
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  استراليااز  -ء ضيا: يسندهنو
 ٢٠١٧ اکتوبر ٠۶

 تا ناشر... از مولد

  
 وبسايت وزين در) ....ُنسل کشی و کوچاندن اجباری مسلمانان ميانمار( سپتمبر ؛ ١٧يکی از نوشته ھايم به تاريخ 

ُ يک تن از کارگزاران اين نشريۀ پر "موسوی"فرھيختۀ گرامی آقای . به نشر رسيد) آزاد افغانستان - افغانستان آزاد(

من به نظر شان . فروغ می باشند، در قسمت اخير آن در مورد قسمتی از محتوای آن،  مختصر ابرازنظر نموده اند

بر بنياد (ن ندارم، اما آنچه در نوشته ام به استثنای يک فقرۀ معترضه آه ايراد به گون صميمانه احترام می گذارم و ھيچ

ًی فقره و ھدف مرا کامال وارونه جلوه داده، اين کمبود را می امعن" بربنياد"ی کلمۀ ئرساآمده که متاسفانه نا ..) مانيفيست ِ
   .ًپذيرم و عالوتا از جناب شان صادقانه اظھار سپاس و شکران می کنم

آنچه موجب  اين کمبودی شده و شايد خواننده ھای محترم نيز متوجه شده باشند که يک يا دو جای ھمان نوشته : بايد گفت

به اين معنی که به عوض نوشته ايدت شده .  خاليست که به جای اسم رئيس جمھور ميانمار چند تا نقطه گذاشته شده است

 .  ارسال شده که مشکل اصلی ھمين است"افگازاد"نوشتۀ نا تکميل به نشانی وبسايت 

اما؛ در قسمت ديگر از ابراز نظر ھای شان به آنچه نوشته ام  پا بندم، که تفسير آن بحث مجزا ازين ياد داشت را می 

                                                         .                                                                                                            خواھد

 برايم انگيزه "افگازاد" نسبت به نشر مطالب از طريق وبسايت وزين "موسوی"وليت آقای ؤژرف نگری و احساس مس

  :ی داشته باشمئپيرامون نشرات گفتنی ھاداد که اندکی 

يعی است که پاليسی نشراتی کشور ھا به شمول جوامع دموکراتيک بر بنياد اھداف سياسی نظامھای حاکم استوار بوده طب

  . سياسی ملزم بر آنند که قوانين نشراتی را رعايت کنند... ازين رو صاحبان فراورده ھای علمی، ھنری

ر افغانستان، از دوران سلطنت محمدظاھر پادشاه با توجه به اصل باال؛ نشرات و وسايل نشراتی و زمينه ھای بيان د

. سابق افغانستان  تا ختم رژيم ھفت ثور ھمه و ھمه بر بنياد ھمان اھداف سياسی رژيم ھای مربوطۀ شان می چرخيد

در ارتباط با نشرکتاب، روزنامه، )  ثور٧از سلطنت تا ختم رژيم ( ن رويکرد کار نشراتی در ھر سه رژيم  آفراتر از

 راديو، سينما، تلويزيون، تياتر و برگزاری محافل علمی و ھنری رسمی و غيره طوری بود که شکل و محتوای مجله،
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به نشر می ...) کتاب، روزنامه، راديو(که با کدام وسيله  ن آصرف نظر از... ھر گونه فراورده ھای علمی، ھنری 

صورت فردی يا گروپی مورد تدقيق و ارزيابی ه رسيد، ھرکدام قبل از نشر توسط کار شناسان و متخصصين امور ب

 ٧خصوص پيش از حاکميت ه از ھمينجاست که در گذشته ب. معياری قرار می گرفت، سپس به نشر آن پرداخته می شد

. با کيفيت عالی عرضه می شد) بر وفق شرايط(ثور، کميت چاپ يا نشر ھمچو آثار کم بود و ليک از نگاه ھای مختلف 

 عرصه ھای گوناگون دانش، ھنر و فرھنگ بھترين و با ارزشترين کتابھا و نوشته ھا ھمچنان بھترين ولی امروز که در

در کنار . ی که از برکت تکنولوژی به وجود آمده  که درمعرض استفاده قرار می گيرندئسھولتھاتوليدات ھنری در قبال 

از نگاه شکل و ... نمی توانيم که انبار کتابھا، مقاالت و ساير فراورده ھا به نام علم، ھنرآن ازين حقيقت نيز انکار کرده 

ُھرچند عوامل مختلف در ارائۀ آثار سچه و با کيفيت دخيل می باشد، . محتوا، بسيارکم ارزش و حتی بی ارزش می باشند

وليت ؤندانه در جھت روشنگری احساس مسی که ھدفمئآن دستگاھاًسسات و دستگاه ھای نشراتی و خاصتا ؤاما اين م

کنند، با استفاده ازظرفيت و صالحيت ھای شان می کوشند معيار ھای نشراتی را با دقت مورد توجه قرار دھند که  می

مشاھده می " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" وليت و ظرفيت را در نشريۀ ؤخوشبختانه ھمين ژرفنگری و احساس مس

  .نمائيم

ھا زير عنوان را در استراليا دارم به استثنای موارد خاص که نوشته " افق"وليت نشر ھفته نامۀ ؤ که خود مسیئتا جا

گاه توقع نداريم  ًو يا بعضا نظريات، انتقادات و يا پيشنھادات از سوی خواننده ھا به ما می رسد، ھيچ) نامه ھای وارده(

ُزيرا نوشتن صاف و سچه و . ی به ما برسدئی و انشائضوابط امالکه متن نوشتۀ ھمچو نامه ھا و نظريات با رعايت  

گيريم عالوه از جنبه ھای  چيزی که ما در نشر آن در نظر می. باشد بدون عيب کار ساده نيست، بلکه تخصصی می

ته ھا از و اما اگر نوش. دھيم حقوقی و اخالقی نوشته ھا، مفاھيم را با کمال امانت داری آرايش و پيرايش نوشتاری می

به ما می رسد، بازھم با توجه به جنبه ھای ... سوی نويسندگان با صالحيت در موارد مختلف علمی، ھنری، سياسی

وليک بسيار اتفاق . کنيم و ھرگز در مفاھيم آن مداخله نداريم والنه بازخوانی میؤحقوقی آن، سر تا سر نوشته ھا را مس

م با اشتباھات تايپی به ما أدۀ تعدادی از نويسنده ھای مطرح و شناخته شده، توافتاده که گاھی نوشته ھای خطی يا ايمل ش

و يا به عوض " س" حرف " ل" به جای حرف (می رسد ، چنانچه در برخ نوشته ھا حروف و يا عالمت ھای نگارشی 

باھات ايراد نمی گيرد که خواننده آگاه در وقت خواندن به ھمچو اشت با وجود آن. عالمت شارحه، ندائيه تايپ شده است

مواردی . کنيم حتی ھمين نواقص را نيز اصالح کنيم داند که آن نقيصه يک اشتباه تايپی می باشد و لی سعی می زيرا می

ًنيز پيش آمده که برخی نويسنده ھا حقيقتا در نگارش مخصوصا کلمه ھای فارسی و عربی که صدا ھای حروف در کلمه  ًِ
اشتباه می کنند که ما )  ح– ا –ع، ه /  ض– ظ – ذ –ز /  ص– س -ث/  ط-ت: ( ند؛ مثلھای فارسی و عربی مشابه ا

  ...ناگزيريم  در حد توان  به اصالح آن بپردازيم و چه بسا که از ميان جمله ھا يک کلمه فراموش می شود و 

ًبی و عيب آن مستقيما ی که باشد، خواگی و بی عيبی مطالب منتشره از ھر وسيله روح مطلب اينجاست که صحت، پخت

  .ثير می گذاردأسسۀ نشراتی و ھم به صاحب اثر تؤبه م

ی ئيقين دارم که اکثر خواننده ھای گرامی به ھمچو موارد مواجه شده اند و متوجه شده اندکه بھترين مقاالت و نوشته ھا

کنند که مطالب را کاپی و   میءولين وبسايت ھا به اين اکتفاؤًکه خاصتا از طريق برخ وبسايت ھا به نشر می رسد، مس

بدون شک اين بی توجھی و سھل انگاری در قدم نخست مربوط به نويسنده سپس به ناشر صدمه ... پيست کنند و خالص

ھر جا  کار است، اشتباه نيز وجود دارد و چه بھتر که از نويسنده وناشر تا خواننده ھرکدام به نوبۀ خود،  . می رساند

  .نقادانه به خوانش و بينش بگيرندمحصوالت نشراتی را 

  


