
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ جون ٢٣
  

 روز به روز بلند آوازه تر " آنالينافغان جرمن"رسوائی ھای پورتال 
  !می شود

  
ی ھستند ئ، پايگاه ھا"گفتمان دموکراسی" و "افغان جرمن آنالين"، "آزاد افغانستانافغانستان آزاد ـ ": سه پايگاه خبری

ًکه طبق عادت ديرينه، حداقل يکبار در روز، در صورتی که خانه باشم، حتما بدان ھا سری می زنم و با مطالبی 

  . ی خود را مشغول و مصروف می سازماخواندنی و دلچسب ھر يک چند دقيقه 

افغان "که ساعت ـ  نيم ساعتی بخوابم، سری به پورتال  ن عادت، ساعت چھار بعد از ظھر، قبل از اينامروز، طبق ھمي

با باز شدن صفحۀ تحليالت و پيام ھا چنان شوکه شدم که به اصطالح ھمزبانان ايرانی ما در جا .  زدم"جرمن آنالين

افغانستان آزاد ـ آزاد "ودم و تنھا به پورتال ی را که من عنوانی محترم قيس کبير نوشته بازيرا مقاله . خشکم زد

طرز ه  ديدم که ب"افغان جرمن آنالين" برای نشر ارسال کرده بودم، در بخش تحليل ھا و پيام ھای پورتال "افغانستان

  . عجيبی به سويم چشمک می زد و به ريشم می خنديد

 را دو باره باز نموده "انستان آزاد ـ آزاد افغانستانافغ"راستش، اول باورم نشد و فکر کردم که از روی اشتباه پورتال 

ام؛ اما با يک چرخش نگاه به باال و پائين و چپ و راست صفحه خاطرم جمع شد که نه اشتباھی در کار بوده است، و نه 

  . عقلم را از دست داده ام

 دريچۀ نظريات پرتاب شدم؛ و در از بخش تحليالت با يک کليک برای مرور نظريات پيرامون پيشنھاد آقای ھاشميان به

اينجا بود که تعجب و تحير من ده چند حيرت جناب قيس کبير شد، که با ديدن نامۀ من عنوانی جناب معروفی صاحب 

  !  برای شان دست داده بود

 اصول ً، کاری است کامال غيراخالقی و دور از"افغان جرمن آنالين"شايد الزم به يادآوری نباشد که اين کار پورتال 

امانتداری رسانه ئی؛ زيرا من از مدت کمی بيشتر از سه ھفته ھيچ نوشته يا نظری را به اين پورتال ارسال نکرده ام؛ نه 

  !  ھامبه دريچۀ نظريات، و نه به بخش تحليل ھا و پيا

رستادن نوشتۀ طور بنيادی و ھوشمندانه اگر ديده شود، آغاز نوشتۀ من خود به وضاحت نشان می دھد که من قصد فه ب

  :  نداشته ام؛ توجه کنيد"افغان جرمن آنالين"مذکور را به پورتال 

ی اکه آقای کبير مرا در ارتباط با نامه  ، و در ھمان جائی"افغان جرمن آنالين"ًاساسا، من اين پاسخ را بايد در پورتال "

 "افغان جرمن آنالين"ون در پورتال که خدمت آقای معروفی نوشته بودم، مخاطب قرار داده است، می نوشتم، ولی چ

خصوصی که ه خصوص آن نوشته ھائی را که از شيوۀ کار پورتال يا از برخی از نويسندگان به برخی از نوشته ھا، ب
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را بجائی  ترجيح دادم آن... فتد اکار میه ھمواره قلم شان به ميل و مطابق فرمايشات گردانندگان اصلی اين پورتال ب

  ..."ی را سانسور نکرده اندای دانند ھيچ نوشته بفرستم که ھمه م

در . وجود آورده بوده در گذشته، سه ـ چھار باری اتفاق افتيده است که پورتال در نوشته ھای من قبض و بسط ھای ب

باب اصالح اغالط تائپی يا امالئی من خود معترفم که زياد دقيق نيستم و غالب نوشته ھای من در زمانی آفريده می 

وجود می ه در چنين حالتی طبيعی است که اشتباھاتی امالئی و انشائی ب. د، که من نه زياد ھوشيارم و نه کم مستشون

وليت در برابر پايگاه انترنتی اش، و ؤآيد، که بايد تصحيح شوند و من از مصححی که بدون منت گذاری و با احساس مس

از روی ھمکاری با نيت پاکيزه و نيکو چنين اشتباھاتی را اصالح می کند، نه تنھا دلخور نيستم، که اظھار سپاس ھم می 

که  طور مثال، آنقدر در اين کار دقيق و امانت دارند که بار ھا حتی برای يک کلمه ھم، قبل از اينه آقای موسوی؛ ب. کنم

ً کلمه را اصالح، عوض يا کال حذف کنند، بزرگواری و لطف نموده موضوع را با من در ميان می گذاشتند و بعدا آن آن ً

يکبار من با ايشان بر سر تعويض يک لغت موافقه نکردم و ايشان ھم . را اصالح يا عوض و يا حذف می نمودند

ونه که من نوشته بودم و می خواستم، گذاشتند و مقاله را باوجودی که حق به جانب بودند، کلمۀ مورد مناقشه را ھمان گ

که کناردريائی نشسته بودم و به حرکت آب نگاه می کردم و فکرم به اين  شش ماه بعد، يک روز درحالی. نشر کردند

 بود نه" مبسوط" ی را که من می خواستم در آن جمله به کار ببرم اًموضوع مشغول بود، دفعتا يادم آمد که کلمه 

  "! مضبوط"

يادآوری از چنين کارھائی شاذ و نادر، حق اين چنين ويراستاران و تکليف انسان ھائی است که خواھان گفتن حقيقت 

 امروز "افغان جرمن آنالين"اگر تصرف در نوشته ھا توسط پورتال ! ھستند و تبليغ درستی و درستکاری می کنند

  !حث قرار نمی گرفتگاھی مورد ب مطرح نمی شد، شايد اين موضوع ھيچ

شکوۀ من يا شکايت آقای نوری که در دريچه نظريات امروز درج شده است، تنھا شکاياتی نيستند، که از تخطی ھا و 

اگر به نظرياتی . گوش می رسنده  ب"افغان جرمن آنالين"ی در برابر حقوق نويسندگان شان در پورتال ئخود سری ھا

در گذشته ھا نشر شده  است مراجعه کنيد، ديده خواھد شد که تعداد قابل مالحظه که در دريچه ھای نظريات اين پورتال 

من اين مسأله را يکبار ديگر نيز .  شکايت داشته اند"افغان جرمن آنالين"ی از نويسندگان پورتال از چنين کار پورتال ا

ورتال ھرگز به ن اصلی اين پ گردانندگاولين اين پورتال نوشته و از اين کار شان شکايت نموده ام، اماؤدر گذشته به مس

  .اين شکايات ترتيب اثر نداده اند و کماکان به اين کار شان ادامه می دھند

 نبايد فراموش کند که رسانه ھای جمعی وسيلۀ ارتباط جمعی و نقطۀ تالقی و وسيلۀ "افغان جرمن آنالين"پايگاه انترنتی 

 خود رعايت اخالق، حقوق و قانون را نکنند، چگونه و با کدام جرأت می اگر اينھا. رھنمود افراد يک جامعه می باشند

توانند انتظار رعايت اخالق و حقوق و قانون را از ديگران داشته باشند و ديگران را به حفظ آن ترغيب نموده  ملزم 

ًواقعا مردمی، کلی ای که من می دانم، راستی و راستکاری و امانتداری قواعدی ھستند، برای رسانه ھ تا جائی! سازند

  !ی رسالتمند، در ھيچ صورت و تحت ھيچ فشاری از آن عدول نمی کندکه ھيچ رسانه ا

ولين اين پورتال وظيفۀ خطيروعظيم امانت داری رسانه ئی را در آينده در نظر داشته، بگذارند پورتال ؤاميدوارم که مس

ی، کار فرھنگی، خبر رسانی ـ و اگر قصد روشنگری داشته شان به روال نجيبانه و بزرگوارانه در ميدان رقابت نشرات

پيشی گرفتن در اين گذر از ديگران، با . باشند، در کار روشنگری ـ با سائر پايگاه ھای انترنتی به پيکار بپردازند

  ... درستی و صداقت و شرافت و امانت داری، به نظر من بايد مايۀ افتخار باشد 

 به عنوان اختتام کالم عرض می کنيم و آن "افغان جرمن آنالين"ولين پورتال ؤدمت مسدر اخير يک وجيزه زيبا را خ

 !!!  ، پس راستی پيشه کنيد که سرخ روی شويد"بار کج ھيچ وقت به منزل نمی رسد" اين است که 

٢٢/٠۶/٢٠١۵  


