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  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۵ دسمبر ٣١

  سخنی ھم با مسؤولين محترم
  "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" پورتال 

  

ر روشنگری و يکی از مخالفان سر سخت کليسا بود،  و فيلسوفان برجستۀ عصاءولتر را که يکی از نويسندگان، شعر

من با اين سخنی : "اين سخن را که.  آنانی که به کتاب و مطالعه و تاريخ و فلسفه عالقه دارند، می شناسندۀبالترديد ھم

که تو می گوئی، مخالفم، ولی حاضرم به خاطر اين که تو اين سخن را آزادانه بيان کنی، زندگی خود را  از دست 

  . به او نسبت داده اند." بدھم

ه ولتر با وجودی که با دينداران در نبرد سختی بود و در اثر توصيۀ دينداران در وقت مرگ با مشکالت بسيار زياد روب

رو شد، به آن ھا در مناظراتی که ھر از گاھی ميان وی و آن ھا رخ می داد، از بردباری اخالقی و انديشه ورانه کار 

شايد اين سيرت . تانت و سنگينی کامل، با توجه به حق آزادی آن ھا، به سخنان آن ھا گوش فرا می دادمی گرفت و با م

ًوی و آنانی که در آن دوران و امروز به آزادی بيان واقعا و درعمل اعتقاد و احترام دارند، ميراثی است از انديشۀ 

!" سرم را بشکن، ولی حقيقت را بگو: "جائی که می گوينديونانيان قديم که امروزھم رگه ھای آن را در زبان يونانی، و 

  .به آن ھا و از طريق آن ھا به نسل ما رسيده است

. بدون شک اين مزاحمت بی دليل نيست. شايد تعجب کنيد که من چرا اين موضوع را به شما عالی جنابان نوشته می کنم

 خوشبختانه "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" است که پورتال يکی از دالئل عمده ـ درواقع تنھا دليل برای اين کار ـ اين

يکی از پورتال ھا، يا پايگاه ھای اينترنتيی است که به اين امر که يکی از مسائل الزام آور و بسيار مھم در امر انتقال 

ا عالوه بر اين که تمجيد ً است، ھم معتقد است و ھم در عمل بدان پابندی نشان می دھد؛ که من شخصا آن رهپيام و انديش

  .می کنم، به شما تبريک ھم می گويم

ھمه داد از آزادی . چنين کاری با تأسف امروز و در ميان پايگاه ھای اينترنتی افغانی ديگر بسيار به ندرت ديده می شود

ند و سنگ  انديشۀ روشنگری و روشنفکری اعالم می کنان سر سخت ترين طرف دارۀبيان می زنند و خود را از جمل

دموکراسی و نمی دانم چه و چه را به سينه می زنند و جمالت و عبارات پر طنطنه در باالی ويبسايت ھای خويش 

 نظر ، اما درعمل با ديدن کوچک ترين...نوشته می کنند که به آزادی بيان اعتقاد دارند و از آن حمايت می نمايند و

ًصا اگر در نوشته خصو. می کشند" پت"مخالف نظر خويش چنان حساسيت نشان می دھند که به اصطالح مردم عوام 
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کرد خود شان نقد شده باشد ـ البته نقد به معنی واقعی کلمه، يعنی ارزيابی جنبه ھای مثبت و منفی کار از جھتی از عمل

  . شان، نه بد گوئی

وشته ای بسيار درشت، يا جلوگيری از نشر آن، شايد در بسياری از ويبسايت ھا تصرف، يا تحريف و دست کاری ن

معمول باشد، اما جلوگيری از نشر يک نوشته که نه در آن به کسی توھين شده است و نه به کسی بد و رد گفته شده، 

ی روشن ساختن آن ًنوشته ای که صرفا نقد يک نظر است و تمام مطالب آن پيرامون يک مطلب، خوب يا خراب، برا

  .می چرخد، کاری است غيرقابل ادراک، اما بازھم چنين کاری، يعنی سانسور قسمی يا کلی نوشته صورت می گيرد

ھمچنين از نظر . از نظر من، ھمچنان از نظر تمام کسانی که به آزادی مکمل بيان باور دارند، اين کار ستوده نيست

چنين کاری بايد از فقدان فضيلت و از نبود . ه خواند و عامل آن را ستايش کرداخالق مطبوعاتی اين کار را نبايد پسنديد

 و کاری است که در وضعيت کنونی کشور، و در زمانی که ما  ھنر و دانش، يا به دليل تعصب بيش از حد منشأ بگيرد

ولين ؤاشد؛ که بايد مس بسيار بد آن موجب خسران و زيان و ضرر می بۀًشديدا به کار روشنگری نياز داريم، به گون

پايگاه ھای اينترنتی افغانی به آسيب ھای آن توجه کنند و از سانسور نوشته ھائی که به آن ھا می رسد، صرف نظر 

  . کنند

اگر قدرت ويراستاری يک نوشته را از نظر امالئی يا انشائی يا افزدون مطالب اتمامی به نوشته داشته باشند، آن را 

اگر ندارند، بدون اين که آن را دست بزنند، ھمانگونه . "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"ند پورتال ويراستاری کنند، مان

  . دن نظر خويش را در آخر نوشته تذکار دھ"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" لکه ھست، به نشر برسانند، يا مانند پورتا

ولين اين ؤاست؛ و من از اين بابت باز ھم به ھر يک از شما مسمناسب ترين راه، راھی است که پورتال شما پيش گرفته 

وجود مقاالت گوناگون با نويسنده ھائی که دارای طرز ديد، يا جھان بينی ھای مختلف، گاھی ! پورتال تبريک می گويم

  ! اينترنتيی مربوط به افغانان ديده می شودبه ندرت در پايگاهًکامال مخالف، ھستند، 

  موفق باشيد

  

٣٠/١٢/٢٠١۵  

  

  

      

 

 

 
 


