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 Political سياسی

  
  »سيماب«امين 
   ٢٠١٠ اکتوبر١٦

  

  
  حملۀ لفظی برھمه نويسندگان
   با نام مستعارظالمانه است

  
  

به روزدھم اکتوبرامسال درسايت » تعارمقاله نويسی به اسم مس«باعنوان » الفت«نوشته ای ازمحترم حبيب الرحمن 

آماج حمالت ايشان ھموطنانی اند که با اسم مستعار می نويسند و آن نوشته ھای . افغان جرمن آنالين به نشررسيد

ً نام برده اند ولی ھمۀ سايت ھای انترنيتی . خودرابه سايت ھا می فرستند گرچه ايشان سايت افغان پرس را مشخصا

من .  شان می باشد که به گفتۀ ايشان نوشته ھای توھين آميزرا روی پردۀ کامپيوترقرارمی دھندافغانی ھدف انتقاد

  .خودداری می نمايم و به بيان نظرات خود می پردازم» الفت«ازتکرارکلمات خود آقای 

درصفحۀ سايت افغان جرمن آنالين ظاھرشد تا ھمين امروز ھمۀ سايت ھای » الفت«ازروزی که نوشتۀ آقای 

و بدون بدانديشی با اسم ) به جزخائنين به وطن(عتبرافغانی وآن ھموطنان معززی که بدون حمله برافراد م

با آنھم ضروردانستم چند سطری . که قابل فھم است... مستعارمقاالت بيرون می دھند ، دربرابرآن نوشته خاموش اند

بدون عميق شدن به جوانب آنچه بيرحمانه » فتال«دررابطه بنويسم زيرا با کمال تأسف محترم آقای حبيب الرحمن 

اينکه مشتی اشخاص بی مسؤوليت با . را يکجا سوختانده اند» تر وخشک«انتقاد نموده اند ، به اصطالح مردم ما 

پنھان شدن در ورای نام مستعار، به توھين و تحقيرافراد پرداخته ويا بد وبيراه بگويند ، کامالً قابل محکوم نمودن و 

است و بايد جلو آنگونه اعمال نابخردانه گرفته شود ولی ھمه موارد تمسک به نام مستعاررا منفی گفتن و تقبيح 

  .بدترين برچسپ ھا را برنويسندگان آن زدن ، به ھمان اندازه منزجرکننده است که به کاربرد الفاظ رکيک

ت سروکارندارند و اين را کامالً فراموش برمی آيد ، ايشان با سياس» الفت«تاجائيکه ازنوشتۀ محترم حبيب الرحمن 

برای نشرو پخش افکارخود به ) دراين مورد دقيقاً يک فرد افغان(نموده اند که اولين و عمده ترين دليلی که يک فرد 

استفاده ازنام مستعارمتوسل می شود ، تضمين تداوم پخش افکارو نظريات وی می باشد تا به زودی زيرضربت 

قرارنگرفته ، مردم ازنظرات مفيد وی تا حد ممکن مستفيد شوند و روزی ھم اگردرراه آرمان مخالفان و دشمنان 

ازطرف دشمن شناسائی شده ، نام مستعارش افشاء و خودش مورد شکنجه قرارگيرد وياھم درراه وطن و مردم 
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ربه ھدف واالی خود توسط دشمن به قتل برسد ، با وجدان آرام با زندگی وداع خواھد کرد زيرا درسترنام مستعا

  .رسيده وَ دين خودرا دربرابرمردم اداء نموده می باشد

ً که آثارگرانبھای ديگری مانند » الفت«ھرگاه جناب روانشاد شھيد عزيزالرحمن  با نام مستعار می نوشتند ، يقينا

به .  نمودندبه تحريردرآورده و برای بازنمودن چشم و گوش ھموطنان پيشکش می» جھاد و دست ھای پشت پرده«

با نام مستعارآثارخودرا بيرون می دادند، » مجروح«ھمين ترتيب اگرروانشاد شھيد پوھاند سيدبھاءالدين 

به ھمينگونه مثال ھای . امروزھنوزدرقيد حيات بوده و مصدرخدمات بيشتری برای کشور و مردم خود می شدند

ه برگزيدن نام مستعار ابتکار افغانھا نيست بلکه يک گذشته ازآن نبايد فراموش کرد ک. زيادی می توان اضافه نمود

. رسم قبول شدۀ بين المللی است که ازقرن ھا به اينطرف درساحات مختلف ھنر، ادبيات و سياست رواج داشته است

تعدادی ازنويسندگان ،  آوازخوانان و ھنرپيشگان دردنيا و به خصوص دراروپا و امريکا با نام مستعارمشھورشده 

آنگاھی که يک فرد معروف می ميرد و نام اصلی .  جائی که نام مستعارشان جاگزين نام اصلی شان شده استاند تا

  .اش درمطبوعات پخش می شود ، مردم و ھواداران وی به حيرت شده و آن نام اصلی را بيگانه و نامأنوس می يابند

 حبس و اعدام موجب شده است که دُربعد سياسی، درشرايط ما افغانھا يعنی از سه دھه به اينسو ، اختناق ، سرکوب ،

خوشبينانه و » الفت«آنچه را محترم حبيب الرحمن . روشنفکران و اشخاص چيزفھم استفاده ازنام مستعاررابرگزينند

تا . درھمه کشورھا به شمول افغانستان می باشد» آزادی بيان«و» آزادی مطبوعات«خوشدالنه پذيرفته اند ، حقانيت 

ه افغانستان ربط می گيرد ، قتل ھای بيرحمانه و مافيا وارخبرنگاران افغانی می تواند مثال زندۀ عدم جائيکه ب

اما درمورد کشورھای گويا آزاد ، اين نکته را . موجوديت آزادی واقعی مطبوعات و آزادی بيان درافغانستان باشد

کسی مورد تعقيب قرار نمی گيرد و جزا نمی «ردرست می فرمايند که دراين کشورھا به دليل اظھارعقيده و نشرافکا

ولی اين را فراموش می کنند که زمانی که آن شخص با نظام حاکم درتضاد واقع شده و منافع آنرا به » بيند

درج شده و بدون آنکه تھديد مستقيم و خطرجانی متوجه » فھرست سياه«خطرمواجه بسازد ، اوالً اسمش مخفيانه در

اشيه رانده شده ُمھر مخرب و انواع و اقسام برچسب ھا بروی زده می شود که تکامل اجتماعی اش باشد ، چنان به ح

اش دچاررکود شده و ھرآن با مانعی درزندگی عادی و شخصی خود روبرو می شود ، بدون آنکه عامل آن را 

سراب را آب » الفت«ای ازينجاست که محترم آق. شناسائی و محکوم نموده بتواند و يا ھم ثبوتی دردست داشته باشد

واقعی تلقی نموده و آن واقعيت کاذب را با حمله برھمه افرادی که با نام مستعار می نويسند براذھان تحميل می 

  .نمايند

اين وظيفهء مسؤولين محترم سايت ھا است که جلوآن نوشته ھای با نام مستعاررا که رکيک و توھين آميزاند بگيرند؛ 

سانسور نه بلکه رعايت اصول و پرنسيپ می باشد و نبايد اصل و پرنسيپ را با که البته اين عمل شان 

ازجانب ديگر، خود نظرات و افکاری که درنوشتۀ نويسندۀ بانام مستعارمتجلی است، . سانسورعوضی گرفت

که به طورمنظم درسايت ھای آن تعداد نوشته ھای با نام مستعاررا. بازگوکنندۀ شخصيت و ميزان دانش وی می باشد

افغانی به نشر می رسند و من مطالعه نموده ام ، ازاشخاص با شخصيت ، فھيم ، دانشمند ، دارای جرأت اخالقی ، 

نيکنام ، مسؤول ، مبارز و باشھامت است که ھرگاه تبارزافکارشان بااسم اصلی ، به قيمت ايثارجان شان به نفع 

  . ھم درپذيرش آن فداکاری دريغ نخواھند کردمردم و وطن مطرح شود ، لحظه ای

  !                                                                                           باعرض حرمت

  :يادداشت

  : بايد بيفزائيم"سيماب"به تأئيد از نوشتۀ ھمکار گرامی ما آقای 
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 ھمان طوريکه آقای ،از گذشته بر جميع رسانه ھا سايه انداخته است که امروز بيشتر ،بحث استفاده از اسم مستعار

بدان معنا که . مسلط برجامعۀ بشری می باشدپوليسی اشاره نموده اند برخاسته از نياز امنيتی و شرايط " سيماب"

 برسر وقتی نويسنده ای احساس می نمايد که نشر افکارش از طرف نھاد ھای امنيتی دور و يا نزديک و يا افراد

قدرت با عکس العمل شديدی مواجه خواھد گشت، ضرورت تضمين ادامه کاری، ايجاب می نمايد تا با انتخاب يک 

  .اسم مستعار که در واقع می تواند حيثيت اسم مبارزاتی آن فرد را داشته باشد، به مبارزه اش استمرار بخشد

 را با خطر تعقيب و پيگرد مواجه می بيند، ھمانقدر چنين امری يعنی انتخاب يک اسم مبارزاتی، برای فردی که خود

از آن استفاده زندگی ھنری و يا ورزشی خويش موفقيت در  و ورزشکاران برای الزمی و معقول است که ھنرمندان

  . چه بسا در چنين موردی، اسم مستعار بيشتر از اسم اصلی مشھور باشد.می نمايد

سايت ھا بدون درنظرداشت ماھيت امر و بدون در نظرداشت ضرورت مشکل زمانی به وجود می آيد که برخی از 

اين چنين . ھای استفاده از اسم مستعار، صفحات خويش را به ميدان تصفيه ھای شخصی اين و آن مبدل می سازند

 سايت ھا که بعد از سالھا فعاليت نشراتی تا ھنوز چيزی به نام ھدف ويا اھداف نشراتی به گوش شان نخورده و با

از سايت ھای " معروفی"سپردن کليد به افراد عقده مند، به گفتۀ متصدی و ھمکار گرانقدر پورتال استاد سخن آقای 

ساخته اند، باعث می گردند تا آن انتخاب معقول را نيز به ضد آن تبديل نموده چنان به ابتذال " ديگ دلده"شان 

  .ا به عھده دارندبکشانند تو گوئی آنھا فقط وظيفۀ به ابتذال کشانيدن ر

  :افتخار دارد بنويسد" آزادافغانستان-افغانستان آزاد"پورتال

خط حرکی آن را تعيين می نمايد در رابطه با مستعار ھداف نشراتی پورتال اھمان طوريکه در ساير زمينه ھا 

حفظ امنيت آنھا در  پورتال را توأم با ھمکاراننويسان نيز از خط روشنی پيروی نموده ضمن آنکه امکان ابراز نظر

  :نظر دارد، آبروی مردم عادی را نيز صيانت می نمايد و آنھم بدين شکل

ھر کسيکه خواسته باشد عليه امپرياليزم در کل و اشغالگران به صورت خاص، اسالم سياسی، باند ھای خلق و 

نند، مطلبی تھيه و ارسال دارد به  به کسی آسيبی برساپرچم و اخوانی و تمام آن ھائيکه با استفاده از قدرت می توانند

 مسؤوليت را پذيرفته، مطلب مورد نظر را با ھمان اسم مستعار به استپورتال حاضر خاطر حفظ امنيت آن شخص

در چنين حالتی ما نه تنھا به شخصيت حقوقی نھاد ھا مصونيتی قايل نيستيم بلکه شخصيت حقيقی افراد . نشر برساند

  .ستندنيز از مصونيت برخوردار ني

اما وقتی فردی خواسته باشد در پناه اسم مستعار، به شخصيت ھای حقيقی و يا حقوقی افراد و يا نھاد ھائی بتازد که 

 خود  شخصی صفحۀ انترنت را به ميدان عقده کشائی ھایبلکه می خواھندآنھا به طيف دشمنان مردم تعلق ندارند 

چه ما را عقيده بر آن است که وقتی فردی مورد . ر نمی دھدمبدل سازد، پورتال به ھمچو مقاله ھا فرصت انتشا

  . و در صورت لزوم به جواب وی اقدام نمايدشناختهرا اھانت و بھتان قرار می گيرد اين حق را دارد تا طرف 

ده شد و شخصيت يکشان" افتضاح سيستانی" قتی به درگيری تحميلی در قضيه در نخستين روز ھای افتتاح وپورتال 

، با ندقيقی پورتال در يک توطئه سازمان يافته از طرف جميع جناح ھای انقياد طلب مورد تھاجم قرار گرفتھای ح

اين معضله روبه رو شده و آگاھانه ابراز داشت که ما را با اسامی مستعار کاری نيست، طرف ما مفتنين است، می 

  . "کبير"باشد و يا ھم نام ادعائی" صغير"خواھد از لحاظ رشد ذھنی 

وقتی اکنون در ھمان سايت ھا عليه مستعار نويسی موضع گرفته می شود، صرف نظر از آنکه آنھا به خاطر گذشته 

ً و ظيفه دارند ھا ھنوز ھم مقروض اند بيرون " انمدال گير"سايه آنھا را از زير " حاميان"ھا و " فروتن" و اخالقا
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ومی که تذکار يافت در واقع پيروزی ديگريست برای نمايند ، نفس موضعگيری عليه مستعار نويسی به آن مفھ

  .پورتال و اذعان به صحت خط حرکی آن

چنين .  آنچه در اين ميان نبايد ناگفته ماند، دامن زدن به اين بحث از طرف نھاد ھای استخباراتی و امنيتی می باشد

له امکان شناسائی افراد را فراھم نھاد ھائی نيز می کوشند تا عليه مستعار نويسی در کل موضع گرفته بدان وسي

داريم به نيکوئی می دانيم که چنين گمانی در حق ايشان " حبيب الرحمان الفت"با شناختی که ما از آقای . سازند

 سزاوار تر خواھد بود، که وقتی به چنين مسأله ای تماس می  جنابشانگنجايش ندارد، مگر با آنھم برای فردی چون

  .ا در نظر داشته باشندگيرند تمام جوانب آنر

                                               با کمال محبت

   AA-AA                                       اداره پورتال

                                      

  

 


