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 90/11/2913                            افغان جرمن آنالین

    
  تبصرۀ دوستانه

 بر نوشتۀ همکار گرانقدر ما میرمن شیما غفوری
 

به خاطر نوشتۀ، ایشان که حاوی مکثی در مورد یادداشت این پورتال افغان جرمن آنالین با سپاس عمیق از خانم شیما غفوری 
پورتال میباشد، نکات آتی را ایضاح می نماید. افغان جرمن آنالین در روش نشراتی خود و در تمام تعهدات رسانه یی که 

این حق و اصل بهره  نموده است، اولین تأکید ما باالی اصل آزادی عقیده و بیان بوده و همیشه خواهد بود.  جامعه ای که از
مند نباشد، آن جامعه ال اقل فاقد یکی از خصایل اساسی جامعۀ مردم ساالر خواهد بود و بعد مشخصۀ دیگر این حق، در نحوه 
و محل کار برد آن میباشد که هر فرد انسانی با ارادۀ آزاد طرز و محل به اجرا گذاردن حق آزادی بیان خود را انتخاب و 

 لی این درست است که در هیچ حالتی نباید طریق کاربرد حق، به قیمت نقض حقوق عمومی بیانجامد.تعیین مینماید. و
 

طرح  اما منظور و مقصد اصلی ما ازبرای  میرمن غفوری وضاحت کامل نداشته است. ما در این زمینه عرایض شاید 
در شیوه ها افراط و تفریط پدید آید، سیما  ود وموضوع این بوده است که در استفادۀ این حق اگر مالحظاتی در نظر گرفته نش

یک نگارندۀ معصوم و بی  مثال می آوریم، یک نگارنده به میان خواهد آورد، مبهمی از یک نگارش و تصویر نا آشنا و و
 رساند، حال خواه آدولف هیتلر به نشر می بیطرفانۀ خود در یک سایتی مثالً سایت نازیست های هوا ساخت نگارش پاک و

یا برعکس آن، یک سایت پلورالیست یا  ذهن خواهند داشت؟ و نگارش اش در مخاطبان این نگارش چه سیمای از نگارنده و
تبلیغات حزبی آن هواخواه به  کثرت گرا نوشتۀ یک هواخواه یک ایدیولوژی مشخص را با تمام آرمان های همان ایدیولوژی و

و  طریق کاربرد صحیح و بی غل وغش آن تلقی کرد؟؟  معقول حق آزادی بیان وتوان این روش را افادۀ  نشر بگذارد، آیا می
آری میتوان بنام کثرت گرایی نگارش های وابسته ترین افراد را به نشر گذاشت  م نام گذاشت؟؟،زاین روش را رعایت پلورالی

دیده باشد که از این طریق از یک در نوشته اش سعی نگر مشروط بر این که آن نگارش ها به مسایل عمومی پرداخته باشد و
واقعبین برای تبلیغ ایدیولوژی خود استفاده کند، چنانچه نگارش های این چنینی را در پورتال افغان جرمن  رسانۀ پلورالیست و

روش  ادعا هم نداریم که این موضوع به هیچ وجه مطلق نمی سازیم و توانید، ما این تأویل خود را از آنالین به کثرت یافته می
ولی تجربۀ کار رسانه یی به ما آموخته است که در کاربرد اصل آزادی بیان وعقیده نباید تمایالت  معقولترین ها باشد، ما از

تفریط را اولویت داد چرا که عدم رعایت مالحظات دوری جستن از چنین تمایالتی آسیب های جدی را برای نگارش  افراط و
هدفمند آن ممکن است در قبال داشته باشد، ما درست به خاطر ایجاد سد در برابر همین  سیمای نگارندۀ های بسیار مفید و

نگارندگان شریف و وطن دوست خود در میان  آن یادداشت را بامخاطبان و - که محصول تجربۀ کاری ماست –آسیب ها 
اعالمیه و الزامیه را ندارد، بلکه حاوی بوی یک  گذاشته ایم اگر به عنوان موضوع توجه نموده باشید، آن عنوان قطعاً رنگ و

. خانم غفوری به سبک خود شان قبل از تذکار دالیل خویش رساند خصوصی را می نسبی، بی تکلف و یک صحبت صمیمانه،
و این سؤال را مطرح نموده است که باید نویسنده نظر به موضع گیری فکری خویش، ناشر را  »...چنین می نگارند : 

باید صریحاً واضح ساخت که در هیچ قسمتی از یادداشت پورتال جمله یا اشاره ای را نمیتوان یافت که در  ..«انتخاب نماید.
 و الزامی بودن مندرجات یادداشت پورتال را مبین باشد.« باید»آن معنی و اصطالح 

 

نگارندۀ خود را حرمت گذاشته و آن  نماید که ما با صداقت تمام ستایل یا سبک کار هر افغان جرمن آنالین به تأکید ایضاح می
کند. ما حق  می کنیم، این پورتال تشبث در سبک نگارنده را مداخله در کار نگارنده تلقی دقت رعایت می را با مسؤولیت و

انتخاب نحوۀ این استفاده را  شناسیم و طرز استفاده از این حق و آزادی بیان و عقیدۀ هر انسان را جزء حقوق اساسی وی می
دانیم، اما این پورتال نگارش ها و بیاناتی را که ایدیوژیک و جانب دارانه تشخیص کند خود  یز از صالحیت صاحب حق مین

 را مکلف به نشر آن نمی داند.
 

ما فقط با در نظر داشت ومحاسبِۀ آسیب های که ممکن است کاربرد لیبرال و دست ودلبازانۀ حق آزادی بیان در قبال داشته 
 وع را آنطور که مطرح شده، یادآوری کرده ایم.باشد، موض

 

 :توضیح میدهیممطرح کرده اید، ما نیز مواردی را شماره وار اینک پیرامون هر یک از نکاتی که شما 
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 ریـــذیـطاف پـد اصل انعـتی، بایـر سایـه ه نگارش درـونـرگـنشرات و نشر هرز ـی شما که در طـر اولـورد نظـما در م - 1
(TOLERANCE،همرنگی، همدیگرپذیری و دریافت وجوه مشترک میان هموطنان ما را در نظر گرفت ،)  صمیمانه موافق

دستیابی به آن همین  این مأمول مستلزم آگاهی و حس مسؤولیت و دلسوزی به منافع همگان است، که یکی از طرقاما هستیم، 
شد، و این درک یکدیگر ازراه حوزه های معلوماتی مشترک فراهم درک متقابل افغان های دارای دیدگاه های متفاوت میبا

 میشود، این حوزه های معلوماتی مشترک همانا وبسایت ها ورسانه های ملی میدیا میباشند.
این عناصر  اما این هدف مستلزم خوش بینی وحسن نیت طرف های متفاوت است و نیز نیاز به فرهنگ تحمل دارد که غیابت

مساعد خواهد ساخت، ولی به هر ترتیب در این زمینه ما قطعاً  ای متشنج گردیده وزمینۀ برخورد های خشن راباعث ایجاد فض
ولی اگر ما بدون آگاهی قبلی وارد این عرصه گردیم احتماالً معضالتی را در پیش رو خواهیم داشت، با با شما موافقت داریم 

رشی را که هدف نزدیک سازی افغان ها را دنبال کند، به نشر برساند، پورتال افغان جرمن آنالین حاضر است، هرنگااینهم 
 .رسانه های مردم ساالر مطرح گرددمشروط براین که در دایرۀ اصول قبول شدۀ  

 

جدا کرده  بازهم در بارۀ مطلب دوم تان  ما متذکر می شویم که مردم افغانستان را احدی زیر هر شعاری که باشد از هم -  2
د، افغان جرمن آنالین از نشر نگارش های که میان نظرات متفاوت تفرقه را دامن بزند، و یا این تنوعات و تفاوت نمی توان

بنماید، جلوگیری کرده و  های اندیشه یی را تا سطح یک اختالف آشتی ناپذیر، بزرگ بسازد و یا این تنوعات را ردیکالیزه
بزرگ بینی و کهتر نگری دگران همیشه مجادله کرده ومجادله خواهد نمود،  ممانعت نموده است. این پورتال با تمایالت خود

پورتال هر نوشته ای را که در آن خلوص نیت، همدیگر پذیری و تمایل همسوی افغان ها موجود بوده است، به وجه گسترده 
 می شناسند.  ای به نشر گذاشته است، نگارندگان دانشمند، ملی و انساندوست ما این روش کاری ما را خوب

    

تقریباً عدۀ زیادی به این باور رسیده اند که عصر ایدیولوژی های رنگارنگ به پایان رسیده است، ولی پروسۀ تحول و   -  3
و بهای گزافی  انکشاف افراد خیلی آسان نیز نخواهد بود، آنانیکه عمری را در پای ارادت به یک ایدیولوژی به سر کرده اند

ن پرداخته اند، شکست ها، نامرادی ها، اشتباهات، خطا ها و تقصیر هایی رابردوش کشیده اند، اگر در آخر را هم در ازای آ
به آسانی  متحول امروزی را می پذیرند و حقایق  ،کار معصومیت ایشان دست نخورده به جا مانده باشد، با کمی تحمل ندامت

شخصیت ها، کم رنجتر خواهد بود. اما عده ای که  هی برای چنینمورد پذیرش مردم نیز قرار خواهند گرفت، انکشاف دیدگا
نگرند و احساس  ر دیدگاهی مییایدیولوژیک به مسألۀ تغیو  مطلق گرا ،دیدگاه رادیکال )تعداد این ها زیاد نیست( با تعصب،

نگاه خواهند کرد و چون احساس تقصیر دارند، شدیداً به معصومیت خود  با بغض وغضب به این پروسه تقصیر و گناه میکنند،
قابل توجیه میدانند، چنین اشخاصی به دشواری حاضر به قبول حقایق تحول  به مورد وبی باور اند و حتی گناه رویداده را 

بگوییم که این پروسۀ تحول طاقت اگر  انسان گرا ست ما به وضعیت هر هموطنی حرمت میگذاریم، یافته اند. پورتال ما شدیداً 
دل در این مسیر کار  انسان های هموطن ما مساعد بسازیم این یک تالش انسانی و وطنی است ما با جان و فرسا را برای

کرد و  یکی از راه های دستیابی به این هدف تأمین فرصت های خواهد بود که این هموطنان ما خود ایشان را بازگو  خواهیم
این طریق از مفیدیت های آنها در بازسازی ملی مردم ما استفاده به عمل بیاید، می بینید که ما در این عرصه نیز کنند و به 

 دست خالی و غافل نیستیم.
 

اعتیاد  گردد، اما این« معتاد»این را هم شما درست دریافته اید که مخاطبان هر رسانه ای به همان رسانۀ دلخواه اش  -  4
های افتراق آدمیان  وکیفیت مطالبی مربوط میشود که یک رسانه به مخاطبان اش عرضه میکند، ما هرگز سمبیشتر به مضمون 

برابر آن منافع مشروع دیگران ر را به مخاطبان خود تزریق نکرده ایم، ما حتی منافع ملی خود را در حاالتی مطلق نساخته د
مضار هر روشی را نسبی  جوید، ما مزایا و یگرایی سخت دوری ممطلق  را حرمت گذاشته ایم، این پورتال از ردیکالیزم و

تمایلی خوبی های آن را جست وجو مینماید تا آنرا در  هرر میعادی میدانیم، این پورتال به این دلیل پلورالیست است که د و
به خود اجازه نمیدهیم تا به  پلورالیست است، ما فغانستان قابل اعمال بداند، پورتال ما یک رسانۀ ملی، بیطرف واخدمت مردم 

 مش زندگی را انتخاب بنماییم.و خط  جای دیگران برای ایشان راه و رسم و
 

 خانم دانشمند، شیما غفوری
 به گفتۀ خودتان ما متقابالً .  یمئنما ابراز امتنان می افغان جرمن آنالینمکث مؤثر تان به آن نوشتۀ  ما یک بار دیگر از توجه و

شما را دریافت  کنیم، این پورتال انتظار دارد همکاری های  بیشتر حقایق تقریباً شفاف دسترسی پیدا می از این مباحث به
 نماید. با صمیمیت

  
 پایان


