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 آنالین جرمن افغان" نویس سخت" نویسندگان با دل درد

جرمن آنالین بنویسم، که به هر یک  مدت هاست که میخواهم نامه ای عنوانی نویسندگان گرامی پورتال وزین افغان 
دکمه های کامپیوتر دوباره دور ایشان احترام خاصی دارم.  ولی بار ها رنگ قلم ام خشک شد و انگشتانم از 

نویسندگان محترم نه تنها از لحاظ دانش و قلم شاید هم از نگاه عمر نسبت به من بزرگتر  یگردیدند. زیرا اکثر
ختم. اباشند. مگر باالخره خاموشی را شکستم و به نعمت زن بودن و مادر بودنم خامه را در این موضوع به کار اند

دانۀ باشد در سرزمین سیاست و امیدوارهستم تا این نوشته 
 ادب که سر بزند و سبز شود. 

جرمن آنالین در شکستاندن تابو های  اینکه پورتال افغان
تأریخی میپردازد و در مورد شخصیت ها و وقایع تأریخی 
روشنگری مینماید، در این جا مورد بحث من نیست، زیرا 

در همه میدانیم که این مسایل باید بازنگری گردند و حق 
 آنالینجرمن  جایش بنشیند. البته این روشنگری افغان 

سخن اخیر نیست، بلکه در اختیار گذاشتن دید تازه از 
زاویۀ دیگر در مورد حوادث و افراد برای خوانندگان اش 
میباشد. خوانندگان به نوبۀ خویش قضاوت آزاد دارند تا چی 

 را قبول نمایند و چی را رد. 
ی نویسندگان در مقابل هم میباشد، که بعضاً دراین پورتال به چشم میخورد. سخن سخن من در اینجا از سخت نویس

از توهین دیگری است، سخن از "بی پرده" کردن و شخصیت کشی نویسندۀ "حریف"است، سخن از خط کشیدن 
 هاست، سخن از جدایی هاست،...

در یک باغ غمزده و تهی نمادی  انتقاد و اصالح همدیگر فرض عین است، ولی بی حرمتی و شکستاندن شاخه ها
 .لیتیوازغرور است و بی مسؤ

گویند آنچه در دیگ است، در چمچه )کاسه( می آید. این نارسایی عمومی جامعۀ ماست که کسی اجازه نمیدهد تا 
 برایش بگویی: عزیزم باالی چشمت ابرو است. 

 است، هیچ کسی  "خورد" و یا حتی "چارک" نیست.  "من"هر کس یک 
چنین است که دانشمندان ما باید جامعه را اصالح نمایند. ولی گاهگاهی که آنها با کلمات رکیک در نظر  مگر آرزو

سنجی به جان هم می افتند مرا به یاد صحنه های غم انگیز جنگ و جنگجویانی می اندازد که جز تفنگ چیزی 
 دیگری در دست ندارند.

سطح بلند فرهنگ و آگاهی است. چت کردن پهلوانان در میدان حفظ روحیۀ انتقاد سالم و پذیرش آن انعکاسی از  
پهلوانی هنر است و بازتابی از زور و بازو. پهلوانان باید در میدان نبرد  ثابت نمایند که بهتر از حریف اند. در 

یک پروسۀ ُبرد و یا باخت. ولی در میدان قلم؟ نبرد قلم و اندیشه  -میدان جنگ و پهلوانی فقط دو امکان موجود است
دوامدار و بغرنج است. این خواننده است که در مورد اندیشه و شیوۀ نگارش نویسندگان و تیوری پردازان قضاوت 
مینماید. یکی را نمرۀ بهتر و دیگری را کمتر میدهند.  توهین شخصی طرف مقابل و سخت گویی  به معنی افزودن 

که دشنام و یا توهین نویسندگان عمدتاً زادۀ عقده ها، خودبینی ها نمرۀ منفی برای نویسنده است. زیرا خواننده میداند 
و یا جنجال های سیاسی است هرگاه تنها مسألۀ تفاوت اندیشه و یا روش نوشته باشد، باید منطق و دلیل موجه و 

 و انعکاس بیابد.  روشن به کار افتد
سرزمین تنوع اندیشۀ و پذیرش دیگر اندیشان.  اساساً خواننده باید حکمران سرزمین مستقل اندیشه و تفکر باشد.

خواننده باید معیار های مستقل برای قضاوت را در خود تقویه نماید. این کیفیت و خصلت به صورت خود به خودی 
پدید نمی آید. در پهلوی سایر وسیله ها مطبوعات مستقل وظیفۀ رشد این روحیه را در بین مردم دارند. هرگاه 

بینی در قضاوت نگهدارد، سطح تفکر و بینی و بد در گرو رابطه ها و ضابطه های شخصی خوشخواننده خود را 
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آزاد اندیشی اش محدود خواهد گردید. این کار باعث میگردد تا توجه خواننده از محتوای مقاله به نام نویسندۀ آن 
میر آن مو را جستجو نماید، تا در بینی مطالعه نموده و در خمعطوف گردد و بهترین مقالۀ شخص "حریف" را با بد

 فرصت مناسب نویسنده را "بی پرده" نماید. 
متاسفانه این روش صرف خاصۀ  نویسندگان این پورتال نیست، بلکه سایر سایت ها و نویسندگان نیز به اندازه های 

 متفاوت به آن مبادرت میورزند. 
دگان، پذیرش انتقاد سالم، رد انتقاد فقط بر مبنای علم، بیائید مساعی خویش را در شگوفایی اندیشیدن مستقل خوانن

خالی از بغض با استفاده از کلمات مناسب به کار بیندازیم. هر اندیشه و هر طرز نگارش میتواند فقط در باغ 
ه رنگارنگ قابلیت ها تمایز داشته باشد. در ُملک ُپر از َدرز ها قلم و سخن میتواند که چون زلزله ای درز ها را ب

چاک و چاک ها را به گودال تبدیل کند. و یا برخالف درز ها را با منطق ثابت و قابل قبول وصل نماید و از آن 
 سرزمین محبت و رقابت های سالم و پرواز به سوی فردوس آزاد اندیشی و همگونی مهیا سازد. 

 به امید حوصلۀ فراخ شما سروران. 
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