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 ۲۰۱۵می، ۱۶ماللی موسی نظام                                                                                           
 

 به تأئید از نظر خواهر دانشمند، شیما غفوری
 ، بر احترام شخص می افزایدمنطقی عفت قلم و استنادمراعات آداب مطبوعاتی، 

 

نه تنها  مضامین منتشرۀ صفحۀ تحلیالت، بلکه در دریچۀ نظریات و تبصره ها بر مضامین نشر شده و یا هر 
مضمونی که برای اظهار نظر در موضوع خاصی، که از جانب اولیای پورتال افغان جرمن آنالین تعبیه گردیده 

نوشته های گوناگون و آموزندۀ هم وطنان به ارتباط به موضوعات مورد بحث، متأسفانه بسیار است، در پهلوی 
دیده میشود که آنانیکه به دالیلی با نظر و استدالل نویسنده ای موافقت ندارند، با درشتی و پامال عفت واالی قلم 

 جانبه به کرسی می نشانند.و استعمال الفاظ نا هنجار و توهین آمیز، نظر و عقیدۀ خویش را بصورت یک
درد دل با نویسندگان » در مضمون عمیق و ارزشمند شان تحت عنوان« شیما غفوری»خواهر دانشمند ما محترمه 

درین مورد بسیار مهم و اساسی نظریاتی ابراز نموده اند که کامالً منطقی بوده « سخت نویس افغان جرمن آنالین
ی این پورتال جهانی میباشد که در سرتاسر عالم، به شمول افغانستان و توجه به این اصل، ضرورت واجبی برا

 .پخش میگردد ،عزیز
از اتکاء به پالیسی نشراتی افغان جرمن آنالین در زمینۀ احترام  ، با اغماض«شاید یکسال» از مدتی به اینطرف

با  و مسائل شخصی آنان کهبه شخصیت نویسندگان، مراعات عفت واالی قلم، عدم تجاوز و توهین به قلم بدستان 
ز آن شرائط، دقیقاً صراحت و وضاحت کامل باالی چنین دریچه ها و صفحات تحریر گردیده، طوریکه تخلف ا

شخاص فانه برای مدت مدیدی مورد اغماض انماید، متأسعدم نشر نوشتۀ مورد نظر ببه  پورتال را باید وادار
متوجه گردیده اند، آزادی فکر و بیان  «شیما غفوری»مسئوول قرار گرفت. درین زمینه همانطور که محترمه 

جوهر و حقیست ارزشمند و نظر متفاوت داشتن با دیگران در مسائل مهم افغانستان عزیز و شخصیت های 
نان را با کارد و شمشیر، هتک حرمت، تاریخی آن، کامالَ مجاز میباشد. ولی شکستاندن عقاید و باور دیگر هموط

، نه تنها شخصیت و ارزش مبصر را مورد سوال «استناد»پامال عفت واالی قلم، بدون منطق و استدالل و دقیقاً 
قرار میدهد و به گفتۀ خواهر ما، بدبینی و تأثری که از شکست انسانیت و اخالق خلق میگردد، ولو که طرف در 

حق بجانب بودن وی را نفی می نماید. بار ها در همین دریچه ها دیده ایم که مسائل  نتیجه گیری مستحق هم باشد،
شخصی و مناسبات فامیلی اشخاص مغرضانه مورد هتک حرمت و دور از موضوع مورد بحث قرار گرفته و 

ه از دعلی الرغم، موجودیت اصول و پالیسی پورتال، بی پروا و سریع به نشر رسیده است، در حالیکه با استفا
 به خوانندگان جهانی این پورتال برای مسائل شخصی که اکثراً  مزایای انترنت، میشود که از ایمیل و فیس بوک

 عالم شمول قطعاً دلچسپ و مهم هم نمی باشد، به سهولت مورد استفاده قرار گیرد.
در مورد انتقاد سالم در لفافۀ ادب، باید عرض نمود که این حق نه تنها به تمام معنی برای همگان محفوظ است، 

ا نبلکه روشنی اندازی و بحث منطقی در زمینه کامالً آموزنده و دلچسپ هم می باشد، بشرطیکه عقده گشایی 
همان طور که عرض گردید، شخصیت  طرف را بی موجب در لحاف دشنام، توهین و تحقیر نپیچد، چونجایز 

انسان، ولو که حق به جانب هم باشد، در عدم مراعات احترام، به معرض خطر شکستن و نابود گردیدن قرار 
 می گیرد و به روحیۀ خواننده یک حالت انزجار و و عدم اعتماد را تولید می نماید.

سیار قابل ارزش است، فهم و استدالل طرف موضوع دیگری که در مورد مراعات آداب و سنن مباحثات منطقی ب
اخالق و ادب مطبوعاتی، یک حد متوسط آگاهی وابستگی به مقابل در مورد موضوع بحث است که در پهلوی 

هم م به اصول نگارش و السنۀ ارزشمند دری و پشتوی افغانستان میباشد. مکلفیت و وابستگی نویسنده به این اصل
ت حق خوانندگان به ارتباط افهام و تفهیم آنان می باشد، مخصوصاً که کتلۀ بزرگ ، در حقیقو حد اقل یک ستندرد

 د. تنگیتی پراگنده هس در سرتاسربصورت وسیع هموطنان، مانند عالقمندان این پورتال از فیض داشتن انترنت، 
 ف و نحوی، درکگاهی به نشر رسیده اند که با اغالط بیشمار صر داریم که نظریاتی درین دریچه ها گاه یقین

 ،موضوع مورد بحث را مشکل و نا ممکن ساخته است، همین چند هفته قبل نوشتۀ کوتاهی که سخت انتقادی
و کامالً دور از استدالل هم بود، آنقدر مشکل امالء و انشاء دری ارزشمند افغانستان عزیز را داشت، که  یکجانبه
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اصالحات فراوانی صورت نمی گرفت،  «ین امر مهمبعد از مدت ها مسامحه در»اگر از طرف اعضای پورتال
درک سطری ازآن ناممکن بود. پس هدف و نظر دهی در این دریچه ها که حق واالی آزادی فکر و بیان علت 

 ، به قدر ضرورتصول مطبوعاتی و عفت قلممی باشد، در پهلوی مراعات و کنترول ا از جانب پورتال ایجاد آنان
فهم و خوانا باشند، در غیر آن مشکالت تحریر در زمینه، موارد سوء تفاهماتی را برای نوشته ها عام  ،و حد اقل

 سبب میگردد.همیشه  درک موضوع 
، اگر انتقادات به «شیما غفوری» همانطور که عرض گردید، بازهم به پشتیبانی از نظریات ارزشمند محترمه

قرار گیرد، نه تنها خوانندگان  جدال منطقیمقابل مورد  طرف شخصیت شیوۀ مالیم و عام فهم بدون تخریش
پورتال از نظر یات طرفین مباحثه مستفید میگردند، بلکه یک فضای آرامش با منطق و استدالل که حق هردو 

 جناح است، با مراعات احترام طرفین به نتیجه میرسد.
 ت، ولی شایسته خواهد بود کهداشتن فهم و دانش در مسائل مورد بحث، بسیار ارزشمند و البته نعمت بزرگی اس 

از این خصلت در رهنمایی دیگران و ارائۀ معلومات استفادۀ به سزا صورت گیرد، نه اینکه اگر با عقیده و نظر 
حتی مراجعه به  شهود، ، اتکاء به اسناد و مدارک و«استدالل منطقی» دیگری در تقابل قرار گیریم، به عوض

مثال عامیانه ای داریم که میگوید: دندان زهر آگین  مبادرت ورزیم.« سخت نویسی و توهین»صفحات تاریخ، به 
  مار را با نمد باید کشید.

بار ها شاهد این جریان بوده ایم که در موضوع مورد بحث خاصی، مثالً زمانیکه یکی از شخصیت های تاریخ 
دریچه هم تبصره هایی صورت میگیرد، ولی در بین مطرح است، مقاالتی در پورتال منتشر میشود، البته که در 

ه بوده و دلچسپ نظریات که برخی حتی معلومات جدیدی بر مضمون مذکور عالوه مینماید که پسندیده و آموزند
پشت کیبورد چند دقیقۀ مختصری جلوس نموده و هر انتقاد بی استناد و گاهی هم بسیار واقع میگردد، یکی هم 

را در یکی دو سطر که فهم آن مشکل و مقصد به جز از توهین و افتراء خاصیت  شخصی و دور از موضوع
دیگری نمی داشته باشد، ارائه مینماید. این نوع استفاده از چنین پورتالی به بهانۀ آزادی افکار نه تنها گمراه کنندۀ 

 ا هم باعث میگردد. اصلذهنیت خوانندگان جهانی این تشکیل مطبوعاتی میگردد، بلکه انزجار و تأثر همگانی ر
مطلب درینجا همانا موجودیت انتقادات و نظریات مختلفۀ استوار بر منطق، استدالل و روشنی اندازی بر مسایل 
فی مابین افغان ها در مورد، اجتماع، تاریخ، سیاست و بقیه موضوعات مورد عالقه است که با مراعات عفت 

 گردد. قلم، اخالق مطبوعاتی و احترام متقابل مطرح
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