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 ۷۰1۱۱۰1۱۰۲              نجیب سخی: نویسنده
 

 !زدگی و سانسور در سایتهای افغانی ایران
 

 نیستند آدم غالف آدم اند   بینی خالف آدم اند  اینکه می
 (موالنا)           

وهم اکنون بذریعٔه  ،اجتماعی و آزادی میکردند عدالت ،ظاهراً ادعا و استدعای دموکراسی کسانیکه از چند دهه
د ؛ زیرا تا کنون ندانسته اند، دموکراسی؛ در هر سطحیکه فرنت رایتکش این داعیٔه کاذب هستندسایتهای انتر

حرکات و اجزای کوچک ؛چون حق ، و یک اصل مجرد ومنزوی نیست؛ بلکه از زندگیکند در آن قابل تطبیق است
اقعاً قدرت ها و این! تشکیل شده است... اندیشه و،  ،آزادی بیان ،، پروپاگند زدائیروغشکنید ،عدالت جوئی ،طلبی

؛ ساطور سانسور و تصرف را برداشته و رت از آمریت یک سایت انتر نت است، که عبامحدود و مبتذلی دارند
، !، توقیف و سرکوب میکنندرا قطعآنحقوق تاریخی زبان اجداد ما است ؛های بحق و مستند که دفاع از هویت و  گفته

، و دید تعلق دارد؛ متعصبانه چسپیده اند بیادداشتها و اندوخته های شخصی شان که بزمان و موقعیتی دیگری
ها  ، که نوشتهحالیکه این تعرف وتمدن را ندارند؛ در !! ؛ هرقدر ی که مستند وعینی باشدآنرا مردود میدانندمتفاوت

؛ اما بیمروتانه خود را در تاریکی پنهان کرده و از پروسٔه دیلکتیک افهام تکمیل گردد؛ تا ا رد کنندرا نقد تکذیب و ی
این وضعیتی است که در برابر ! ، یعنی سانسور کلی یا قسمی و ضمنی را عملی مینمایند!عقب خنجر میزنند 

 !!جانب جریان دارد  های تحقیقی و مستند این نوشته
شته را از قلم می اندازند ، کلمات را با اشتباهات انشائی ، که من در گذشته همین اغالط را گاهی نصف عنوان نو

؛ اما دو سایت گفتمان و آریائی به سانسور مکمل و ... ها را در نوشتٔه من داخل میکنند ، و ام ؛ آن نقد و تشریح نموده
ا تمام قوا رد وتشهیر کرده ؛ لهذا دو نامٔه قاطع دست میزنند ، که من این سرقت و رهزنی اندیشه و تفکر را ب

سرگشاده یکی عنوانی آمریت گفتمان و دیگری آریائی را در معرض دید همگان قرار میدهم ؛ تا در شناخت این 
 . سایتها روشنی و آگاهی مفصل و مبرهن وجود داشته باشد 

 

**************************************** 
 

 نامه ٔسرگشاده 
 "گفتمان"سایت  ت محترم مدیریتبه هیأ 

ولی احترام به . دارید را بحیث مسئول سایت طبعاَ شما صالحیت تصمیم گیری درمورد نشریا عدم نشریک نوشته
رسانه ها برمبنای اصول دموکراتیک تنها در شرایطی . بیان برای هررسانه اصل خدشه نا پذیر است و آزادی نظر

ه باشد یا ازکلمات غیراخالقی ونا سزا حق رد یک نوشته را دارند که در آن نوشته به شخصی یا جمعیتی توهین شد
" خدشه دارشدن اصول انسانی"اید؛  جانب ارائه فرموده شما دالیلی که درمورد عدم نشر نوشتٔه این. استفاده شده باشد

توضیح نفرموده اید که منظورتان از کدام اصول انسانی . خود تان را بحیث دلیل امتناع ازنشربه پیش کشیده اید
درساحٔه زبان باشید اما اصول دموکراتیک رسانه ها به شما حق " جهان وطنی"وانید معتقد به مکتب شما میت. است

شما درجواب تان به . سانسور نظریات کسی را که میخواهد ازاصالت زبان و هویت زبانی خویش دفاع کند، نمیدهد
اگراین . پرداخته اید» باختری در جواب جناب واصف »  اشارات سطحی وبعضأ متناقض به برخی از جوانب نوشته

نوشته را در برابر تان قرار میدادید و در مورد آن مینوشتید ؛ حتماً اظهارات شما سطح دیگری میداشت ؛ چون این 
، که شما قهراً باید خود را درمحوطه اش ه گرفته استها مؤخذ موازی سرچشم نوشته اقالً از ده منبع مستقیم و ده

ها تراوشات ؛ تنشات شما بهیچ عینیتی متکی نیستند، تکذیب و یا جواب میگفتید؛ لهذا گزارا نقدقرار میدادید؛ تاآنر
ه مستند مدلل من خدشه دار ، که اصول انسانی شما از نوشت، این تناقض خیلی عجیبی است!متناقض ذهن فرد هستند

؛ در حالیکه همین نوشته در دیگر !! رد؛ اما همین اصول انسانی جنابان از سانسور کردن هیچ رنجی نمیبشود می
، که از رخ تشدد و افراط یک ! سایتها بنشر رسید ؛ در حقیقت این نوشته اصول ایدیالوژیک شما را خدشه دارساخته

؛ اگر نوشتٔه مرا در محضر عام میگذاشتید، یعنی سانسور !!اید   اصل عام را بایک پدیدٔه خاص مغالطه نموده
، واز اصطکاک با کلمات رکیک لزومی باین کلیات سرائیها نمیبودوانست قضاوت کند؛ هیچ نمیکردید، هرکس میت

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/najeb_s_iran_zadagi_wa_sansor.pdf
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 پس شما چرااز نشر ؛گر این نوشته واقعیت ومستند نیست؛ ا!!؛ جلو گرفته میشد … شما؛ چون عرق شرم بریزیم و 
 ؟آن خائف هستید

ر دست را دعوت بتسلیم و دانه خوا گان، و هموحیه پژوهش و جستجورا سرکوب کردهاین شمشیر سانسور شما ر
؛ من باین باور هستم آنانیکه تیار خوار هستند باید عرق شرم بریزند ؛نه آنانیکه پوینده فرهنگستان ایران شدن میکند

 !!و جوینده اند 
؛ زبان اصل محیطی است که تنها با تکامل شرائط عینی زیست و معیشت یک ملت انکشاف و تکامل میکند!! جنابان

، در حقیقت برای تصرف و دنباله رو ساختن آن بکار رونی در آن زیر نام تجدد وانکشافهر نوع مداخلٔه بی
؛ همچنان حرکت قهقرائی است ؛ بپای زبان روسی یکپای زبان تاجکان آنسوی جیحون را رود؛ مثالً بستن می

، !زدٔه ما تحمیل کرد گرا؛ بر جامعٔه جن» اگر انکشافی وجود داشته باشد»نمیتوان تحول و انکشاف زبان درایران 
، نفی علم عروض دفع همزه ،و خصوصیات زبان فارسی شیرازی یعنی، تکرار ممدودات ،اجتماع ساکنین

، ترد ل را در کوتاهترین جمله بکاربستن، دوبار فع، ضمیر را بعوض فعل بکاربردن،تفاوت در مبتدا وخبرشعری
؛ را بکمک مطبوعات ...، وت ساخت دستگاه لغت کشی فرهنگستاناستعمال کلما ،ریحرکات و واحد هجائی زبان د

ان شیرین ؛ این در واقعیت کودتائی است بر علیه زبطرز نوشتن ما تدخیل نمودن؛ در ...، تحریری وتصویری
 !!واحد میخوانند زبان ، که چنین چپاولی را زبان تکامل یافتٔه پارسی نامیده و آنرا فارسی!وتاریخ دیدٔه پارسی دری

طرف در گیر اسارات استبداد و میدان جنگ ابر  اینه م ب 1۳۹۰طرفه تر ازهمه اینکه ملت ما که از سالهای 
، خارج نشین اصطالح روشنفکران سابقهه ؛ تنها دستٔه از بین تحول زبان خود اطالع هم ندارداصالً از ؛قدرتهاست

دری زبان روی زمین تصمیم میگیرند ،که زبان شما تحول وتکامل  ؛ بجای بزرگترین کتلهٔ و برگشتی هااز ایران
مانتیک »؛مثالً شما در همین اظهارات روشنفکرانٔه تان کلمٔه التین ! کرده است ؟ ِِ ها  را مانند ایرانی » ِس

را ؛ یاهیأت !!نوشته اید، اگر اروپائی اینرا بشنود تصور میکند شما در مورد سمنت صحبت میکنید» سیمانتیک »
 ! در حالیکه خود نمیدانید چرا چنین مینویسید...هیئت ، بفرمائید را بفرمایید و 

، ردم ما را عمیق و، وسیعتر میسازد؛ شگاف بین زبان تحریر و تقریر مچنین دستکاری مبانی زبان ؛در حقیقت
سواد افزائی ملت ما  تیب در؛ کسانیکه تصور میکنند باین ترنوشته نخواهند توانستگویند آنرا را که می یعنی چیزی

ما، ؛ لهذا این مداخلٔه بیرونی در زبان اجداداد سازی این ملت نقش بازی میکنندسو ، برعکس در بیسهم میگیرند
 !!، دارد و خواهد داشت اسارت فرهنگی را در پی داشته

، علم زبان فارسی اسپرانتو شما علم ومنطق را همچو سفسطائیان قبل از میالد از هم جدا میکنید و در مدافعه از
باطله دانی ریخته و آنرا بصورت عام وتام در  ،های موجودیت زبان پارسی دری است عروض را که یکی از پایه

اما این نابودی را تحول مینامید؛ در هیچ نقطٔه از  ؛نه آموخته اید و ؛ نه شناخته اید، در صورتی که آنرا نابود میکنید
، که تحول نقض کهنه اصل عام است بر تمام جوامع بشری ؛ زیرا اینرا تحول نمیخوانندروی زمین چنین وحشت 

از رخ بی  ، و عدٔه در غرب هستند؛اریخی جامعٔه خود احترام میگذارم؛ لهذا من بساخت ت!! ، ونه انعدام آناست
گنجایش تشخیص را ندارند، تا این حق و  اما چنین افراد ؛اند ؛ دست بنوشت وخوان بردهاشتغالی و فراغت اوقات

کسیکه میگوید عصر عالمه هاو ادبا بپایان رسیده ! حکم کنند، که در جامعٔه ما کدام عصر حاکم است و کدام ساقط 
، دهمزنگ ؛ زیرا اگر زندان سرای موتیمیدهدبر عدم شناسائی خود از خصلت تاریخی و اجتماعی مردم ما شهادت 

، که بمن وشما ا عالمه و ادیب در صحنه میداشتیمه دٔه ما رانمی بلعیدند؛ امروز دهو پلچرخی وطنپرستان تعلیم دی
 ! فرصت این سخن پراگنی میسر هم نمیشد  اصالً 

که رژیم های وابسته به بیگانه سد و مانع رشد حتی سیر تکامل طبیعی جامعٔه ما شده اند؛ از  ،این اصل مبرهن است
؛ پایه ری بلکه در هیچ رشتٔه وجود ندارد؛ نه تنها زبان د(ماستر و داکتر ) ادیب اینجاست که در جامعٔه ما؛ عالمه و

؛ لهذا و تمکین دیگری از سر گرفته نشود وبنیاد بحث ما هم همین است؛ تا چنین وابستگی به بیگانٔه دیگری و بشکل
 دگان جسم و اندیشه هستند؛، اسارت گران و توقیف کننسی از شرم عرق کند همین وابستگاناگر قرار باشد که ک

 ؛ ر می نمایندلم را زندانی و سانسو؛ اما با دست عچون در زبان از علم صحبت میکنند
؛ ول آوازی این زبانرا نشناخته اندشوند ؛چون تاهنوز اص از شرم کسانی عرق کنندکه اغالط انشائی را مرتکب می
؛ گفتمان لو کوبی زبان اجدادما بعوض گفتگوروتی به پهاما خود را حرفٔه زبان میخوانند، ویا بدون هر نوع م

بان دیگر در روی ، بخشی که در هیچ زموسیقیائی زبان دری صحبت میکنند در مورد بخش!!میخوانند و مینویسند
حتی باندازٔه یک سطر هم جواب معقول  ؟سؤال شود این بخش چه و چگونه استها  اگر از آن ؛زمین وجود ندارد

 ! نمیتوانند ارائه کرده
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، از نعمات مادی و شرائط مریکا زیسته آندا؛ کسانیکه از یکربع قرن بیشتر یا کمتر در اروپا و جای تأسف است
، که هر فرد یا جمعیتی ؛ اما باین اصل واقف نشدندیا نا صالح استفاده برداشته اند ها بنهج صالح پیشرفتٔه تکنیک آن

 .بدیگران نیز این حق را میدهند تافکرکنند و اندیشه خود را بیان نمایند  در جامعٔه غرب خود فکر میکند و
 

 بامید استقالل فرهنگ و اندیشه 
 نجیب سخی 

 

******************************** 
 یائی بآمریت محترم سایت آر

، و یدیت و هدایت مینمارمدی ؛ شخصیکه یک سایت را ظاهراً برمن همچو سیاهی شب جوالن میکند شک وتردید
ت تا جانب که از بدای ؛ اما نوشته ٔ این »پژوهش درگسترٔه زبان فارسی »درین سایت صفحه و فصلی دارد زیر نام

؛ درین فصل و صفحه جا داده ته شده است، تلفظی و آوازی زبان پارسی دری نوشنهایت در مورد اصالت تاریخی
 ! ؛ نشر شدت خود ذخیره میکند و بمن مینویسدنمیشود ؛اما آنرا در صندقخانٔه فرهنگی سای

 ، تجاهل است یا تعصب ؟؟آیا این تغافل است
 : این برخورد دو اصل را واضح میسازد

ن هستند و سایت آریائی تنها پژوهش در مورد تائید میکند که پارسی دری و فارسی ایران دو زبان متبای –اول 
، ساخته و پرداخته شدٔه فرهنگستان انیکه پایه و بنیاد تاریخی ندارد، یعنی زب!ارسی ایران را تقبل و تحمل میکندف

 ! ایران است
قبل  از؛ در حقیقت اصطالح صوری است در بین افراد یکه نرا فارسی زبان واحد نیز میگوینداین زبان که آ –دوم 

، هر چند که مستند و موثق و متکی بکالم پارسی گوئی لهذا اندیشٔه دیگر و دید مخالف ؛اند درین رشته سفته شده
ر حلقٔه خود برداشت وتحمل موجودیت آنرا د ؛ون علم عروض شعری پارسی دری باشدچون فردوسی به علمی چ

؛ تا درشهر ویران شدٔه ما این یک چشمه ها ق میدهند؛ بناً آنرا بهر ذریعٔه ممکن بتخریب و اضمحالل ثوندارند
 ! پادشاهی بچالنند

صریحاًاعالن میکنند،  ؛صل یا دستوری مباینت داشته باشند، اگر با االران سرٔه معرفت ودانش چنان استُسلک سا
گ بخیه زدن اقالً ؛ اما نرمبری و رندی را بدانش و فرهنندارد در عرصٔه نشراتی ما گنجایشکه چنین متن ونوشتٔه 

 ! بمروتی و ژاژخائی است
؛ اما ماده و ، شالوده وبنا سنگ فرهنگی داردشرح عقالنی مسألٔه صورت میگیرد این مبرهن است هرکوششی که در

، نه داستان و یا ، نه نثراست، نه شعر است»نقش همزه در بیان ونگارش زبان پارسی دری»موضوع نوشتٔه 
و ساختمان آوازی زبان پارسی  ؛ تنها در مورد وجهه تسمیٔه تاریخیهنگی در آن تبئین نداردهیچنوع مظاهرٔه فر

و شناخت قانونمند ، که عدٔه وسیعی از قلمبدستان روزگار ما ازآن دید این آواز آنچیزی هست.ن رفته است ، سخدری
و یا در نوشتن  ،!!اند ند که چرا چنین نوشتهمینویسند؛ و خود نمیدان »آریایی»؛ مثالً بعوض آریائی، و اصولی ندارند

؛ گاهیکه نمیدانند ها را طرز تحریر آن غلطی انشائی میکنند، یعنی از بنیاد...، جرٔات و نشأت ،کلماتی چون هیأت
، و نوشتٔه را که ند و بعضاً خشم و غضب بر میدارندشو سبب این مسبب را بر ایشان شرح کنند؛ بعضاً آزرده می

را  چون تعرف و توان رد یا انتقاداش ؛پژوهش در مورد زبان اجدادما است ، اصول و، منطقاز استناد عصارهٔ 
بخش کتابخانه، که درین نوشته مجسم شده است را؛ آتش  ؛ در حقیقت آن؛ اما آنرا بدرک واصل میسازندندارند
 !میزنند

سنت و روایت ، یاده از دو هزار سال تاریخ، به ملتی مربوط است که زاین زبان ملکیت شخصی هیچکسی نیست
در ؛ من همین سنت و روایت و شیؤه ادا و نگارش این زبان توسط اجداد مارا ؛ درین نوشتهتحریری و مکتوب دارد

، کلمات اصیل و ه باشد، و تفاوت میان مبانی زبان؛ تا معیاری در قضاوت وجود داشتپرتو بینش همگان قرار داده ام
 ، روش تقلبی و خود ساخته را بروشنی مشاهده کنند ، و اصطالحاتیدهتاریخ د

 !! باید حضور یابد »پژوهش درگسترٔه زبان پارسی  »بناً این نوشته اصوالًو لزوماً در فصل 
 ، چپاول و سانسور غیر مستقیم و ماستمالی شده قرار گرفته است ر صورت غیر مقالٔه من مورد تاراجد

؛ اینک !دموکرات است و بآزادی بیان ارج میگذارد ،، که جانبدار نبودهدر لوح سایت قید شده استافزوده بر این 
خیلی  »آزاد نظر بند »زیرا تفاوت میان بیان آزاد و ؛ها بکرده ها تطبیق و تلفیق شوند موقعیتی دست داده تا این گفته

   وسیع و عمیق است 
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 با عرض حرمت 
 نجیب سخی 

 
را ضمن بیاناتی که از »نقش همزه دربیان ونگارش زبان پارسی دری»ین نامه سایت آریائی نوشتٔه بعد از دریافت ا

 بچه سقاؤ شباهت داشت؛ بمن ز ها نظر شکل بفرامین امیر عبدالرحمن و از نظر محتوا بدستور های امیر حبیب
 !!یاد سانسور کرد را از بن »واصف باختری در جواب جناب »، و مقالهٔ »از سایت کشیده شد »:  نوشت

 !!!!!چنین است چهرٔه اصلی کسانیکه بما ترانٔه دموکراسی میخوانند
 پایان


