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دوکتور صالح الدين سعیدی

منع لهجه ها و کلمات بیگانه
در رسانه ها نقض آزادی بیان نیست!
عنوان فوق در واقعیت تبصرﮤ سازمان فارو در مورد تأيید از فرمان اخیر جناب حامد کرزی رئیس جمهور
افغانستان در مورد استعمال کلمات نامأنوس در رسانه ها و  . . . .می باشد.
تعین کمیسیون برای جهت دادن مثبت اين بخش ضرورت بود و هست .نقش دولت بايد درين راستا از قبل اداء می
شد .من در شناخت و تجربه ای که از مواضع ،اظهارات و نوشته های بخشی از روشنفکر نما ها و فهم شان از
ديموکراسی ،آزادی بیان ،برابری ،عدالت اجتماعی ،برابری حقوق زن و مردم و درين راستا تاختن بر اعتقادات
دينی و  . . .متکی بر پیش داوری های و تحث تأثیر تبلیغات غیر دقیق وعدم دسترسی به عمق بخشی ازين مطالب
و تحت تأثیر عده ای از جهان ديده ها ؟! دارم در موارد دلتنگ شده و با ناخوشنودی به اين متوصل شده و نتیجه
می گیرم که هست مواردی که ما تا هنوز به عمق مسايل پی نبرده ايم.
محصل و شاگرد مکتب را بخشی از احزاب و سازمان های سیاسی و افراد در کشور ما ،برای اهداف سیاسی
استفاده می کنند و مراجع علمی تحصیلی کشور و شاگردان آنرا در تظاهرات به نام ديموکراسی استفاده نموده و آنرا
موافق ديموکراسی دانسته و تصور می کنند که اگر کسې مانع اين شود ،خالف ديموکراسی و آزادی بیان عمل کرده
است.
درک عمیق و درست از اقتصاد بازار آزاد نداريم و تفاوت بین اقتصاد بازار آزاد قرن بیست و يک را با اقتصاد
بازار آزادی که همه چیز را عرضه و تقاضا تعیین می کرد و يا می کند ،مغالطه کرده ايم .تساوی حقوق زن و
مرد را با تساوی رسالت مرد و زن در خانواده و اجتماع مغالطه می کینم و می گويم و تأکید داريم که ديموکرات و
روشنفکرانه می انديشیم.
آزادی و ديموکراسی و آزادی بیان را بدون قید و شرط شناخته و هرگونه اقدام ولو مثبت جهت دادن اظهارات
مسؤوالنه که اگر حق داريم وجیبه نیز داريم و اگر کسی و يا مرجع مشروعی مارا به مسؤولت ما متوجه می سازد،
آنرا بنام اقدام ضد ديموکراسی و ضد آزادی بیان تلقی می کنیم.
هست مواردی که ،ما درهمه چیز سیاهی می بینم و اين افراط و تفريط را در موارد زيادی به خود اجازه می دهیم.
ما در همه چیز شک و ترديد داريم و اين مشکل است که تفکر ما را در موارد مسموم کرده .بلی بايد بیدار بود
جست .نمی توان از
و با احتیاط و دقت و هوشیاری و نقادانه ديد و نظر داشت .اما نمی توان در همه چیز سیاهی ُ
همه چیز و در مورد همه اقدامات منفی انديشید.
اگر ما نیم خالي گیالس آب را می بینم ،بر ماست چیزی در بخش پُر گیالس از آب نیز صحبت و يا اشاره داشته
باشیم .اگر ما مشکل را گفتیم ،برماست تا راه حل را نیز پیشکش کنیم.
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اگر چه برای شناخت لهجه و افاده های افغانی چندان فهم اکادمیک نیز ضرورت نیست اما بهتر است درعین زمان
کار وسیع متخصصین فن و زبان با خونسردی در انتخاب اصطالحات و لغات مناسب ،مأنوس و زبان های ملی
کشور سفارشات تنظیم شود و از اين سفارشات ،سوء استفاده صورت نگیرد .در بخش تنويری و توضیحی تمرکز
بیشتر صورت گیرد .اين سفارشات در صورت تکرار و تخلف صريح ،آنهم در سکتوری که دولت به آن بخش و
سکتور جواز صادر می کند ،با يادهانی های معین بس ساده همراه گردد .اگر شخصی تصمیم داشت که در خانه و
من در نوشته های خويش مانند شخص شخصی از کلمات ايرانی و پنجابی و پاکستانی استفاده می کنم دولت به اين
چه کار دارد؟ و اين کار خودم است .يا خريدار دارد و يا ندارد و آنرا نمی خواند و اعتراض می کند.
هست موارد زيادی کې درين راستا برای رسانه های افغانی ،میتود ها و روش های سفارشی پیشکش کرده و کار
توضیحی و تنويری صورت گیرد .اين روش نبايد به مقصد تعقیب و فشار باشد و از هرگونه تعقیب بايد جلوگیری
بعمل آيد .زمانیکه تعقیب می گويم به صورت مستقیم به اشد مجازات می انديشیم و يا در عمل چنین بوده است.
ياددهانی ها در صورت تخلفات بار بار و عمدی و آنهم در سکتور های که دولت جواز صادر می تواند ،مثالً از۰5
تا  ۰55افغانی جريمه مطرح باشد .درين صورت در قوانین کشور بايد روشن باشد که چه مقدار جريمه در
سوانح متخلف درج می شود و چه مقدار نه؟.
درين شکی نیست که می تواند اين اقدامات دولت افغانستان مبنی تعیین کمیسیون در مورد منع استعمال  . . .مورد
سوء استفاده صورت گیرد .اشخاص نا اهل و مضر می توانند درين راستا مشکلی را به علت عدم فهم از عمق
قضايا و يا به علت مضريت و غیر ديموکراتیک بودن ايجاد کنند و وضع به جانب تعقیب و اقدامات نادرست و غیر
الزم انکشاف کند .اما این اقدام حکومت جناب حامد کرزی به ذات خود ،درین راستا ضرورت بوده و قابل
ستایش است.
اين نوشته و تأيید سازمان «فــارو» ازين اقـدام دولت افغانستان قابـل قـدر و نش انه ای از درک عمی ـق مس أله اس ت.
به اين ترتیب از نوشتـه و تبصرﮤ تأيیدی «فارو» استقبال نموده و تحلیل ايشان را موجب مسرت قلبی خويش يافتم.
مصالح و من افع مل ی کش ور و دري ن موض ع علن اً قـ ـرار گـرفـت ـن س بب ق ـوت قل ب و موض ع اکثري ت م ردم س اکت
کشور است و درين راستا ادای رسالت کـردن نـزد مـردم و اهلل تعـالی اجر و ملت آنرا درک و احترام خواهد کرد.
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