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 50/50/2510                                                               ور صالح الدين سعیدیدوکت

  انهگیمنع لهجه ها و کلمات ب

 !ستین انیب ینقض آزاد در رسانه ها

 جناب حامد کرزی رئیس جمهورفرمان اخیر تأيید از  مورد سازمان فارو در ۀعنوان فوق در واقعیت تبصر

 .باشد می.  . . .ها و  رسانه مورد استعمال کلمات نامأنوس در افغانستان در

 قبل اداء می نقش دولت بايد درين راستا از . هست تعین کمیسیون برای جهت دادن مثبت اين بخش ضرورت بود و

ز نما ها و فهم شان ا از روشنفکر یبخش یکه از مواضع، اظهارات و نوشته ها ربه ایتج شناخت و در من .شد

راستا تاختن بر اعتقادات  نيدر مردم و حقوق زن و یبرابر ،یعدالت اجتماع ،یبرابر ان،یب یآزاد ،یموکراسيد

مطالب ازين  یبخش عمقدسترسی به وعدم  قیدق ریغ غاتیتبل ریو تحث تأث یها یداور شیبر پ یمتک . . .و  ینيد

و نتیجه  و با ناخوشنودی به اين متوصل شده  ه شد گموارد  دلتن در مدار ! ؟ ها دهياز جهان ده ای عد ریو تحت تأث

 .مينبرده ا یپ ليکه ما تا هنوز به عمق مسا یکه هست مواردیرم گ می

 یاسیاهداف س یبرا، کشور ما افراد در و سازمان های سیاسی و از احزاب  یبخشمکتب را  ردگو شا محصل 

نموده و آنرا ه دهرات به نام ديموکراسی استفاردان آنرا در تظاگو شایلی کشور نند و مراجع علمی تحصک یده ماستفا

 بیان عمل کرده یو آزاد یموکراسيخالف د ،شود نيمانع ا ېکس رگکه اند کن یتصور مموافق ديموکراسی دانسته و 

 . است

را با اقتصاد  کي و ستیاقتصاد بازار آزاد قرن ب نیو تفاوت ب  مياز اقتصاد بازار آزاد نداردرست  و قیدرک عم

حقوق زن و  یساوت . ميمغالطه کرده ا ،کند یم اي و کرد یم نییرا عرضه و تقاضا تع زیکه همه چ یبازار آزاد

و  موکراتيکه د ميدار دیو تأک ميوگ یو م نمیک یاجتماع مغالطه م خانواده و زن در رسالت مرد و یمرد را با تساو

  .میشياند یروشنفکرانه م

جهت دادن اظهارات لو مثبت اقدام و ونهگو شرط شناخته و هر دیرا بدون ق انیب یو آزاد یموکراسيو د یآزاد

، سازد مارا به مسؤولت ما متوجه می عیيا مرجع مشرو ر کسی وگر حق داريم وجیبه نیز داريم و اگالنه که اومسؤ

 . مینک یم یتلق انیب یو ضد آزاد یموکراسيبنام اقدام ضد دآنرا 

 .دهیم میبه خود اجازه زيادی  ددر مواررا  طيو تفر افراط  نيو ا نمیب یم یاهیس زیما درهمه چکه،  یهست موارد

 بود  داریب ديبا یبل . موارد مسموم کرده در را تفکر ما که  مشکل است نيو ا  ميدار ديشک و ترد زیدر همه چ ما

توان از  ینم . ستُج یاهیس زیتوان در همه چ یاما نم  .شتنظر داو نقادانه ديد و  یاریدقت و هوش و اطیو با احت

 . منفی انديشید مورد همه اقدامات و در زیهمه چ

ه اشاره داشت اي صحبت و زیاز آب ن السیگدر بخش ُپر  یزیماست چ بر ،نمیب یآب را م السیگخالي  میما ن رگا

 . نیمک شکشیپ زیبرماست تا راه حل را ن، میفتگما مشکل را  رگا. باشیم
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زمان  نیاما بهتر است درع ستیضرورت ن نیز کیچندان فهم اکادم یافغان یو افاده ها شناخت لهجه  یبرا چه رگا

 یمل یزبان هاو مأنوس مناسب، در انتخاب اصطالحات و لغات  یو زبان با خونسرد فن  نیمتخصص عیکار وس

تمرکز  یحیو توض یرينور بخش تد . دریگاستفاده صورت ن سوء ، سفارشات نيا شود و از میسفارشات تنظ کشور

که دولت به آن بخش و  یدر سکتور آنهم  ،حيسفارشات در صورت تکرار و تخلف صر نيا. ردیگصورت  شتریب

داشت که در خانه و  میتصم یشخص رگا . رددگهمراه بس ساده  نیمع یها یادهاني با  ،کند یسکتور جواز صادر م

 نيدولت به ا کنم یاستفاده م یو پاکستان یو پنجاب یرانيمات ااز کل یمانند شخص شخص شيخو ین در نوشته هام

 .کند و آنرا نمی خواند و اعتراض می ندارد  يا خريدار دارد و يا . کار خودم است نيو ا  ؟چه کار دارد

و کار  کرده  پیشکش یسفارش یها و روش ها تودیم ی افغانی،رای رسانه هاراستا ب نيدر ېک یاديهست موارد ز

 یریگجلوبايد  تعقیب ونهگاز هرباشد و  و فشار تعقیباين روش نبايد به مقصد  . یردگصورت  تنويریضیحی و تو

 .است بوده نیدر عمل چن ايو   میشياند یبه اشد مجازات م میبه صورت مستق گويم یم تعقیب کهیزمان . ديبعمل آ

 ۰5از، مثاًل تواند یجواز صادر مکه دولت  یو آنهم در سکتور ها یصورت تخلفات بار بار و عمد ها در یاددهاني

در   مهيروشن باشد که چه مقدار جر ديکشور با نیدر قوان صورت  نيدر . باشدمطرح  مهيجر یافغان ۰55تا 

  .؟نه رو چه مقدا شود یسوانح متخلف درج م

مورد  . . .استعمال مورد منع  ن کمیسیون دریمبنی تعی افغانستان دولتاقدامات  نيا تواند یکه م ستین یشک نيدر

به علت عدم فهم از عمق توانند درين راستا مشکلی را  مضر می و نا اهل اشخاص. دریگسوء استفاده صورت 

و اقدامات نادرست و غیر  تعقیببه جانب وضع و  ايجاد کنندبودن  يا به علت مضريت و غیر ديموکراتیک قضايا و

قابل  و  راستا ضرورت بوده  نیدر ،ذات خوداب حامد کرزی به حکومت جن اقداماین  اما .انکشاف کندالزم 

 . است شیستا

. ق مس أله اس ت  ـاز درک عمی   انه اینش   و درـل قـافغانستان قاب دولتدام ـازين اق «اروــف»مان اين نوشته و تأيید ساز

 . خويش يافتم یمسرت قلب موجبرا  تحلیل ايشانو  استقبال نموده  «اروف»تأيیدی  ۀتبصر و ه نوشتـبه اين ترتیب از 

م ردم س اکت    تي  وت قل ب و موض ع اکثر  ـس بب ق    نـت  ـرفـگرار ـ ـ موض ع علن ًا ق   ني  کش ور و در  یو من افع مل    مصالح 

 . ملت آنرا درک و احترام خواهد کرد اجر و یالـو اهلل تع ردم ـزد مـردن نـرسالت ک یراستا ادا نيکشور است و در
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