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 پاسخ پورتال به يک فحاش بی ھويت
در کل با حمايت  واصلت نموده ومما در ميان نامه ھای متعددی که امروز از خوانندگان گرانقدر پورتال برای 

، نامه ای ھم وجود دارد از  اندهد ارتجاعی پورتال بر ما منت گزاردض امپرياليستی وضد قاطعانه از مواضع 

پاسخ  اگر اجازه داشته باشيم محتوای آن نامه کذائی و. الی ھم مطرح نموده است که سؤيک انسان جبون و فحاش

مشاھدۀ  و" حضرت عيسی"مانند را برای آن در داستان  ، شايد بھترين شبيه وپورتال را به چيزی تشبيه نمائيم

  .الشۀ يک سگ يافت

شايد تعداد زيادی از شاگردان معارف در دوره ھای قبل به خاطر داشته باشند، که در کتاب درسی مضمون 

  : داستانی وجود داشت به اين شرح،در دورۀ عالی " دری- فارسی"

 از محلی عبور می نمود ، در سر راه الشۀ يک سگ مرده افتاده تعدادی از حواريون با "عيسیحضرت "روزی 

وقتی حواريون به نزديکی آن الشه رسيدند، ھريک به . تعفن شديد آن از دور اذيت کننده بود بود، که بوی گند و

  . دنوبۀ خود يکی از صفات بدی را که در آن الش وجود داشت برشمرده از آن ابزار انزجار نمو

از بس در فضا باقی مانده پوستش ترک : ، ديگری گفتش دارد اين اله ایمشمئز کنند چه بوی بد و: يکی گفت

پنديدن حيوان حرفی به ميان آورده، آنرا مايۀ  برداشته و ترک ھا مأمن حشرات گرديده، سومی از باد کردن و

با نفرت از آن ياد   الشه کشف نموده ويک از حواريون عيبی در آن اشمئزاز خويش دانست، به ھمين سان ھر

  .که ھمه از ماھيت آن الشه مايه گرفته بودند نمود، عيب ھائی

  :عيسی بعد از شنيدن آن ھمه عيب، رو به طرف حواريون خود نموده ابراز داشت

 ،نيز  اين حيوانصدف مانند دارد تا از دندان ھای سفيد و  جا،که تمام شما آن ھمه زشتی را برشمرديداکنون 

   .ی به عمل آيدياد

چنين طرز ديدی به پورتال می آموزاند که از مطلق گرائی پرھيز نموده، با در نظرداشت اصل تقسيم يگانه  به 

 بر مبنای .زشتی ھا را نيز از نظر فرو نگذارد  در بطن زيبائی کاستی ھا ونفس زشتی زيبائی و  در،دوگانه

 ،ی را چيزی بيشتر از ھمان الشۀ گنديده که از قلم چرکينی تراوش نموده ھر چند آن نامه کذائ،ھمين طرز ديد ما
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طعنه آميزش در خور پاسخ دانسته به آن جواب  م، مگر سؤالی را که مطرح نموده با تمام لحن پر کينه ويدان نمی

  .می دھيم

 با اسمی که پدر و جبون تر از آن است که با ھويت اصلی و فحاش بی ھويت که خود از بردن نامش شرم دارد و

 کثيف و وابستۀ خويش را دھن باز نمايد، چھرۀآن يا يک تن از متصديان  وی گذاشته عليه پورتال و درش برام

برخی از اعضای آن می نمايد که   دشنام ھائی را نثار پورتال و،پنھان نموده" وطندار کابلی" در پس اسم مستعار

به  از دھنت برآيد و"ميگويد،  را که ی المثل معروف مردم کابلما ضمن آنکه در رابطه با آن دشنام ھا ضرب

شما   «:وی می پرسد. به استمداد می گيريم، نکاتی چند در رابطه با سؤال طنز گونۀ وی می نگاريم" يخنت درآيد

  »نام نمی گذاريد؟" شعر وادب" را چرا اسم سايت تان ،که چيز ديگری برای عرضه کردن نداريد

به کاسه ليسی استعمار اشتغال دارد، با اين "  جرمنــافغان "که به يقين از طريق " اندانھای سفيدد"اين صاحب 

  :سؤال چند نکته را نمی خواھد بفھمد

 کشور ما که احساس برخاستۀ شان را از درد وواالمرتبت تنھا او بلکه ھيچ کسی حق ندارد، به شعرای ه  ن-١

ناشرين اشعار شان   اھانت روا داشته و،د، به خاطر شعری که می سرايندآالم مردم در قالب شعر بيان می دارن

از اين چيزی بيشتر توان اين است که از چنين انسان ھای فاقد ھويت، نمی  عقيده بررا ما . خريه گيردُرا به س

ويا  زبان گ،در مقاطع خاصی يک بيت شعر بيشتر از ھزاران انسانکه  ، نداندانتظار داشت، ورنه کيست که

از ھزاران .  شعار مبارزاتی يک ملت، مسير مبارزات را تعيين نمايد در اندک زمانی می تواند به مثابۀداشته و

 نيک دقت ، پورتال می باشدرواق ِطاق جبين و  بيت فردوسی که زينت بخش دونمونه اگر بگذريم کافيست به 

  :يا به ھمين سان بيت  و.يافته باشيم تا به عالوۀ صدق گفتار ما عمق معنای شعر را نيز در،نمائيم

  روسھا از ملک ما بيرون شويد          ورنه غرق رودبار خون شويد

  صرف نظر از شخصيت ھای پر صالبت و،رسندز اشعاری که در پورتال به نشر مي بيشترين بخش ا-٢

 ارتقاء و  می تواند دراجتماعی داشته در مقطع کنونی مبارزاتی شاعران آنھا، خود شعر ھم محتوای سياسی و

  انکشاف سطح فکر خوانندگان ممد واقع گردند

ن مطلب را با فحاشی به  اي است، را کور نموده حسادت و خبث طينت چشم حقيقت بين وی سؤال کننده که-٣

اتی خود روزانه به طور متوسط باالتر از که طی مدت کمتر از يک سال حيات نشر می فرستد آدرس   نشريه ای

مند سود رنج مردم، مقاالت بکر و جديد به نشر رسانيده در پھلوی چند پارچه شعر بر خاسته از درد ولب ده مط

 نه اينکه ،که به نيازمندی ھای امروز جامعۀ ما پاسخ روشن ارائه نمايد آنھم مطالبی. انتشار می دھدرا نيز ديگر 

  .نبال استخوان مرده ھا سرگردان باشد د،پوپنک زده زندگان را گذاشته در بين اوراق کتاب ھای زرد و

ھن از چنگال اشغالگران ھمت به خاطر نجات مادر مي توصيۀ ما به اين فحاشان بيخرد آن است که به خود آيند و

سرانجام مردم ما  بقائی نبود و ھای سياه گذشته را در تاريخ افغانستان دوام وکه روز  ھمانطوری.به خرج دھند

يا زود امپرياليزم   اين شب تار نيز در گذر است، و ديرالگران به آزادی خويش دست يابند،توانستند با راندن اشغ

 قبل از آن آنکه الشۀ گنديدۀ تان بپوسد، به .ز اين خاک بيرون رانده خواھند شدشرکاء ا جنايت گستر امريکا و

  .اشته باشيد تان را د"دفن اجساد گنديدۀ" تا حد اقل امتياز آن ،طرف مادر ميھن باز گرديد
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