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  ھيواد وال کابلی

٣١.٠٧.٠٩  
  

خود يک درس ادبی و يک » پاسخ پورتال به يک فحاش بی ھويت«

  درس ادب است
  

با » پاسخ پورتال به يک فحاش بی ھويت«دليل ازدرين روزھا متأسفانه دسترسی کمتربه انترنيت دارم و به ھمين 

بار می آورد » لذت«اگربرای فحاش نوعی ) عالم بی مسؤوليتی(تمسک به فحش درعالم گمنامی . تأخيراطالع يافتم

که گويا حريف را ماھرانه ضربت زده است ولی ازديد معيارھای اخالقی جھانشمول و معيارھای فرھنگی ـ به 

رھنگی کشورما ـ عملی است جبونانه ، ناجوانمردانه وعاری از ھرگونه توجيه به وسيلۀ  خصوص معيارھای خاص ف

اگرپيش (فردی که به فحش توسل می جويد ، درواقعيت ذخيرۀ منطقش . يک فرد بالغ و ياھم به طرفداری ازوی

م ، طرف مناقشه را به ته کشيده است وازنگاه فھم و دانش ھم چيزی دربساط ندارد تا با حربۀ کال) ازآن وجودداشته

َزانودرآورده و علم فتح دربرابرداوران بلند نمايد مسلم است که ھمه ای آنچنان مصاف دادن ھا و داوری برآنچنان . َ

پرتاب شود ، ھمان فحش و ناسزا است که  » تاريکی«که از » تيری«مصاف ھا ، مستلزم دانش است ورنه بھترين 

  .                                                                                             رسی می تواند بودی را بدان دست»کم ظرف«ھرنادان و 

نتنھا ثبوت رعايت » پاسخ پورتال به يک فحاش بی ھويت«، » فحاش«ِخالف برخورد نھايت جبونانه و قابل ترحم 

يک حکايت اخالقی و آموزنده ، خود درسی است برای آنانيکه معيارھای اخالقی و دموکراتيک است بلکه با تکيه بر

می کنند ؛ يا برای اينکه » چارغه َوک«با وجود رسيدن به سن بلوغ جسمی ، ازنگاه فکری ، معنوی و تربيتی ھنوز

                           .                                     »به چارپای روان اند«به کودکان معصوم توھين نشود ، بھتراست بگويم 

شايدھم شريک . بسته به سايت انترنيتيی باشد که درپاسخ پورتال، ازآن نام برده شده است» فحاش«ممکن شخص 

فکری ، معنوی و موقفی آن باشد زيراضد منافع ملی قرارگرفتن و به دھل بيگانه و ايادی رسوای آن رقصيدن ، 

يست که » بحر«ازجانب ديگر، انترنيت . ن سايت را بيرقدار آن دانستھرچند می توان آ. انحصارآن سايت نيست

ولی اين تشبيه را نبايد مسؤولين آن سايت به عنوان سند . موجود می باشد» غوطه زدن«ازھرگوشۀ آن امکان 

. استفاده ازآن چيزديگری) سوء(انترنيت به عنوان وسيله چيزديگريست و طرز.  دستاويزقراردھندخودبودن » بحر«

ی باشد ولی »بحر«باطالق ھم می تواند : برای جابجائی ادعا درمتن خاص آن ، می توان چنين تصحيح کرد

ی ازلجن و کثافات که درآن انواع و اقسام طفيلی ھای موذی ريز و کوچک با کمال راحتی به سربرده و »بحر«
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 ھم اتفاق می افتد که انسانھائی لغزيده و ًبعضا. زندگی عادی خودرا با تغذيه از ديگرموجودات زنده سپری می نمايند

خوشبختانه که غريزۀ بقاء ازاولين وھلۀ سقوط ، انسان ھا را به تکان و تقال می اندازد تا . درآن باطالق فروافتند

ًلوث بيرون آمده و بعدا به دفع و رفع گند پرداخته و » بحر«ازفرورفتن درآن جلوگيری نموده ھرچه زودتر ازآن 

  .                                                                                                           طھيرنمايندخود را ت

ـ » داوودپرستان«و » ظاھرشاه پرستان«ً، اخيرا متوجه شدم که رقابت بين » ...پاسخ پورتال«درسايت يادشده در

داوودخان ـ به راه ) استخوان ھای پوسيده(» عظام رميم«انۀ آن سايت به ًاحتماال به علت خوشخدمتی ھای سخاوتمند

در وجود اشخاص ديگری درآن سايت موجود بوده باشد ولی آنچه جالب است » ظاھرشاه پرستی«ممکن . افتاده است

موردنظر، درتفتين ومکردرجمع افغانان شھرۀ عام و خاص است ولی با کمال وقاحت » ظاھرشاه پرست«اينکه 

درآن سايت با لحن يک افغان ملی و وطنپرست برآمد نموده و ضمن يادآوری ازھمه دولتمداران يک قرن 

ای ازبرداشت ھای من درآوردی را با خلط نمودن و مغشوش ساختن خصوصيات و » گدوله«اخيرافغانستان ، 

 و درتقابل با ادعاھای بلندباالی نامزدھای فعلی برای حل معضالت افغانستان» طرح«مرزھای طبقاتی به شکل يک 

آلوده با خيانت ، جنايت ، » چند پشت«زمانيکه انسان می بيند که آنھائيکه از. رياست جمھوری ، ارائه داشته است

 ٧وطنفروشی و توطئه ضد ملت بوده ، دار و ندارملت فقيررا به يغما برده و ازدھه ھا قبل از کودتای منحوس 

رغرب زندگی راحت برای خود و اوالدھای خود فراھم نموده بودند ، آزادانه در پھلوی بعضی  ، د٥٧ثور

درمی آورند ، به » ملی و مردمی«ًعناصرشريف و واقعا ملی و ضداستعمار و تجاوزبيگانه مقاله بيرون داده و ادای 

 ۀ بيگانه و طفيلی ھای پروردعمق انحراف و انحطاط آن سايت ملتفت می شود که بازگذاشتن دربه روی متجاوزين

، صدای ورديگریروی منظ» ظاھرشاه پرست«شايدھم آن . آن بيگانگان استعمارگر، کارش را به کجا کشانيده است

 صدای ارتجاع و نواله يت باضددر بلند نموده باشد که درآنصورت اين چند سطر به عنوان صدای مردم » رقابت«

  .                              د بود، جواب الزم خواھ» ديره دونی«خوران 

» افغانستان آزاد«ًبی آزرمی که مطمئنا به بصيرت و اجتناب متصديان پورتال با شکوه » فحاش«اما برمی گردم به 

.  يک درس اخالقی و انسانی من بعد سرمشق قرارمی داد است پی ببرد ورنه آنرا به مثابهازمطلق انديشی ، نتوانسته

را دنبال » سگ«، می خواھم مثال اشاره به » افغانستان آزاد«اکنش متصديان پورتال ملی و پرغرورموازی با آن و

: زمانيکه مردم ما درموقف پورتال افغانستان آزاد قرارمی گيرند ، می گويند. »سگ زنده«کنم؛ ولی اينبار

 رفع تشنگی وبقای خود حال اگرخوب دقت کنيم ، سگ بيچاره برای. »ُبه َلق َلق سگ دريا مردارنمی شود«

ًاساسا سگ ھار و سگ ديوانه (با آنکه سگ . شتافته و درآب زبان بزند) وياھرمنبع ديگرآب(مجبوراست به دريا 

 کشورما ـ وھم به داليل مذھبی درمجموع ممالک اسالمی ـ منفور ۀدرذھنيت عام) ولی ھمچنان سگ بی پناه ولگرد

ولی مردم اين امررا  - ه نموده ويا می نمايد از اين قاعده مستثنا است جنگ ساالری که زن را با سگ معاوض-است 

به تناسب مقدارآب پاک دريا خيلی اندک بوده و ) لوث(شعوری درک نموده و پذيرفته اند که مقدارلعاب دھن سگ 

رس د» سگ«است که ازاين مثال دوم اشاره به » فحاش«حال مربوط به . ناممکن است که دريا با آن ملوث شود

:                                 شاعری چه خوش می فرمايد. ارج گذارد» افغانستان آزاد« بگيرد و به فراخ انديشی و تأمل متصديان پورتال 

  

   دام استۀ چشمی که ندارد نظری ، حلق« 

 »ن لب که سخن سنج نباشد ، لب بام استآو
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لب «ًکامال صدق می کند زيرا از» فحاش«مصرع دوم به .  قوت و قدرت شعراستخودی خود تجسمه اين بيت ب

با فحاشی سقوط نموده است ولی اگر نمی خواھد که مصرع اول ھم به وی صدق کند ، بايست چشم بصيرت » بام

 وجای آن تھی...  ن سالھاست پوسيده و خاک شده درآ» تخم چشم«ود که ه ای خواھد بمبازکند ورنه سرش جمج

.                                                                                                                                  به نظرمی رسد»  دامۀحلق«مانند 

وقيح دست به » فحاش«، » افغانستان آزاد«فزون بربد و بيراه گفتن به متصديان محترم ، مؤقر و دانشمند پورتال 

ًگرچه اين کارکامال حق . را برگزيده است» وطندارکابلی«حيله ای ھم زده است وآن اينکه برای خود اسم مستعار

کابل آن اسم و آن صفت را به عوض ۀ افغانستان و باشندۀ تبع اوست زيرا آندو کلمات ، ھردو کلمات عام اند و ھر

 را قائل می شويم که وی اين استثناء» فحاش«لی درمورد دھد واسم اصلی خود می تواند پھلوی ھم قرار ب

» ُبن«اش ، »کابل«" بل"گرفته شده و " کنفرانس"اش از » کابل«ی "کا"امريکائی ھا و متحدين بوده و » وطندار«

را با وطنداران شريف و باشندگان غيورپايتحت کشورما » فحاش«پس آن . استحاله نموده است»  ُبل«است که به  

نفرانس ننگين ُبن وابسته است که خيانت و وطنفروشی شاملين آنرا وی از دور يا نزديک با ک. ی نيسترتباطکدام ا

ھرروزوطنداران شريف و مظلوم ما درنقاط مختلف افغانستان در زيربم و راکت متجاوزين امريکائی و متحدين 

  .                                        شان شاھداند

  

  
 


