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  خالق داد پغمانی

  ٢٠١١اول سپتمبر 

  

  "نھد شاخ پر ميوه سر بر زمين"

  " پورتالیبدعت ھا"

٢  
  

ماً به خاطر دارند که در آنجا از  اگست از نظر گذشتانده اند، حت٢٠دوستانی که قسمت اول اين مطلب را به تاريخ 

 که پورتال بدعت ھائی را انجام داده که نمی توان از آن چشم پوشيد؛ طرف اين قلم شکسته ادعا صورت گرفته بود

در ھمانجا وعده نموده بودم که به مرور زمان بخش ھائی از آن بدعتھا را برمال خواھم ساخت تا ديگران نيز با 

  .متصديان پورتال را گل سالمت بار نمائيم ،برداشت من موافقت نموده

در اين جا به منظور آن که بھتر بتوانيم به عمق و پھنای بدعت ھای پورتال پی ببريم، الزم است نخست فضای ايجاد 

ران قلمی و خوانندگان نخست واضح سازيم انويسندگان، ھمکبا نی را وپورتال و مناسبات آن زمان نھاد ھای الکتر

  .بدعت ھا آشنا شدآن يف الت است که می توان به کم و کر ھمان حزيرا فقط د

تا جائی که اين قلم سه سال قبل را به خاطر می آورد، در آن زمان به عالوۀ برخی سايت ھای خورد و کوچک در 

يکی خاوران و ديگری به : خطوط کلی و عمدۀ خود، دوسايت معروف بيشتر از ساير سايت ھا ميدانداری می نمود

  ".افغان جرمن آنالين"صطالح ا

عزت و اعتباری داشتند که نپرس، حرف شان خود ھيچ کس نمی تواند منکر شود که آن دو سايت در آن زمان برای 

ھيچ .  واال بود، نويسندگان نويسندگان و خوانندگان خوانندگانواال سايتسايت . حرف، بله شان بله و نه شان نه بود

وقتی يک سايت نمی خواست يک مطلب را نشر نمايد، بدون کمترين . ی گرفتکس به جای يک ديگر قرار نم

 و توضيحی از بابت عدم نشر نمی داد بلکه از مسترد ساختن مطلب نيز اباء توضيحی نه تنھا آن را نشر نمی کرد

کس حق ه می داشت ش نگ زباله دانی می انداخت و يا برای فردای خودش می خواست آن را بهدليعنی . می ورزيد

  .پرسان و سؤال را نداشت
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خاوران تالش می کرد تا گناه که ھمچنين سايت ھا سقف مبارزاتی مشخصی را معين نموده بودند، يعنی در حالی 

و گلبدين بار کرده از آن استنتاج ضديت با مليت خاصی را دامن زند، طرف  آبيل و قابيل را بر دوش مال محمد عمر

 شورای نظار به ر باو مسؤوليت تمام مصايب و بدبختی ھا رابار  می کوشيد تا ، باشدمقابلش که افغان جرمن آنروز

خصوص مسعود و ربانی نموده، بربادی افغانستان را چنان به آنھا بچسباند که تو گوئی اگر آنھا نمی بودند، آب از 

  .آب تکان نخورده و بينی پشک کسی خون نمی شد

نھاد  به مانند دو نيمۀ يک سيب، حد خود را شناخته در حالی که يکی از راجع به اوضاع امروز باز ھم ھر دو 

را که با چنان دست و دلبازی از زمين و " انیھجامعۀ ج" فغان بلند نموده بود و نا کامی ھای "کمبود نقش مجاھد"

وديت باند فاسد ، به موج پرتاب می کردند-  ببخشيد دالر و پوند به شکل مواد صنعتی شدۀ نظامی–آتش و خون فضاء 

کرزی و تکنوکراتھای برگشته از فرار نسبت می داد ؛ طرف ديگر با قاطعيت می خواست ثابت نمايد که تمام 

رأس ھمه شورای نظار است که نمی گذارند، بيچاره در بدبختی ھا از اثر نفوذ دھاره ھای دزدان مجاھد نما و 

  .زادی نسوان برسدآن، رفاه مردم و دموکراتيزه ساختن افغانستابه آرمان " جامعه جھانی"

 تاريخی ھر کس در آن زمان قدر خود را داشت و به کسی اجازه داده نمی شد تا از يخن نادر و لبه ارتباط مساي

اين . سعود بگيردمو يا ربانی و که حدود نيم قرن شبانه روز در خدمت به خود در افغانستان حاضر بودند خاندانش 

کس ھمه .  سايت ھا نيست و من را نيز نخريده اند تا قلم شکستۀ خود را در خدمت شان قرار دھمکدام تبليغ به نفع آن

ايان عطائی، نوری و قيس جان، ھيچ کس حق ندارد نامی از داوود، ظاھر و پرچمی می دانست که با موجوديت آق

ران خدا استاد رھين را از بليات  به ھمين سان در خاو تکبير نگفته باشد۶و  صلوات ۴ از قبل اين که ھا ببرد مگر

نی حرفی به ميان بياورد کلکاخان  هللا تا از امير حبيبداد تا حسماوی و ارضی محفوظ بدارد به ھيچ کس اجازه نمی 

  .تا چه رسد که خواسته باشد از مسعود و ربانی غيبتی نمايد

ان سايتھا وجود داشت، پرده ای که مردم از ھمه مھمتر، يک پرده و حجابی بين خوانندگان، نويسندگان و گردانندگ

  .نھا نسبت بدھندآنمی توانستند با شناخت از ھويت اصلی آنھا بد و بيراه به 

کم سواد  من سايت ھا از خود دارای يک اعتبار و نويسندگان نيز از عزت خاصی برخوردار بودند، آدمی به مانند 

 از خود و بيگانه فخر ای آن را داشت تا خلعت نويسندگی بر تن نموده برشکسته قلم نه می توانست و نه ھم چانس

  . مرز شکنی نمايدفروخته

در حالی که قبل از آن ساير . بشود در مداخله گری آن دانسترا شايد بزرگترين گناه و خطرناک ترين بدعت پورتال 

  .د به مداخله در امور مردمنھاد ھای نشراتی به مانند سرنی چی صرف پف می کردند، پورتال شروع کر

آن فضای تساند و برادری را که در ظاھر پر حال ببينيم پورتال از آغاز به وجود آمدن چگونه با بدعت ھايش تمام 

، کارھائی نمود که دل تمام متصديان سايت ھای ديگر را داغ داغ نمود و آنھم از تشنج بود به ھم زد و کارھائی نمود

  :اين طور

يخ زدن مطالب و ما مردم بيچاره را که کمتر در قيد زمان زندگی نموده ايم و به اين کار چنان خو و به دنبال تار

ست دارند،  و قتی وعده می گذارند، با آن که ساعت رولکس قيمتی در دعادت گرفته ايم که حتا آدم ھای ھوشيار ما

اھم آمد، کار را ساده ساخته می گويند زده غربزده بسازند و بگويند در اين ساعت خوبدون آن که خود را غرب

 عصر را نيز ۶ پيشين پيشين است در روز ھای دراز تابستان می شود بين ساعت دوازه الی. خواھم آمد" پيشين"

پيشين گفت، برخی ھا از آنھم فرھنگ نگھدار تر بوده در يک کالم در محيطی مثل المان که نه از توپ خبر است و 

حال گور پدر آن که نمی داند بعد از توپ ديگر چه . ه می می گويند بعد از توپ خواھم آمدنه از توله، صاف و ساد
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 ظھر را با فير يک توپ هچشمش کور می خواست غربزده نشود و اين را بداند که در کابل ساعت دوازد. وقت است

، پس بزرگان چه می کردند که حتا  بھانه بھانه نمی چلد که فالنی خورد بود و توپ را به ياد ندارد.اعالم می داشتند

توپ به آن بزرگی را برای فرزندان شان نگفته اند؛ دومين بدعت پورتال که به ريختن آبروی چندين سالۀ تمام نھاد 

. و غزت و شأن ھمه را زير سؤال برد، رابطه قايم کردن با نويسندگان و حتا خوانندگان بودھای نشراتی انجاميد، 

  . مه با تمام خوانندگان و نويسندگاناال از صبح تا شب شروع کردند به تبادل نآدم ھای بيکار پورت

نامه ھائی که گاھگاھی بيشتر از مثنوی ھفت من کاغذ می گرديد، مثالً وقتی مطلبی را منتشر نمی ساختند داليل آن 

ده را به اھداف نشراتی  ترين کار شان اين بود که نويسنان، آسبرای نويسنده به صورت مشخص بيان می داشتندرا 

  .با خوانندگان درد دل نموده سؤاالت آنھا را پاسخ می گفتند. پورتال که سردشمنان آن را بخورد، رجعت می دادند

بدون آن که از اين بترسم که نوشته ام نشر می گردد و يا نه بايد بنويسم که اين کار پورتال اگر خدا را خوش آيد به 

وانندگان  که نويسندگان سر به زير و خت و رسم جديدی بودع آخر اين چه بد.ش نمی آيديقين بندۀ گنھکارش را خو

  .گوسفندی را به يک باره بالی زنده گردانيد

  !ھم نويسندگان و ھم خوانندگان دريافتند که بله

 و پاسخگوئی کشاندنه تنھا نبايد از سايت واالھا ترسيد بلکه بايد يخن آنھا را گرفت، آنھا را به خاطر مواضع شان به 

  .به ھر سمتی که خواسته باشند، بدوانندرا ت که توسن بی لگام شان اشنگذ

عاقبت کار به جائی کشيد که ھمان سايتھای بزرگ که روزانه ده ھا مقاله و مطلب را به زباله دانی می ريختند و يا 

 می کردند تا نکند نويسنده زير جلیسانسور مقاله ھائی را در آن آمده بود که صرف به خاطر کلمۀ ديوانه و يا روباه 

 که روز ھا ه به جائی رسيداين سايتھانويسندگان کار " دپ"، با بلند رفتن دداوود و يا مسعود را ھدف قرار داده باش

  .کسی به سراغ شان نمی آيدمگر در دھان شان مگس خانه می کند 

 خوش می شوند و يا خفه، در اين بی اعتباری و بی عزتی که"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"دل متصديان پورتال

از ساير سايتھا اگر ده ھا دليل ديگر ھم وجود داشته باشد، متصديان پورتال نمی توانند منکر نقش مخرب خود در 

  .زت آن سايتھای عزيزگردندبين بردن ع

  ادامه دارد                                         

  

  :بعد التحرير

که در طنز نويسی از خود " ھستی"ن نوشته را فرستاده بودم که چشمم به نوشتۀ بسيار زيبا و دشمن کش آقای اي

 من را ادب اندايشان نمی دانم ذره نوازی نموده بودند و يا اين که با زبان طنز خواسته . مقامی دارند نرسيدنی، افتاد

  . بودندنمايند، در ھر صورت از اين قلم شکسته نيز ياد نموده

مرز و به زودی  که نمی توان به سادگی در طنز نويسی از چنان مھارتی برخوردار اند" ھستی"از آن جائی که آقای

تمام نوشتۀ شان طنزی بود به بين تعريف و تخريب و يا تمجيد و تقبيح را در آن دريافت، من ھم ندانستم که باالخره 

از ايشان " ھرچه از دوست رسد نيکوست"نھم با تکيه بر ضرب المثل با آ.  از اين قلمو يا ذکر خيریمن استقامت 

  .تشکر می نمايم

  

  


