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  AA-AA ادارۀ پورتال       

  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "

  ٢٠١۴ سپتمبر ٣٠         

  

  

  شکنی پورتال و انشقاق ھواداران و ھمکاران قلمیتابو
  

حکم ليسيدن آلت تناسلی بين  « زير عنوان» الحاج داکتر امين الدين سعيدی« مقالۀ ھمکار گرامی ما آقای به دنبال نشر

، ھمان طوری که انتظار داشتيم، با برخورد متضاد و متقابل خوانندگان، ھواداران و ھمکاران قلمی »زن و شوھر

 شب به وقت اروپای غربی ١٢الی ختم ساعت سبت  ايميلی که به ھمان منا٢٠٠پورتال مواجه گرديدم، از جمع بيش از 

 با  درصد از عالقه مندان به موضوع۶۵از سراسر جھان دريافت داشتيم؛ شمارش مواضع نشان می دھد که حدود 

تذکرات کوتاھی اين کار پورتال را سرآغاز مثبتی دانسته، به گفتۀ ھمکار گرامی با کلمات قصار، يکی دو جمله و يا ھم 

  .پورتال را تبريک گفته اند» تابو شکنی جديد » «عيمین«آقای ما 

 که به ذات خود رقم درشتی را نشان می دھد، تنی چند مخالفت شان را طی يکی دو جمله و يا  درصد بقيه٣۵از جمع 

نمونۀ ت به نشر مقاله اعتراض نموده که بھترين و جامعترين بسنھم کلمات نيشدار بيان داشته اند در حالی که عده ای ھم 

از آن جائی که تقابل و . تقديم خوانندگان عزيز پورتال نموديم» الله«آن را در نشر نوشتۀ ھمکار گرامی و نستوه ما 

، طی امروز ابعاد ديگری به خود گرفته، الزم دانستيم قبل از آن که ھمکاران قلمی در تقابل با توافق با ھر دو نوشته

گيزه ھا و مواضع پورتال در قبال اين بحث آشنا شوند، باشد با درنظرداشت ھمديگر صرف انرژی نمايند، نخست به ان

  . داشته، به غنای بحث بيفزايند ھمديگر را نگهتاين مواضع، حين بحث حرم

قبل از آغاز بحث الزم می دانيم از تمام آنھائی که به اين بحث عالقه گرفته، حتا با کنايه ھای رکيک و زننده اعتراض 

ذات عالقه مندی  کار اعالم داشته اند، سپاسمندی خويش را اظھار بداريم، زيرا از نظر ما نفس و به اينشان را نسبت 

، سبب افتخار ما بوده، گواھی می گيرند موضع موافق و يا مخالف آنھا به آنچه در پورتال منتشر می گردد و نسبت به آن

ترول مسير پورتال به وسيلۀ خوانندگان باشد، موفقانه عمل بر آن دارد که پورتال در تأمين يکی از اھداف خود، که کن

  .نموده است

  :و اما به ارتباط موضوع

 آقایما ، پورتال و ھمکار گرامی انخوانندگان، ھواداران و ھمکاران گرانقدری که ھريک با ادبيات خاص خودش

 را نيز با الفاظ رکيکی تر گذاشته، سؤال کنندهرا مورد انتقاد قرار داده اند و حتا يک تعداد از آنھا پای را فرا» سعيدی«
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 فکر می کنم در قدم اول بايد متوجه اين نکته باشند، که خالف آن حقی که در قسمت استفسار تت قرار داده اند،مورد شما

  خودشان دارند، ھيچ گاھی اين حق را ندارند تا خالف حقوق دموکراتيک افراد به وی تحکملو اعتراض از و به پورتا

چه به ھمان اندازه که فرد فرد ما . نموده از وی بخواھند که حق پرسش کدام سؤالی را دارند و از کدام سؤالی را ندارند

حق داريم خود موضوع و متن پرسش خويش را تنظيم نمائيم، سؤال کنندۀ آن مطلب نيز از عين حق برخوردار می 

د، که دغدغۀ خاطرش گرديده، پاسخ به سؤالش را به مثابۀ او نيز حق دارد راجع به ھمان چيزی سؤال نماي. باشد

حتا اگر جھت مترقی » کلکانیمجيد «در غير آن، استبداد فرھنگی است که به گفتۀ زنده ياد .  نياز داردرھنمای عملش

  .ھم داشته باشد، به جز تحجر فکری نتيجۀ ديگری به ارمغان نخواھد آورد

 و چگونه ھمکار قلمی پورتال که تاحال چندين فتوايش بلوائی ؤال شکل می گيرد چگونه س،قضيه از کجا آغاز می يابد

در بين مطلعين اسالم به وجود آورده است، می بايست به پرسش پاسخ می گفت و پورتال چرا بايد آن را منتشر می 

  ساخت؟

به بيراھه رانده شدن روی، اشغال کشور به وسيلۀ ارتش تا مغز استخوان سياه شوھمه می دانيم، مصيبت فاجعۀ ثور، 

 ما در باتالق به اصطالح جھاد، حاکميت جھاديھا و طالب ھا و سرانجام تجاور امپرياليزم نبرد آزاديخواھانۀ مردم

 به خون غلتاند، آواره و در به در ساخت، به ھمان ميزان  در کنار آن که ميليونھا انسان کشور ما راامريکا و شرکاء

ز خود در قفاء گذاشت، تمام زير ساخت ھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی ما را با شدت غير طفل يتيم و زن بيوه ا

ھا رۀ داخل و دو کشور ھمسايه، به صددر کنار ميليونھا آواداده، برخی ھا را به کلی نابود ساخت،  قابل باوری تکان

دنھای جديدی مواجه ساخت، که اگر قرار ھای غربی نموده آنھا را با تمن ديگر ما را نيز راھی ديار کشورھزار ھموط

بدان نياز   صد سال۵الی صد  ٢می بود آن روند در يک مسير طبيعی تاريخی صورت می گرفت، چيزی کمتر از 

  .وجود داشت

امريکا و شرکاء  استحماری و استکباری امپرياليزم  استعماری،گذشته از آن به دنبال اشغال افغانستان و ھجوم فرھنگ

در روياروئی با آن فغانستان و رسوخ و راه يافتن انترنيت در اقصا نقاط کشور، فرد چشم بستۀ افغان يک شبه در داخل ا

. ھای زادگاه ھمان پديده ھا، آزادی بحث در مورد آنھا سالھای زيادی را نياز داشتپديده ھائی قرار گرفت که در کشور

تولد يافته و در جامعۀ اسالم زده بزرگ شده و خود ھم حال ھمين افغان که از يک طرف، از پدر و مادر مسلمان 

  کهمسلمان است، با يک کليک کمپيوتر، با زدن يک ورق در مجله ای و يا با يک نيم نگاھی در يکی از ھزاران فلمی

به ديگر  طرف  ازمی گردد» سکس دھنی«منتشر می گردد، متوجه به خصوص يو تيوپ ه ھای مختلف کاز طريق شب

 می کلمه گوی محمد به عنوان يک مسلمان، که خود را ھمچمانانسان دلش می خواھد آن را تجربه نمايد و عنوان يک 

اين امکان را برای خود مساعد می داند، نمی خواھد کاری نمايد که با دينش و با اعتقادش در مغايرت قرار داشته باشد، 

  .  پرسدوی اعتماد دارد، میبه بينيد و چنين سؤالی را از فردی که 

که به صورت عادی » ليسيدن«حال به اجازه بايد پرسيد که کجای اين سؤال مغاير و مخالف اخالق است؟ آيا آمدن کلمۀ 

آلت «روزانه بين مردم عادی و نخبه به ميليونھا بار مورد استعمال قرار می گيرد به محض آمدن، در کنار کلمات 

و يا ھمان نام ھای » اندام ھای جنسی«، »آلت تناسلی«ی گردد؟ مگر ذالت يافته، غير اخالقی مرو  رکاکت» تناسلی

محلی آنھا، بخشی از ساختمان بيولوژيک ما نيستند؟ چه شد که بردن نام شکم، دھن، دست و پای و گوش و بينی که در 

د اخالقی، ياد دھند، نه ننگ است و نه ب  بخش ھائی از ارگانيزم بدن ما را ساخته ھريک کاری را انجام میواقع ھمه

  تشخيص داده می شود؟... کردن از اندامھای جنسی مرد و زن آنھم در ادبی ترين شکل آن، خالف اخالق و مغاير با 

زيرا به ھمان . وقتی از اين منظر به قضيه نگاه نمائيم، می بينيم که نه پرسش گناه بوده، نه پاسخ بدان و نه ھم نشر آن

در کنز وجود دارد و نه ھم در منيه، مطرح نمايد، نه داشته تا چنان سؤالی را که پاسخش  سؤال کننده کامالً حق سانی که
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نيز که مورد اعتماد قرار گرفته و چنان سؤالی را می بايست پاسخ می گفتند و به ھيچ » سعيدی«ھمگار گرامی ما آقای 

، سؤال را پاسخ می دادند به وظيفۀ دنماينسؤال کننده را به خاطر سؤال شان سنگ مالمت بار تا وجه حق نداشتند، 

شرعی خويش عمل نموده، ضمن بيان حکم اسالم، با بر شمردن ضررھای صحی آن به نحوی با آن مخالفت ورزيده 

  ھای اخالقی عبور کرده است؟ مشکل وجود دارد و در کجا از مرز، در کجايشاند

، م اطالع دقيق حتا از فرھنگ قرون وسطائی اسالمبه نظر ما، مشکل زمانی عرض اندام می نمايد که ما به نسبت عد

و متصديان » سعيدی«ما آقای گرامی خود سانسوری را بر خود حاکم می سازيم، ورنه آنھائی که به مانند ھمکار 

 و ده ھا نوشته و مقالۀ ديگر *»طب الرضا«، »طب الصادق«، »طب االئمه«، »طب النبی«پورتال با رساله ھای چون 

 آشنائی دارند و آنھا را با دقت خوانده اند، به خوبی می دانند که طرح چنين مباحثی نه ن دينی و مذھبیاز پيشکسوتا

، به ارتباط ».آزاد ل«مگر ھمين چند روز قبل يکی از ھمکاران گرامی ما آقای . شناعتیھم قباحتی در خود دارد و نه 

ننمود؟ پيشنھاد ما به آن عده از دوستان روشنفکر ما  به استناد احاديث صحبت محمدفعاليت ھا و روابط جنسی شخص 

» سايلتوضيح الم«و يا » رسالۀ احکام«که طرح چنين مباحثی را غير اخالقی می دانند، آن است تا لطف نموده يک 

ۀ ھا را برداشته و به آن نظر بيندازند و ببينند که آيا ما روشنفکران حين طرح چنين مسأليکی از ارتجاعی ترين آخوند

  .ھای به زعم ما تاريخزدهعقب مانده ھستيم و يا ھمان آخوند ،مھمی

  !خوانندگان، ھواداران و ھمکاران گرامی

حال به اجازۀ تان اين مسأله را از منظر ديگری نيز مورد بررسی قرار داده و ضمن آن می بينيم که پورتال را کدام 

  .نيده استضرورتی به نشر اين مقاله و چه بسا ادامۀ رساتر آن کشا

» ...  خانوادۀمنشأ«و » يست کمونيستمانيف«فکر می کنيم کمتر روشنفکر مترقی و چيز فھمی باشد که چشمش به 

 که  در رد اتھامات و اکاذيب مدافعان سرمايه انگلس خورده باشد و به اين نکته متوجه نشده باشد که وقتی انگلس

روابط جنسی آگاھانه،  که ویند، می پردازد به اين حکم داھيانۀ کمونيزم را به اشتراکی ساختن زنان متھم می ساخت

، بر نخورده باشد، مگر در ھمين  رابطه بين دو انسان می دانددواطلبانه و عاشقانه بين يک زن و يک مرد را عاليترين

عاليترين به چه ميزان از ھمان ما، جا سؤالی مطرح می گردد که ما در کشور خودمان و به حيث روشنفکران جامعۀ 

  می دانيم؟رابطه 

 و به اصطالح شب زفاف خود را جشن می گيرند، می چه تعداد از ميليونھا دختر و پسری که با ھم ازدواج می کنند

چپه «دانند که چه در انتظار شان قرار داشته و چه بايد بکنند؟ مگر نه اين است برای ميليونھا دختری که از زناشوئی 

اين است که  عذاب آور نيست؟ مگر نه انگرفته، ھمان حجله، کمتر از شکنجه گاه برايشرا ياد » زی و راسته دوزیدو

جنبل اما در اساس عدم آمادگی و آشنائی با آنچه بايد انجام و ھا و ھزاران پسر زير تبليغ خرافات مذھبی و جادو به صد

دادن بحث م و خاص می گردد؟ مگر نه اين است که ھمين تابو قرار مواجه با تحقير عا» بسته ماندن« د، زير عنوانندھ

شوند به شوک مواجه ساخته، ھا و ھزاران دختری را که بار اول با عادت ماھوار مواجه می در مناسبات جنسی، به صد

زد؟ مگر نه آنھا آسيب ديده باشد، شادمانی جوانی شان را به عزاداری مبدل می سا» بکارت«با ترس از اين که مبادا 

اپاک در ھنگام پارچه ھای ناستفاده از اين است که ھمين تابو قرار دادن، به ھزاران و ميليونھا دختر جوان ما را، حين 

ن تابو قرار دادن، به ده ھا و مريضی صعب العالج دچار می سازد؟ مگر نه اين است که ھميھا عادت ماھوار به صد

زيرا آنھا می شرمند تا راجع به اندامھای جنسی و يا  طرف نابودی می کشاندمرد و زن را، ذره ذره به  ھا ھزارصد

 می ترسند با يادآوری از آن در گام نخست می چونمقعد شان صحبت داشته، عليه بواسير و يا ھم فنگس مبارزه نمايند، 

 قرار داده عمليات  چند زن و مرد نامحرم ديگر،بايد آن قسمت بدن شان را در ديدرس داکتر و در صورت عمليات

  وقتی به وجودصحی و اجتماعی ديگرھا مشکل مشابه تمام آنچه نام برديم و به صددشوار بواسير را پشت سر بگذارند؟ 
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تلقی می  بلکه دانستن نسبت به آن را غير اخالقی ،نمی دانيمچيزی ما نه تنھا نسبت به اعضای بدن خود   که يد می آ

  .نمائيم

  !خانم ھا و آقايان

،  آنچه را در چنين مواردی به مثابۀ درسھای اخالقی به خورد ما داده اند،ا صراحت کامل بايد خدمت تان بنگاريمب

حاکم ساالر مردمناسبات  به منظور حفظ ساالر مردچيزی به غير از تالشھای مذبوحانۀ فرھنگ ھای مذھبی و سنتی 

  . ست، نمی باشد انسان ا، تحجر فکری و اسارتکه مولود آن از خود بيگانگی

، آمادگی برای پس اگر می خواھيم به راستی عليه مناسبات مرد ساالر حاکم و عقبه ھای مذھبی و سنتی آن مبارزه نموده

ھائی که سد راه آموختن ما از طبيعت، جامعه و خود ما می در گام نخست بايد عليه تمام تابوايجاد دنيای نوی را بگيريم 

ھا، که ھريک قدمت چندين ھزار ساله دارند، با ران کردن ديوار عريض و طويل تابوه، با ويگردد، شجاعانه به پا خاست

و اين درست ھمان کاريست که پورتال با نشر آن مقاله انجام . شھامت و آگاھی کامل برگ زندگی مان را از نو بنويسيم

ساالر مبتنی مناسبات حاکم مرد از زندانرا  عاليترين رابطهی جديدی را شکستانده، بحث در قبال ھم تابوبازيعنی . داد

  . به در آوردبر مذھب و سنت

تاريخ مبارزاتی پورتال به وضاحت نشان می دھد که نه اين بار اوليست که پورتال تابو شکنی می کند و نه ھم بار اولی 

 گذرا يک نظر.  می گرددتفاھم و مقاومت برخی از خوانندگان، ھواداران و ھمکاران قلمی خود مواجه است که با سوءِ 

 شرکت در شکنی در ھمان نخستين روز ھای ايجاد پورتال با برافراشتن درفش مبارزه عليهنشان می دھد که اولين تابو

در نتيجۀ آن تمام آنھائی که اينک جبونانه عليه چنان شرکتی موضع دارند، . پارلمان ادارۀ مستعمراتی صورت گرفت

موضع گرفته، با رد و بيراه گفتن، اتھامات عجيبی را به وی » موسوی«  خصوص آقایعليه پورتال و متصديان آن به

با تأسف اين شرافت و شھامت را تا ھنوز نيافته اند که وقتی از موضع ديروز خويش انتقاد می نمايند، از . حواله نمودند

  .نيز پوزش بخواھند» موسوی« فحاشی عليه

 و مستعمره بودن افغانستان را در ھمان زمان و حتا اينک، تابوی ديگری بود در بطن ھمان مبارزه، طرح کشور اشغالی

تصور می » گفتمان«وبسايت که شکستانده شد و عکس العمل آن در وجود قطع عالقۀ آنانی که پورتال را چيزی معادل 

  . منصۀ ظھور يافتنمودند از پورتال 

 و ساير »عزيز نعيمی«، »سرور باحث« ، ».آزاد ل«آقايان به دوام آن وقتی نشر سلسله مقاالت ھمکاران گرامی ما 

کسانی که با وجود ادعاء ھای  دھمکاران در مبارزه عليه دين در کل و ديانت اسالم به صورت خاص آغاز يافت، بودن

با باال، از آنجائی از يک سو خود با وجدان مذھبی شان تصفيه حساب نکرده بودند و از طرف ديگر شھامت تقابل بلند

  .شکنی قرار گرفته حتا، ھمکاری شان را برای مدتھا با پورتال قطع نمودندن ھار را نداشتند، عليه اين تابواخوا

 سالۀ ٣٠يک تن از متصديان پورتال، در پاسخ به شبنامه نويس، تابوی سکوت » موسوی«به ھمين سان وقتی آقای 

، عناصر تسليم طلب و »ساما«ضمن دفاع از يق و ھمه جانبه شکسته، با ارائۀ معلومات دقدر قبال آن قضيه  را "ساما"

آن روند خاينانه عليه پورتال و  روند تسليم طلبی را افشاء نمود، بودند و ھستند کسانی که به نسبت سھم خودشان در

 بلکه حتا شکنی را نداشتند،شان دادند که نه تنھا ظرفيت تابوگرفته، به صراحت ن  و قفاء موضعءمواضع آن فقط در خفا

  .دانه برخورد نمايندبت به گذشتۀ خود و رفقای شان منتقدر حدی نبودند که نس

برای اولين بار » رحيمه توخی«و خانم » کبير توخی«و » علی  مشرف«به ھمين سان وقتی ھمکاران گرامی ما آقايان 

ده با صراحت کامل اعالم داشتند  ساله ای که کشور ما تحت سيطرۀ اسالم قرار دارد، تابو شکنی نمو١۴٠٠در تاريخ 

که بعد از مرگ جسد آنھا سوزانيده شود و در بيان اين وصيت، نه از سنن حاکم ھراسی به دل راه دادند و نه ھم از 

  .مذھب و قداره بندانش، باز ھم به جز فحش و دشنام چيزی نشنيديم
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 و نپرداختن اسقاط را مطرح نموده در واقع  آمدن از مذھببر» سعيدی« آقای ھمچنين وقتی که ھمکار گرامی پورتال

  .ھا دشنام شنيديمم مذاھب اھل سنت را شکستاند، بازھم به صد عملی تماحثدو تابوی ب

  :ديدشد  مشترک را به روشنی می مخرجدر تمام اين موارد، دو  

بحث ھای تابوئی بدون قبول به مرور زمان نخست امتناع از بحث  و ھمه چيزی را به دشنام خالصه کردن و در ثانی 

  .انتقاد از خود

و فرھنگ بحثی دھند از ادب می به تابو شکنی جديدی آغاز نموده ايم، اميدواريم آنھائی که بحث را ادامه که اينک 

پيروی نموده، ھرچه می توانند بيشتر مواضع ما را به بحث بکشانند، نه اين که به مانند رقبای » الله«ھمکار گرامی ما 

  . به ما حواله نمايندفرھنگ دشنامبا توطئۀ سکوت از قبال قضيه عبور نمايند و يا ھم اين که باز ھم يک قبلی يا 

  .»الله«قامت ھمکار عزيز ما  آميزی ھم به استاشارات گلهدر اخير اين بحث، 

می خواھيم فقط ايشان در  قسمتی از نوشتۀ شان می نگارند که گويا ما بدون آن که به محتوای مطالب متوجه باشيم، 

  .تعداد مقاالت منتشره در پورتال، بيشتر باشد

 .باشيمموافق  ،به اجازۀ شان ما نمی توانيم با چنين حکمی از جانب ايشان که نافی اھميت مقاالت منتشره در پورتال است

ه در قبال  مطلب سياسی روشنگران٨۵٠زيرا گذشته از تأئيد خودشان در آغاز نامۀ اعتراضی شان، موجوديت حدود 

 ماه ٩ پورتال، ظرف اين دردين  مطلب روشنگرانه عليه زير بنای اعتقادی فئوداليزم يعنی ١٠٠امپرياليزم و بيش از 

ھای مدعی  به مثابۀ چلينجی عليه تمام نھادسال ميالدی، گذشته از آن که حرف ايشان را باطل ثابت می نمايد، می تواند

 ورنه جا دارد از   باشد، تا در مقابل کلوخ ما، ُدر و گوھر شان را پيشکش نمايندممبارزه عليه امپرياليزم و فئوداليز

  .چنين قضاوتی در حق پورتال خودشان حد اقل اباء بورزند

  .ھا جلب کردن است» رويزيونيست« ھا  و » انقالبی نما« صدای  و توجه ما را به سرنکتۀ دوم، 

 که ما اعمال  و خط مشی ما را بر اساس آنچه که خود به نفع مردم و به به اين ھمکار نھايت گرامی بايد متذکر گرديم

و يا ھم » ھاانقالبی نما«چه از انبان ن تشخيص می دھيم، انتخاب نموده نه تنھا کمترين اعتنائی به آنفع انقالب آيندۀ مردم

 ترين دشنام ھای خوانندگان،  بلکه گذشته از آن که رکيک،بيرون می شود نداريم» تسليم طلبان«و » رويزيونست ھا«

گريۀ « آنھا ارجحيت می دھيم، ھرنوع ستايش آنھا ما را به ياد ران قلمی ما را نسبت به ستايشھایھواداران و ھمکا

 وبه اصالح آن يم بگردئی که انجام داده و مورد پسند آنھا قرار گرفته،، وادار می سازد به دنبال خطاانداخته» افالطون

  .بکوشيم

 له و يا عليه تصميم پورتال مطلب ارسال داشته اند، سپاس خويش را ابراز داشته ،ز تمام کسانی که به اين ارتباطھم اباز

  .دست شان را رفيقانه می فشاريم

  

  :يادداشت

 و در نتيجه  معرفی می دارند» امام قلب عالم امکان« شيعه را با تعريفن نظر به اعتقادات مذھبی اھل تشيع که اماما* 

در فوق ذکر گرديد، نيز به آنھا نسبت داده می شود که که ا را جامع العلوم می شناسند، سلسله کتبی چند زير نامھائی آنھ

  :مقصود از

طب الصادق يعنی طب از ديدگاه «، » امام١٢طب االئمه يعنی طب از ديدگاه «، »ديدگاه محمدطب از طب النبی يعنی «

  . معنا می دھد» از ديدگاه امام رضاطب الرضا يعنی طب«و »  جعفر صادقامام

  .پ. و


