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 زلمی سخندان

  ٢٠١٢ جوالی ١٧

  

  زبان دراز ، حامی جنايتکاران ، يا منتقد؟*بيوه زن
  

، ازدواج کرده ) اکم وقتمنتسب به جناح پرچم حزب ح(که سال ھای پارينه با يک پشتون يک خانم روان پريش 

تشريف داشت ، ناگھان پس از فروپاشی دولت داکتر نجيب، سر از خارج درآورد، در » پرچمی« بود، و خود نيز

مسعود و شورای «ر افگند و منقبت خوان شد؛ يال و کوپال پرچمی اش را دو» !«غربت ، مثل خيلی ھا، نويسنده 

 !گشت» نظار

 !نگاشت» شئونيزم و فاشيزم قبيله« ر محکوميت پشتون ھا و به اصطالح ايشان ، ھر دوھفته يک مقاله د

 کرزی ۀيس امنيت دورئ، رخواند، اما امرهللا صالح » آدمکش و پليد« را » خاد« وی نجيب هللا احمدزی ، سردمدار 

 !و رھبر ملی، وانمود کرد»  نجاتۀفرشت« را تلويحا 

» تنظيمی«فرمود اما در وبالگ ا به تکرار، جاسوس و اھريمن، قلمداد اين خانم بيوه، اطرافيان و فرھنگيان کرزی ر

کرد و به نوشته ھای ادبی اين جاسوس سرشناس، » بزرگداشت « اش، کاظم کاظمی، تنخواه خور خامنه ای را 

 !استناد نمود 

يم ايران ، اشک تمساح  افغان مقۀخانم زبان دراز استحاله شده، در سيه مشقی جديد، تا رفت برای پناھجويان آزارديد

دری پناھجويان ه گی و درب بخت برگشتۀاو اوج گرفت، تا آنجا که ھم» پشتون ستيزی« بريزد، دوباره، بيماری 

افگند، ايرانيان و رژيم ولی فقيه را تلويحا، تبرئه کرد و اين » تيم نژاد پرست حاکم در کابل « افغان را بر دوش 

 ! و شبکه فرستاد مضحک را به چندين رسانهۀورق پار

گزارشات مستند، نشان از آن دارد، که در دوره زمامداری کرزی، مھاجرت به ايران ، به قياس قبل، بسيار اندک ( 

 )!و نازل بوده است 

 :خوانيد به وبالگ اين خانم از خلق رانده و ازخدا مانده ، اگرسری بزنيد اين مطالب را مي

 !مد شاه مسعودی در فضيلت و تحسين مقام احئنوشته ھا

 !نوشته ھای در بزرگداشت فرمانده داوود

 )عضو کانگرس امريکا و منتقد حامد کرزی( سخنان دانا روھرا باکر 
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 ! کرزیۀسخنانی در تقبيح خانواد

 !) امنيت کرزیۀيس ادارئعضو جمعيت اسالمی و ر( صالح ذکر فضايل و مصاحبات امرهللا

مداح (کاظم کاظمی ، ) پرچمی معروف(اختری، نجم الدين کاويانیواصف برھنورد زرياب ، : ی از ئنوشته ھا

 ) خمينی و خامنه ای و گماشته دفتر ولی فقيه برای جاسوسی در افغانستان

 !در تحسين و تجليل خانم بيوه و پدر ايشان) ھستی( نامه سر گشاده سيد موسی عثمان

 !! شده است ، تلقی)؟(در سايت خانم زبان دراز، مرگ مسعود، مرگ انسانيت 

 :امروز» مسعودی« ين پرچمی ديروز و ااالتی ازؤس

 زن و حقوق زن، از ديدگاه سياف و ۀدر بار) ؟(شما که خود را فيمنيست خوانده ايد، آيا نگرش مسعود بزرگ

 محسنی و مال عمر ، تفاوت داشت؟

 خواست ؟ جز حاکميت اسالم، چيز ديگری مي(!) آيا مسعود بزرگ

 ، کمتر از قوماندان ھای طالبان، آدم کشته است؟ندان داوودآيا قوم

 فرق داوود با دوستم چيست؟

ين ئو ، تزسوادی و بر مبنای تقليد و ھوچيگری، نصف نوشته جات خويش را با اشعار احمد شامل شما که از شدت کم

کند امام  ميکه دعا (و کاظم کاظمی ) گويد که حق را در زير لحاف مي(کنيد؛ آيا واصف باختری  و تحشيه مي

چه تناسبی يا تقارنی يا شباھتی با شاملوی آزاديخواه و جسور !) خمينی، بارديگر زنده شود و عدالت را از سر گيرد

 و ھشت سال زندانی محمد رضاشاه دارد؟

داريد اما اگر پشتون باشد ، به چار کتاب،  شما بی بی جان، ھر جنايتکار تاجک را بری الذمه و پاک، معرفی مي

 !ر می کشيدکاف

ھيوالی خطرناک است، چرا با يک پشتون، ازدواج فرموديد و اين ھمسری و و  ظالم ،اگر پشتون اينقدر بد

 و مصلحت نديديد خانم يک ھمبستری را تداوم داديد، تا آنگاه که حکومت نجيب ، سقوط کرد و شما ديگر الزم

 !باقی بمانيد) بی چوکی و رتبه و امتياز(شخصيت 

يک ! است» خامنه ای رھبر مسلمانان جھان«  وم مسعود ، قھرمان است، به ھمان اندازه درست است کهاين که مرح

ھرگز  ی، اين لقب را اعطا کرده است، مردم افغانستان برای قاتالن خويش،ئ امريکاۀدولت دست نشانده از جيب خليف

 !دھند نمي.. لقب قھرمان و شھيد و شير و پلنگ و

و اجنبی ھا، اين عنوان ھا را ) امنيت ايران( اين مارشال ھا و ستر جنرال ھا ، به پاس خدمت به آی اس آی و ساواما

 !تصاحب کردند نه خدمت به ملک و ملت

را مقصر می » فاشيزم قبيله« خاطر آلودگی آب و ھوای کابل، کثافت محيط و ھمه چيز  شما مدتی است حتا ب

 !ی وحشتناک يک خانم مانده از خالق و بريده از خلق انگاريد، اين است دنيا

از دولت نتوی کانادا، باری جمعيتی از عراقی ھا، سومالی ھا، سودانی ھا و پاکستانی ھا، تجمع کردند تا در تور

ايالت اسالمی را برای مسلمانان کانادا ، در محاکم کانادا، نافذ دارد؛ البته صدراعظم » شريعه«کانادا ، تقاضا کنند ، 

 **!انتاريو به اين درخواست ريشخند زد و غائله خوابيد

چندين خانم محجبه يا نقاب پوش نيز حضور داشتند، يک خبرنگار از يک زن » الشريعه« در جمع تقاضاگران 

، دئفرماي پرسيد، شما با درخواست انفاذ شريعت اسالمی، گويا برای شوھر تان، گرفتن چند خانم ديگر را اجازه مي

 ست است؟در
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حقوق = » چايلد تکس بی نی فيت«م، به ما گفتند ، مظاھره کنيد، ين چيز ھا بيخبراخانم محجبه گفت ، نه آقا، من از

 !شود نقدينه ماھوار کودک ، زياد مي

کند و به  بدش می آيد،به راستی از حق و حقوق زن ، دفاع مي» جنايت «حاال اگر خانم زبان دراز واقعا از

را نمی نويسد، پس سر وکار او چرا با امرهللا صالح و فرمانده داوود و کاظم » چرند و پرند«ين دستورديگران ا

 است؟.... کاظمی و نجم کاويانی و

 زنبور، منع ۀنيز بد باشد ، چرا خانم نويسنده، مردم را از خان) آقای صالح( يس امنيت اوئاگر کرزی بد است بايد ر

 !دھد  يکند اما آدرس النه ی مار را م مي

عبدهللا ( سابق او ۀاگر کرزی بد است بايد معاون اول کنونی و معاون اول قبلی او نيز بد باشد، بايد وزير خارج

ويژه عطامحمد نور، نيز بد باشد؛ چرا خانم نويسنده از خلق رانده ، ه نيز بد باشد، بايد والی ھای رژيم او، ب) عبدهللا

  ....ين موارد، خموشی گزيده استادر

  

  :يادداشت

، بايد به عرض شان "زلمی سخندان" توانمند کشور آقایز خوش آمديد خدمت، نويسندۀارعرض سالم و ابضمن 

برسانيم، تفاھم و ھم نظری ما با بخش اعظم نوشتۀ جنابعالی، مانع از آن نمی گردد تا آن نکاتی را که با خط و طرز 

  :ديد پورتال مغايرت دارد، تذکر ندھيم

متأھل اند، نکاح می نمايند و يا طالق می ا اين که يک زن و يا مرد مجرد زندگانی می نمايند و يا  از نظر م -*

گيرند، يک مسألۀ کامالً شخصی بوده، ھيچ گاھی به خود اجازه نمی دھيم تا زن و يا مردی را به خاطر متأھل بودن 

که در اساس ازدواج مبنای تجارتی داشته و جدائی تقدير و يا به خاطر مطلقه و يا بيوه بودن تحقير نمائيم، مگر اين 

فقط در چنين صورتی است که ما به ھمان ميزانی که آن چنان ازدواج ھا . ھم نوعی از ھمان تجارت به شمار برود

  .را دون شأن زن و مرد می دانيم، جدائی شان را با ھمان معيار ارزيابی می نمائيم

، در آغاز دولت کانادا می خواست با صحه گذاشتن بر آن پيشنھاد، چند "قانون شريعت" به ارتباط عدم قبول -**

 ھای شوررائی در انتخابات آينده برای خود دست و پا نمايد، مگر مبارزه ای که از طرف آگاھان سياسی آمده از ک

اران توضيح و  پيش برده شد و حتا در چندين جلسه محتوای احکام اسالمی برای قانون گذمانند ايران و افغانستان

  .تفھيم شد، صدر اعظم کانادا خود را سخت زير فشار حزبش احساس نموده، به ناگزير آن پيشنھاد را رد نمود

ھمان طوری که شما ھم نوشته ايد، برای ما خاينان، وطنفروشان و جنايتکاران تمام اقوام و مليت ھا به *** 

 خواھد پشتون باشد يا تا جيک و يا ھم ھزاره و يا ھم صورت يک سان خاين، وطنفروش و جنايتکار است، حال می

  .ازبک

آرزومنديم ديدگاه ھای مشترک در بيشترين بخش نامه، باعث گردد تا بيشتر از اين از ھمکاری ھای شما بھره مند 

  .شده، افشای خاينان و وطنفروشان تمام اقوام و مليت ھا را در طيف وسيعتری گسترش بدھيم

  با عرض حرمت 

 AA-AAۀ پورتالادار

 

 


