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 Political سياسی

  

  موسوی

  ٢٠١١ دسمبر ٠۵

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٩  
  

مترين اثری از يک انسان با وجدان در وی باقی نمانده، به دوام چند شبنامه نويس که ديو خشم و نفرت از اين قلم، ک

  :دشنام و ياوه گوئی به ارتباط زندگانی شخصی و خانوادگيم، دنائت را به بی نھايت رسانيده می نويسد

  "رھا کردن دختر جوان در سکسستان المان و سر بلند گرفتن"

دگی اين قلم ارتباط می گيرد و می توانم از طرح آن خود اين حکم با آن که در ظاھر به زندگی شخصی و خانوا

 و بحث پيرامون آن می تواند کمکی باشد برای شناخت ما از  داری بورزم، مگر از آن جائی که باز کردن آن جمله

آداب "خود را ھمه جا " ديپلمات کارکشته"ماھيت و کلۀ پوسيدۀ اين نادان خوش لباس که تالش می رزد به مثابۀ يک 

  :معرفی نمايد، اين حکم را اندکی باز می نمايم" دان

در ھم آميخته معجون مرکب " ستان"را با پسوند مکانی" سکس"شبنامه نويس وقتی می خواھد لغت سازی نمايد کلمۀ

نگرفته، " خانۀ فرھنگ ايران" اگر بابت اين اختراع تا حال مزدش را از -را از آن استخراج می نمايد" سکسستان"

 ھرگاه خواسته باشيم معنای -ندکی شتاب به خرچ دھد، چون خطر آن که مال ھا به قول خود وفا نکنند کم نيستبايد ا

  :لغوی اين کلمۀ خود ساخته را بدانيم می توانيم بنويسيم

به جائی که در آن سکس انجام می يابد و ھرگاه بازھم توسن خيال را آزاد بگذاريم تا بخش نانوشتۀ اين = سکسستان 

لمه و علت انتخاب چنين ترکيبی را از طرف شبنامه نويس روشنتر بيان نمايم، بدين حکم می رسيم که شبنامه ک

  .را محل سکس که چيزی جز فاحشه خانه نمی تواند باشد، خطاب نمايد" المان"نويس خواسته 

 مشابه المان زندگی خوانندگان عزيز، به خصوص آنھائی که در المان و ساير کشور ھای غربی از لحاظ فرھنگی

 ميليون المانی بلکه ٨٠می نمائيد، متوجه باشيد که شبنامه نويس با چه بی حيائی و دنائتی به صورت علنی نه تنھا به 
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 ميليون ٨٠٠با در نظرداشت قرابت ھا و نزديکی ھای فرھنگی بين تمام اروپا، امريکا و کانادا که جمعاً حدود 

  .د، اتھام زندگی در فاحشه خانه را می زندباشندۀ در روی کرۀ زمين می شون

شبنامه نويس که در اتھام زنی به گفتۀ مردم تمام زنجير ھا را گسسته است، به خاطر نفرتی که از من دارد و به 

 ميليون انسان ديگر را ٨٠٠خاطر آن که به شکلی از اشکال بتواند عقدۀ حقارتش را نسبت به من از انظار بپوشاند، 

  . ميليون المانی اھانت روا می دارد٨٠ر فاحشه خانه متھم ساخته به صورت مستقيم به به زندگی د

 ميليون آن مسلمان می باشد، شبنامه نويس تمام ۴ الی ٣ ميليون المانی، بين ٨٠از آنجائی که در المان از جملۀ آن  

را می بندد، گذشته از آن ھرگاه قرار آن مسلمانان را نيز توھين کرده به صورت مستقيم به زنان ايشان اتھام فحشاء 

" فاحشه"باشد از يک ديد خود مرکز بينانه و تا حدودی فاشيستی نوع شورای نظاری به غير از افغان تمام جھان را 

 ھزار افغان نيز زندگانی می نمايند که به ھزاران زن و دختر بدون سرپرست نيز می ١۵٠دانست، در المان بيش از 

 يافت، بی سرپرستانی که کسانی نامدار اند و عده ای ھم بی نام، مگر ھمه در آنجا زندگانی نموده و توان در بين آنھا

ايتامی که چرۀ پدر نديده اند، بيوه زنانی که . ھر يک در حد توان افتخاراتی را نيز در آن جامعه از آن خود کرده اند

 محل زيست خود انتخاب نموده امروز بعد از گذشته سه در عنفوان جوانی با يکی دو طفل و يا بيشتر از آن، آنجا را

  .دھه ھريکی چون اخگری فروزان بود پر درخشش خويش را در جامعه تثبيت کرده اند

واما اين که چرا من با آن که اين قضيه به زندگانی شخصی خود و اطفالم برمی گردد آن را مطرح می نمايم بيشتر 

شانده و يا به شبنامه نويس انی اطفالم چيزی برای خجالت نمی بينم تا آن را پوبه دو دليل است يکی آن که در زندگ

رت امکان آن را مساعد سازم تا به مثابۀ شانتاژ از آن عليه اين قلم استفاده نمايد و در ثانی مکث بيشتر روی پست فط

  . فروش کمک نمايداين طرز ديد می تواند ما را در تکميل شناخت ما از اين انسان شرف باخته و ناموس

  "!ولدالزنا"شبنامه نامه نويس پست فطرت و به ھمان غلظت معنای عربی آن 

اين بار اول نيست که من فرزندانم را تنھا گذاشته ام، ھمان طوری که در قسمت ھای ديگر اين مطلب آمده است آنھا 

شان در زمانی راھی ديار المان نمودم ، در معيت مادر، مادرکالن و پدر کالن ند سال نداشت٧ و ۶را وقتی بيش از 

آنھا را زمانی تنھا گذاشتم که تو و امثال تو زير بھانۀ .  ساعت ھم اميد به زنده ماندنم را نداشتم٢۴که خودم برای 

مجبوريت اعاشۀ فاميل و اطفال، جاسوسی به روس را مشروعيت بخشيده و از خوان نعمت سوسيال امپرياليزم 

  .دروس ارتزاق می نمودي

 سال بعد از آن تاريخ، آنھم زمانی که ھمسرم آخرين روز ھای عمرش را سپری می نمود، نزد آنھا رفتم، دو ۶وقتی 

کودک ديروز را دختران دوازده سيزده ساله ای يافتم که در کنار مادرشان به عالوۀ آن که متکی به خود بار آمده 

  .ند، به مثابه شاگرد ممتاز زمان خود شناخته می شدند خواندیبودند، ھريک به نوبۀ خود در مکتبی که درس م

استخوان بندی تربيتی محکمی که در کنار مادر و ساير اقوام مادری من جمله پدرکالن، مادر کالن، ماما ھا و خاله 

ستی ھا فرا گرفته بودند، آنچنان استوار و ھدف مند رشد نموده بود که به دنبال ختم مکتب، بدون تأخير شامل يونيور

  سال، ھريک از آنھا ديپلوم خود را گرفته و بر مبنای ديپلوم ھائی با نمرۀ۴شده، در ھمان فاصلۀ زمانی معين يعنی 

  .بدون معطلی به کار جذب شدند" يک"

 سال عمر دارند به عالوۀ آن که در جامعه به مثابۀ انسانھای موفق  به شغل شريف ٣٧ و ٣۶امروز نيز که بين 

ايزری يکی از معروف ترين کمپنی ھای المان اشتغال دارند، در زندگی خانوادگی ھم دارای شوھر معلمی و سوپر و

به عبارت ساده تر نه تنھا در سنی نيستند که به من احتياج داشته باشند بلکه بنا بر بستر رشد، . و طفل نيز می باشند

  .دست من را نيز بگيرندوضعيت خانوادگی و موقعيت اجتماعی شان می توانند 
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  :واما

در پاسخ اين که چرا شبنامه نويس چنين مسأله ای را مطرح می نمايد، ھرچند در ظاھر امر چنان به نظر می رسد 

که گويا خشم و نفرتش عليه من وی را بدين کار وادار ساخته و به زعم خودش می خواھد با طرح آن موقف من را 

ر اصل طرح اين مسأله فراتر از يک عقده بوده به وضاحت می نماياند که در جامعه خدشه دار سازد، مگر د

ظ فکری در کدام سطحی قرار داشته و چقدر به پستی و دنائت فرو رفته که حاضر است برای اشبنمامه نويس از لح

  .دشمنی با يک فرد، افراد ديگر، اقوم ديگر و حتا ملت ھای ديگر را اھانت نموده بر آنھا بھتان ببندد

  "!لب لک"شاگرد معلم غالم نبی

 سال عمر دارند، در المانی ٣٧ و ٣۶زير عنوان اين که فرض محال، محال نيست می پذيريم که من دخترانم را که 

  .که تو منزل خود و منزل پدری ات را با آن تشبيه نموده ای، تنھا گذاشته ام

ربانی، معبودت احمدشاه مسعود ھستم که به زن حق خوب تنھانه تنھا گذاشته ام که چه ؟ مگر من مال محمد عمر، 

حيات مستقالنه قايل نشده و از گھواره تا گور برای آنھا قيم بخواھم؟ مگر از گور تاريخ برخاسته ام که فکر کنم 

 به دنيا آمده اند، لذا بايد در تمام عمر فردی را از جنس مخالف به عنوان سرپرست، قيم و آقا باال" دختر"چون آنھا 

  سر الزم دارند؟

نه مال محمد . اگر چنين فکر نموده ای و از من ھم می خواھی که به مانند افرادی از سنخ تو بينديشم کور خوانده ای

اين فقط مسعود، . عمر و يا مسعودم و نه ھم حاضرم برپای اوالد خود زنجير اسارت قرون مرد ساالرانه را ببندم

است که در عين حالی که از ھمسرش می خواھد تا چشم ھيچ مردی به وی پيشوای مسلکی و قھرمان شورای نظار 

نيفتد، اما در ظاھر خود را پشتيبان دموکراسی و آزادی زن معرفی می دارد، اين فقط مال محمد عمر ھاست که زن 

  .را ناقص العقل دانسته، حق انتخاب چگونه زيستن را از آنھا می گيرد

ز روزی که دست چپ و راست خود را شناخته ام برای حق مادر، خواھر و اينک من نه تنھا چنان نيستم، بلکه ا

  . بر زمين نخواھم گذاشت- که با تأسف اينک قلم است–دخترانم رزميده تا جان در بدن دارم سالح رزمم را 

ن را برای من صرف ھمين که باعث تولد دو انسان گشته ام به ھيچ صورت اين حق را نمی دھد تا حق چگونه زيست

از آنھا گرفته، با آنھا ھمان برخوردی را نمايم که برخی از انسانھا با حيوانات دست آموز و يا برخی از اطفال با 

  .گدی ھای خود می نمايند

واما اگر قرار باشد تمام عقب ماندگی ھا و تداوم اسارت زنان و دختران توأم با ربودن حق حيات از آنھا زير عنوان 

پوشانده شود، اين تنھا زنھا و دختران نيستند که بايد پای شان را مطابق کفش ھای قرون وسطا " افغانيت"افغان و 

  معروف با ابرو ھای چيده شده، لب"تاجور"و يا " فيضوی ايزک"اره نمايند، بلکه بچه ھائی ھم ھستند که به مانند 

شان جلوه می دھند بدون آن که والدين ھای لب سرين زده و چشمان ريمل کشيده از صبح تا شام جلو پدر و مادر 

  .ھمچو بچه ھائی کمترين تذکری به آنھا بدھند

 سال از آن تاريخ می ۴۶ از مکتب اخراج شدم تا اکنون که بيش از ١٣۴۴از زمانی که  برای بار اول در سال 

ن جھت معرفی آن گذرد، ضمن آن که به تاريخ پر بار کشورم و وجوه مثبت فرھنگی آن سخت باليده و در حد توا

کوشيده ام، از ھمان زمان تا اکنون عليه وجوه منفی و زشت آن، دمی ھم از مبارزه ام نکاسته ام، يکی از آن وجوه 

برنامه ای که جھت تحقق آن تا پای مرگ رفته ھنوز . زشت و منفی برخورد مردساالرانه نسبت به جنس زن است

نار ساير خواستھا، تساوی بين زن و مرد و تالش برای ايجاد پايه ھای ھم زخم ھائی از آن زمان را بر تن دارم در ک
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در نتيجه اين احترام و آزادی قايل شدن برای زنھا بخشی از زندگيم بوده و تا زنده . مادی آن تساوی نيز درج بود

  .ھستم باقی نيز خواھد ماند

ھا می زيبد، و امروز به ياد تره کی شعر می نآبر تن " فاحشۀ سياسی"واما آنھائی که به مفھوم واقعی کلمه ردای 

 و چپن کرزی کاغذ سياه می هسرايند و زمانی به پای مسعود ھا کالم خود را تقديم می دارند و روز ديگر به مدح کال

نمايند، آنھا می توانند ھمان طوری که می خواھند باشند، نه تنھا در زندگی اجتماعی جھت در بند کشيدن زنان تالش 

د بلکه در زندگی شخصی نيز روزی دست  ھمسر خود را بشکنند و روزی ديگر ھم با نامردی مشت برروی نماين

زن زده چشمش را سياه و کبود کنند؛ مگر از من نوعی انتظار نداشته باشند تا به مانند آنھا در لجن قيودات فئودالی 

  . زندگی نمايم

ذشته از آن که تاريخ مبارزات گذشته ام به من اين حق را می واما اين که سربلند زندگی نمودن به چه معناست، گ

افرادی از قماش شبنامه نويس را که بقايشان را در نابودی دوستانشان تضمين نموده به دھد تا سربلند زندگی نموده و 

اراتی دارد، اگر اشتباه نکرده باشم در کنار مأموريت استخباراتيی که حاجی استخب. اند به پشيزی ارزش قايل نباشم

 ميليون نفر ٨٠شبنامه نويس که آدم و عالم را اھانت نموده حد اقل به بيش از " جنون گاوی"يکی از انگيزه ھای اين 

فاحشه خطاب می نمايد و آنھا را در فاحشه خانه زندگی نمودن متھم می سازد، ھمين احساس حقارتيست که از بلند 

 اگر وی آنچنان خود را کوچک و حقيراحساس نمی کرد نا خود آگاه از چه. نگھداشتن سر من برايش دست داده است

  .سربلند نگھداشتن من در زندگی شکايت نمی کرد

نيستم که اطفال و يا ھمسر خود را تنھا به المان فرستاده ام بلکه به و در ختم اين بخش بايد افزود که اين من نبوده 

 ھم با اندکی تفاوت به عين شکل زندگانی می نمايند، نمی دانم سکوت ھزاران افغان ديگر نيز يا در عين شرايط و يا

به چه می توان تعبير کرد، مالحظه احتمالی آنھا را در قبال چنين دشنام ناموسيی به استقامت خانواده ھای شان 

است، فکر  "شبنامه نويس" و "موسوی"کاری؟ جبن و يا تفاھم با شبنامه نويس؟ اين که کسی بگويد اين تنھا جنگ 

  .می کنم ضرورت دارد تا جملۀ فوق را از نو بخواند

  ادامه دارد

  

  

  

 


