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  جميله منصوری

  ٢٠١١ دسمبر ٠۶

  

  "مالی لنگ "راستينفرزند " شبنامه نويس"
  

  "!آزاد افغانستان -افغانستان آزاد"خوانندگان عزيز و متصديان محترم پورتال

 و تعدادی از ھمکاران و دوستانی را که به من وظيفه داده اند تا پيام شان را خدمت تان واسطه شوم، سالم ھای خود

  .تقديم می دارم

  عليه يک عنصر شناخته شدۀ سياسی و يا خط مبارزاتییشبنامه نويس" ثاقب" روزی که به وسيلۀ آقای نخستيناز 

ی دوبار ھم به ارتباط مسايل مطرح در نوشته، ديد خويش را سرخ مورد انتقاد قرار گرفت، قضيه را تعقيب نموده يک

  .از پورتال خواستم تا از نشر آنھا خود داری نمايندنيز بيان داشتم که با تکامل بحث ھا خودم 

در اين مختصر ضمن آن که احترام عميق خود را به تمام نويسندگانی که در مسأله چيزی نوشته اند، ابراز می دارم 

 و خانم" معروفی"دارای ديد روش يعنی خانمم به صورت مشخص از دخالت شجاعانۀ دو خانم دلير و الزم می دان

به صورت خاص امتنان خويش را بيان دارم و صادقانه بنويسم که اگر موضعگيری شجاعانۀ آنھا نمی بود " توخی"

  .چه بسا اين نوشته به وجود نمی آمد

   :و اما به ارتباط قضيه

شناخت با آنھم به صورت مستقيم شناخت دارم ونه ھم به ھويت شبنامه نويس آشنائی دارم، " وسویم"نه از آقایمن 

در حدود بيش از " موسوی"که از آقای  زيرا در حالی. تا حدودی نسبت به يک ديگر شان متفاوت است من از آنھا

زاتی ايشان اطالع دارند تا ارب نوشته و مصاحبه در ھمين پورتال خوانده ام و دوستان چندی که از گذشتۀ م١٠٠

که خود نمی تواند احترام بر انگيز و قابل افتخار نباشد؛ از شبنامه نويس به  حدودی من را در جريان قرار داده اند

نسبت آن که تا ھنوز ھويت وی آشکار نشده ھيچ گونه شناختی ندارم احتماالً اگر نويسنده ای باشد که من ھم چيزی 

در در نتيجه آنچه را می نويسم، .  چون با اسم ديگری بوده نمی توانم در موردش قضاوت نمايماز وی خوانده باشم

قدم اول کوششی است برای آن که در قضاوت و صدور حکم، مستقالنه انديشيده و نوشته ام را بيشتر از آن که تابع 

  . خود را متمرکز بسازمبسازم، فقط بر روی جمالتی که از وی نقل شده" شبنامه نويس"افکار مخالفان 
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به منظور رد اتھامات شبنامه نويس نگاشته، که ھريک از آنھا به ذات خود " موسوی"از مجموع مقاالتی که آقای 

" سکسستان"، من می کوشم تا بخش نھم مطلب به ارتباط نمايدمی جداگانه ای را ايجاب ھای تأئيدی و تکميلی بحث 

  : بتوانمشدها بشکافم، اميدوارم مصدر خدمتی جھت روشنی مطلب خواندن المان از طرف شبنامه نويس ر

تا جائی که از عمر خود و روابط فاميلم می توانم بنويسم، تا قبل از کودتای منحوس ثور، دختران زيادی از 

در زمان حاکميت روسھا و .  جھت تحصيل به خارج از افغانستان فرستاده می شدندبورسھای دولت استفاده نموده

ران شان ھم، با تغيير معيار انتخاب و استحقاق در قسمت توزيع بورسھا، رفتن دختران به خارج جھت تحصيل نوک

به مانند مردان برخی با مغز و   جھت تحصيل به خارج رفتند،که در آن دوره ھا به ھزارانبودند زنانی . ادامه داشت

  .پر و عده ای ھم با مغز خالی دوباره به وطن برگشتند

ز محصالن دوره ھای قبل از کودتای منحوس ثور بگذريم، با آن که نظر مردم نسبت به شوروی آن زمان و اگر ا

سياست ھای فرھنگی حزب نوکرش به حق بسيار دشمنانه بود، مگر با آنھم نه تنھا مردم مقابل ارسال دختران شان 

دختران و زنانی که ھم از .  استقبال می نمودند و از آنبه خارج مخالفت نمی کردند، بلکه با آغوش باز آن را پذيرفته

 که عکس مردان افغان. حشه خطاب نمايدآن بورسھا بر می گشتند، نمی شد کسی را يافت که به آنھا ھرجائی و يا فا

وقت برگشت به افغانستان، ھريکی برای خود نمائی البوم ھائی از ھرزه گی ھای جنسی خود را به نمايش می 

  .نشده که يک دختر افغان خودش و يا کس ديگری در موردش چنان قضاوت نموده باشدديده  گذاشتند، تا حال

ديگر درب رفتن دختران و که  خلقی به جھادی، صرف نظر از آن –مگر شب فردای استحالۀ حاکميت از پرچمی 

ورای نظار با زنان افغان جھت تحصيل به خارج از افغانستان مسدود گرديد، احزاب جھادی اعم از جمعيت و ش

 ۀروابط سه تنظيم به خصوص بخش گيالنی با آن که زنان خودشان در ھفتحزب اسالمی و شاخه ھای متعدد آن، حتا 

" فاحشه خانه"در مسافرت بودند، رفتن زنان به خارج را به مثابۀ رفتن به کشور ھفت روز را از اين کشور به آن 

  .تبليغ نموده به شدن با آن مخالفت نمودند

 در جھت منفی رشد نمود که حتا داشتن تصور و خيال آن زم به گفتن نيست که اين وضع در زمان طالب آنچنانال

نيز گناه دانسته شده، ھر نوع تالشی برای بيرون شدن زن از خانه اگر در داخل خانۀ خدا ھم می بود، حرمت يافته 

  .قابل مجازات تلقی گرديد

، و آمدن معجون مرکبی به نام دولت افغانستان بر سر قدرت، در "۵٢ –ب "به دنبال سقوط طالب به وسيلۀ طيارات 

 و دور از طرح ھای تاريخی شان قرار داشتند، شکستن آن کنار آن که از طرف برخی از زنان که سخت پراکنده

ک عجوزۀ ھزار داماد کشيده شود بدان نياز که بر روی ي" سرخآبی"تابو مطرح گرديد، اشغالگران ھم به مثابۀ 

 دارند، به اصطالح بورسھای خارج را اعزامداشتند، تا عده ای از زنان را به خارج از کشور جھت فرا گرفتن علوم 

  .برای زنھا نيز خواستند رويدست بگيرند

 شده اند، وقتی به اين نام گزاری" مناديان اسالم سياسی"به درستی " موسوی"نيروھای جھادی که از طرف آقای 

شان به جوش آمده سروصدا بلند نمودند که غرب !!  غيرت مردانۀرويه برخورد نمودند، د فعتاً خون دررگھای 

  . و از اين قبيل حرفھا به ھزارتا"آنھا می خواھند زنان و دختران ما را فاحشه بسازند"، "فاحشه خانه است"

ته است فکر نمی کنم کسی که يک کتاب چه که حتا ھمان درسھای در اين که چنين تفکری از کجا سرچشمه گرف

با الھام و دخالت مستقيم " مالی لنگ"مکتب را به درستی خوانده باشد، نداند که منبع و منشای اين تفکر، از زمان 

  . نھفته می باشد"حبيب هللا کلکانی"و به دوام آن حرکت عقب گرايانه، ارتجاعی و ضد انقالبی انگليس 
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تعمار انگليس که در آن زمان به ھمين اتھام، شاه امان هللا را که می خواست افغانستان را به جادۀ ترقی و پيشرفت اس

 و امروز نه خودش و نه ھم بچه ھای مالی لنگ و يا ميراث خوران ملک محسن ھااز پا انداخت رھبری نمايد، 

 را لبا بيشتر شدن ھمه روزۀ زنھا در عرصۀ مبارزه بيحبيب هللا را می گذارد تا مقابل چنين حرکتی سکوت نموده، 

  .به دست گورکنان خود بدھند

و دوستانم در اين ديار پر از رنج و خون حدس می زنيم، توطئۀ شبنامه نويس من بر مبنای ھمين تحليل، تا جائی که 

ناميدن " سکسستان"ين حکم ، به ارتباط ھماگر در تمام موارد بدون ارتباط با داخل افغانستان صورت گرفته باشد

  .المان، از کابل و از درون مرکز عقب ماندۀ انفجاری ھا ديروز و دموکراتھای امروز برخاسته است

ی شان قرار تحميل می دارند، اگر وی نه چه کسی را به جا" موسوی"واما اين که چرا بايد چنين جنگی را بر آقای 

  می دادند؟ 

  !پورتالو خوانندگان عزيز " موسوی"آقای 

انجام " خانم معروفی"با خانم شجاع افغان لطف نموده يک بار به مصاحبۀ دوسال قبل تان که به ارتباط ھشتم مارچ 

يک بار به نشرات . بايد بر شما حمله می نمودند" مالی لنگ"داده ايد گوش بدھيد تا متوجه شويد که چوچه ھای 

 بخش اعتقادی به نشر می رسند، نيک نظر اندازيد تا بدانيد که پورتال در تمام زمينه ھا به خصوص مقاالتی که در

چوچه ھای مالی لنگ در وجود شبنامه نويسھا کمر روياروئی عليه شما و تمام آنھائی را که ديگر نمی خواھند در 

  .قرون و سطا زندگانی نمايند، سخت بسته اند

  "!موسوی"آقای

ه با ھم شناخت داريم، با اين مورد حمله قرار گرفتن و به من از طرف خود و جمعی از ھمکاران و دوستانی ک

چه تا جائی که من با نوشته ھای افغانھا سروکار . خصوص پاسخ ديروز تان به شما از صميم قلب تبريک می گوئيم

از  شما را اولين کسی يافتم که با صراحت گفتيد، پدر بودن به شما اين حق را نمی دھد تا حق چگونه زيستن را مدار

  .دختر تان بگيريد

  "!موسوی"آقای 

به تجربه دريافته ايد که شما تنھا نيستيد باز ھم يک نکته را از ما می توانيد به ياد داشته باشيد، ھر گاه تمام جھان 

ھيچ گاھی سرمايه و ارتجاع در مقابل تان صف بگيرند، زنانی که صدای آزاديخواھانه و استوار شما را شنيده اند، 

  .را خالی نخواھند گذاشتپشت شما 

  "!موسوی"آقای 

ردمان آن را به و ھر درجه پائين شدن درجۀ حرارت ممن اين چند جمله را از کابل خونين، کابلی که ھردانه برف 

 تھديد می کند، برايتان وعده می دھم به مرگھا  امريکائی آلوده به راديو اکتيفمانند بمب ھای خوشه ئی روسھا و 

صلی اين فرزند راستين مالی لنگ را افشاء کرديد، نه به خودش رحم خواھيم کرد و نه ھم به که وقتی ھويت ا

  . حاميان و ھمکارانش

خواھش کوچکی که از شما داريم آن است که به رزم تان ادامه دھيد، مبادا کار زياد و يا خدا نخواسته ناپيگيری 

  . خرده بورژوائی شما را از تعقيب اين مبارزه باز دارد

، آرزومنديم اين بار ما زنھا بتوانيم آخرين ميخ را  باز ھم خود را در بحث خواھيم انداخت- ھمکاران و دوستانم–ما 

   .  مالی لنگ بکوبيمه ھایبر تابوت، چوچ

  


