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  )زرگر ( قدريه 

 ٢٠١١ دسمبر ١٠

 

  ما زنان که به عصمت و عفت 

  مادر ، خواھر و  خانم شبنامه نويس و ھمرھانش

   ارج و احترام قايليم

  ھم مثل ما  فکر می کنند ؟ آيا خود شبنامه نويس و يارانش 

  

  .تقديم می داريم  " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد "پورتال  تمنيات نيک مان را به تمام گردانندگان

کار ) لمانا(در دنيای  غربت و  دور از وطن ) چيزی به نام حيات( به خاطر  امرار حيات که ئیاز آن  جا

را  گاه گاھی که وقت داشته باشم پورتال تان. ن شما ديدن کنم قادر نيستم ھمه وقت از سايت وزيمی نمايم،

  تأسف بار  پخش ۀاز آن روزی که قضي. ھای منتشر  شده را مرور می نمايمباز نموده برخی از نوشته 

 که  از وابستگان و ئی، نه تنھا اين قلم، بلکه عده ای از خانم ھاشبنامه در سايت تان  بازتاب يافت

  .  اشند، ھم به موضوع شبنامه و اھانت به زنان ، با نفرت بی پايان عالقه گرفتنديشاوندان می بخو

وحاال ھمين .   کم و بيشی که می يابيم باالی برخی موضوعات  صحبت می کنيمئی، در فرصت ھاما

موضوع، که فکر می کنم  در بستر تاريخ پر پيچ و تاب نوشت و خوان و نشر و چاپ تا کنون به اين 

  . و پستی جريان نداشته ، در مرکز بحث و گفت و شنيد مان جا گرفته استبيشرمی 

  !جناب موسوی صاحب 

تا ھمين دم که شما به متن شبنامه پرداخته ايد ، نکاتی که در بستر انتقاد از نوشتۀ تان تکان بخورند و 

نوس و تداعی أواژۀ نام،  شمادر بخش نھم نوشتۀ نشره شدۀ. ، در مورد وجود ندارددشان را آشکار نمايندخو

از قلم آلوده به تمامی » آلمان " تانسسکس"«  و اھانت به فضايل اخالق  بلند انسانی، يعنی ئیکنندۀ رسوا
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 از پرسش  ئیحيرتی که دنيا.  صفات ننگين شخص نويسندۀ شبنامه موجب بھت وحيرت ما زنان شده است

  . خود دارد و جھانی از نفرت و تف بر روی نويسنده و شرکايش را در

که يک پسرش را خلقی ھای وحشی در زندان به قتل رساندند وديگرش را  (ست ادر ميان دوستانم  خانمی 

، اين خانم  بسيار با ھوش که  سالھا به تدريس )روسھای متجاوز به  افغانستان  نيست و نابود کردند

. بود " خلق و پرچم" فروشان فرزندان کشور اشتغال داشت، يکی از بستگانش زمانی  عضو  حزب  وطن

وی  که من اجازه ندارم اسم گرامی اش را بنويسم ، عصر امروز که  پيرامون شبنامه صحبت می کرديم 

شوھر  دختر خاله ام  ھمواره از خود انتقاد می کند که چرا مدتی عضو حزب وطن فروشان : " چنين گفت 

و ھمينطور افشاء گری ھايش از خيانت ھای اين حزب تأسف وی بنا بر داليلی ... .  بوده " خلق و پرچم"

  ".ش تأکيد می کندبرصداقتمنفور 

ش  صحبتھم رسانده بودند، وی بهه  عصر ھمين امروز که وی و برخی از دوستان در خانه ما حضور ب

   :در مورد شبنامه و شبنامه نويس ادامه داده  چنين  گفت

نيده ام   يکی دو فردی از دوستان  سابقه ام که اکنون موضع  در مورد اين شبنامه شئیمن ھم سر و صدا"  

دارند  گفتند که با صحبت ھای تيلفونی که با دوستان شان در تورنتو دارند  چنين معلوم " خلق و پرچم"ضد 

شده که شبنامه نويس از عوامل بسيار نزديک به  داکتر عبدهللا  عبدهللا  می باشد  و شبنامه نويس که کسی 

که از خود قصه  بفرموده تا يک جوان،) آقای  ع ع (نبوده ، در اصل ھمين رفيق پولدارش ( ... ) ای جز آق

قلم سحر "را به وی بخشيده و با زبان ! ") غبار عصرما("ھای تلخ و شيرين زياد دارد ، لقب  فرستاده شده 

و .  صميمانه و خودمانی دارد ۀخيلی ھم رابط) ع. ع (ايشان با آقای  . وی را شھرۀ آفاق گرداند" آسايش

ليون ھا يآقای ع ع  که با ھزار جرم وجنايت و خيانت به وطن و رھزنی و شيادی و جاسوسی،  صاحب م

) در خارج(سال ھا در يکی از مربوطات وزارت خارجه افغانستان )  شبنامه نويس(که  دالر شده، از اين

و در سر خط آن مسايل و قضايای سياسی و کار کرده و نبض سياست جھانی، به خصوص سياست منطقه 

 اين سياستمدار ۀ،  از مشوره ھای عالمان!شناسی اجتماعی افغانستان اشغال شده در دست دارد حتی روان

  !".کھنه کار فيض می گيرد

که  بخش نھم نوشته آقای  ش در خانۀ ما حضور داشت، بعد از ايننادم ما که با خانمھمين خويشاوند 

آن  وعده کرده که در مورد نويسندۀ.  که بر روی صفحه مونيتور کمپوتر  بازشده بود ، خواندموسوی را 

جداً تحقيق خواھد کرد، تا بداند که اين فرد کی است و چه نقشی را در حال حاضر در  رابطه با اوضاع 

ينجانب برای ھر آگاھی و ھر خبری که از جانب ھمين شخص برسد،  ا. جاری در افغانستان بازی می کند 

  .ال شما خواھم فرستاداطـالع خوانندگـان پورتـ

اگر نوشته  جسته و پراگنده از اين قلم   سبب  مالل خاطر خوانندگان گرامی پورتان  نگرديده باشد اجازه  

ازناحيه )   نجيب جالد-دورۀ کارمل وطن فروش و (بدھيد اضافه نمايم زمانی که من در کابل اقامت داشتم 

عصمت مسلم جنايتکار مانند دوستم پليد و ساير . يدن به  اوالد ھايم احساس خطر می کردم صدمه رس

جنايتکاران  و خادی ھا و اخوانی ھای رذيل دختران با عفت و عصمت مردم کابل را  حتی از روی سرک 
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، دخترانشان را د که قادر بودند پولی تھيه نماينبه ھمين سبب  ھزاران فاميل. می ربودند و با خود می بردند

به گونه ای از طريق ايران و يا ھند به کشور ھای غربی از جمله به جرمنی فرستادند که   شوھر اعدام 

 به نزد را   ساله و دو پسر نو جوان مان١۵شدۀ من ھم  قادر شد با فروش  توته زمين خود  يگانه دختر 

زاران دختر افغان  توانست حيثيت و نجابت خوشحالم که  اين دختر مانند ھ. خواھرم  به جرمنی بفرستد

حال ھمين دختر که به سمت معلم در  . خود و نام و نشان فاميل  و کشور خود را با نام نيکی حفاظت نمايد 

درس می دھد و من به وجودش افتخار می نمايم ، زمانيکه مرا متأثر يافت جويای ناراحتی من ... مکتب 

   تشبيه نمودن کشور جرمنی را به ۀلأن به زنان افغان و مخصوصاً مسوھيوقتی موضوع اھانت و ت. شد 

  :  فقط ھمين چند جمله  را گفت  . از جانب  شبنامه نويس برايش تعريف کردم "  سکسستان"

. و کل اروپا ھم سکسستان بايد باشدفرانسه . است" جرمنی سکسستان" شبنامه ۀمادر اگر به گفته نويسند"

يک تن از ھمکارانم که از پولند می باشد  با مادر ، من . گفتۀ او  خانه بدکاره ھا است  اروپا به ۀپس قار

روزی در کتابخانه مکتب در مورد شھامت زنان افغانستان در جنگ ضد روس ھا  به آھستگی صحبتی 

بود اين زن پولندی  قسمتی از آن بخش تاريخ  جنگ دوم جھانی را نشانم داد  که در آن نوشته . داشتيم

زمانی که جرمنی پولند را گرفت زنان خود فروش  پولند  کل شان اسلحه به دست گرفتند واز کشور خود 

اين شبنامه نويس بد . در برابر حملۀ  سربازان جرمنی دفاع کردند و جان خود را فدای وطن شان کردند 

ا دشنام داده ، بلکه  به زنان تن بخت و لوده چقدر بايد بی خبر بوده باشد که نه تنھا زنان اين کشور ھا  ر

را آنطور بار آورده بود وبا آنھم وجدان  شريف انسانی   اقتصادی آنان- سياسی - فروش  که محيط اجتماعی 

 توھين کرده و  آنان را نيز  ؛و  وطن پرستی در وجود آنان زنده بوده که به خاطر  آزادی پولند جنگيدند

اخوانی ھا ويا طالب ھای افغانستان نباشد ، حتماً گپ ھای مخرب سياسی ، اين آدم اگر از . دشنام داده است 

 بداند و را اطالعاتی و روانی زياد و خطرناکی در زندگی وی  وجود دارد که می ترسد روزی مردم آن

از ھمين سبب می خواھد مردم را  گپ بد و بيراه بزند و تھديد نمايد ، تا ديگران . رسوای عام و خاص شود

  " .ت نکنند در مورد او کنجکاوی نمايند و به رازش پی ببرند أجر

  !خوانندۀ عزيز 

ما زنان که به عصمت و عفت مادر ، خواھر و  خانم شبنامه نويس و ھمرھانش ارج و احترام قايليم، 

  ؟آيا خود شبنامه نويس ،  و يارانش ھم مثل ما  فکر می کنند 

 .  ه اين  شبنامۀ نا بخشودنی  را رقم نمی زدندورن. ھرگز  مانند ما فکر نمی کنند ! نه 

  )زرگر ( قدريه 
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