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 قضاوت با شماست
 

 هرکه پا کج میگذارد، خون دل ما میخوریم   شیشۀ ناموس عالم در بغل داریم ما
 

 

 هجری شمسی 4۰تصویری تاریخی از اعضای اداری و تدریسی لیسۀ پر افتخار ماللی در سالهای 

به ارتباط جنبه های مثبت و منفی سیستم های انترنتی که اکثراً ذریعۀ آن اطالعات گوناگون در 

اران همکوقرار میگیرد، اینجانب در پهلوی ارتباطات محترمانه با دوستان،  جهانیاختیار خوانندگان 

رون ی بیمطبوعاتنشراتی و تشکیالت با  انجمن زنان افغان، اعم از مؤسسات خیریۀ فعال افغانی،

 شامل هستند. که چهار وبسایتی که به السنۀ ملی نشرات دارند، هم همکاری فرهنگی دارمکشور 
  

همین فعالیت دنیای مجازی در غربت، با شناسایی شخصیت های به کمک افتخار دارم که وظیفتاً 

قابل قدریکه دیگر بین ما نیستند وبه دیار باقی شتافته اند، حتی المقدور به معرفی چهره های هموطن 

 نخبه و احوال فعالیت های اجتماعی آنان در جامعۀ افغانی بپردازم. 

خپلواکی            استقالل   
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وجود مشکالت و دشواری هایی که برای  ناگفته نماند که درین زمینه قشر اناث کشور را که با

قدری در ساحۀ معارف افغانستان وسیع و قابل جود بوده است، جای پای تعلیمات و خدمات شان مو

 معرفی میدارم. ما  و نسلهایعزیز از خود ها بجا گذاشته اند، بیشتر به جامعۀ افغانی 

به ارتباط به این فریضه، خوانندگان و دوستان ما با احوال زندگی جمعی از خانم هایی که واقعاً 

مشعل فروزان معارف کشور را بر افروخته اند، و  فتخار آفرین بودهحیات و کارنامه های شان ا

ۀ عالی لیس» تدریسی و اداری از قضاء تعداد بیشتر آنان از شاگردان و اولیای امور وآشنا گردیده اند 

بوده اند، ازآن جمله: خانم های عزیزه انوری، عالیه پرونتا، وسیمه عباسی، نوریه نورستانی، « ماللی

 هاجره شاهگل رشتیا، مونسه ضیاء، محبوبه حقوقمل، نسب، رونا رفیق، حمیده ایوب،محبوبه ش

رشتیا  لیلی نفیسه عباسی و ، اخیراً نیلوفر اعتمادی و بزودی،لطیفه عمرکبری حسینی، ملکیار، 

 ند که روحشان شاد و یاد عزیز شان گرامی باد.و امثال آن بزرگواران دانشم عنایت سراج

ین وجیبه، اخیراً خانم منور دیگری از لیسۀ ماللی که سمت شاگردی و معلمی را با نظرداشت ا   

در آن کانون علم و دانش زن افغان بر عهده داشت و با طی مراحل مختلفۀ تحصیالت پوهنتون چه 

در افغانستان عزیز و چه در خارج از کشور، به مدارج بلند تحصیل و کار نایل آمد، در ایالت 

یکا، داعی اجل را لبیک گفت. این میرمن با فضل و دانشمند معارف وطن ما، مرحومه کلیفورنیای امر

م، با چشم دیدی که خود داشت و بود که البته به کمک دوستان و همکاران سابق وی« نیلوفر اعتمادی»

و قشر فرهنگی مردم افغانستان از طریق هموطنان وظیفتاً مختصری از احوال زندگی وی را تقدیم 

 مجازی اعم از، ایمیل، مسنجر، فیس بوک و چند وبسایت افغانی نمودم. فضای 

 

 تعدادی از اعضای اداری و تدریسی لیسۀ ماللی به حضور اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

خویش  همدردیبا نهایت ممنونیت و سپاس از همه هموطنان محترمی که مراتب تسلیت و در پاسخ 

  «منبع کی»و خالف انتظار، فقط  حیرت، با اظهار داشتند افغانستانیکی ازنخبگان اناث از فقدان را 
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اسم خویش، ادعای « ؟!»که حتی با کتمانایرا ب مطبوعاتی ادور از توقع و خالف اد سطوری

 به اینجانب حواله نمود. می نماید،هم را « لیسۀ عالی ماللی»نمایندگی از گروپ فیس بوک 

 ً نمایندۀ اصلی آن تشکیل انترنتی یک مقام تعلیمی و تربیتی اناث  گرچه شاید این خانم ناشناس واقعا

وطن نباشد و با آنهمه اتهام و بیربط نویسی که نباید بدون اثبات بر هموطنان روا داریم، چنین حقی 

را بخود قایل گردد. ولی دیده میشود که بقیه اعضاء آن تشکیل خود مختار، در مقابل چنان حرکتی 

 ده و خاموشی اختیار نموده اند!مهر سکوت بر لب ز

حال دیده شود که در بدل مطالعۀ شرح حال یکی از نخبه گان لیسۀ ماللی و جای پای مترقی و 

دار فیسبوک مذکور، چه ادعاهایی را پیشکش نموده »!« یت حارزشمند وی، نمایندۀ به ظاهر صال

 است و چه تبعیضی را روا داشته است:

این خانم ناشناس در اتهامات و دشنام های خویش به این جانب، مرا بیباکانه تو خطاب می نماید  -1

و مالمت میکند که خبر فوت و شرح حال یکی از دانشمندان قابل افتخار لیسۀ ماللی را نباید برای 

ه میفرستادم چونکه صفحۀ شان را به کجروی هایی متهم نموده ام و آنان ب« ؟!-غرض نشر»وی 

همکاری من عالقه ای ندارند! ولی عجبا که اکیداً توصیه نموده تا چنین مطالبی را در عوض برای 

بفرستم. منظور همان شورای زمرد فروشان، خیانت پیشگان، چپاولگران دارایی  «شورای نظار»

ی های ملت افغان و آن خاک فروشانیست که با امضای پروتوکول ها و قرار داد ها با اتحاد شورو

سفاک و اشغالگر، ملیون ها را به کشتن داده و ملیون های دیگر را آواره ساختند و دقیقاً جنگ های 

مردم مظلوم افغانستان را به درازا کشیدند که هنوز هم مصائب سختی را بر ملت و مملکت تحمیل 

« ام افشارقتل ع»فاجعۀ خونین « احمد شاه مسعود»میدارند. .....همان هایی که به امر وهمکاری 

 را که در تاریخ جهان ثبت است با نهایت قساوت قلب و جنایات بشری بیمانندی سازماندهی نمودند!!
 

مطلب و مضمونی  78۰گویا  از بیشتر از  «فیس بوک لیسۀ ماللی»بدینوسیله مربوطین پشت پردۀ 

ت و انصاف و که از اینقلم در زمینۀ صلح، قانونیت، حقوق بشر، حقوق زن و دختر افغان، عدال

دیگر موضوعات اجتماعی و تاریخی وطن در فضای مجازی و انترنت موجود است، جداً منکر 

قسمت هایی گردیده اند که در آنها افشاء گری های گروه های جنایت پیشه تنظیمی به شمول ائتالف 

   هللا! شمال، باند جمیعت ربانی و شورای زمردفروشان را مستدل و مستند افشاء نموده ام. یا 

جای افسوس است که این نمایندۀ خود مختار یک مرکز علمی دختران پایتخت، هیچ توجهی در  -۲

پیشبرد لسان ارزشمند دری افغانستان و رسم الخط خویش ننموده است، حتی نمیداند که ارسال آن 
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و صرف برای مطالعه بوده و به  «پی دی اف»شرح احوال زن دانشمند افغان، که چون به شکل 

باشد. کاش این خانم با دسترسی به جهان نمی صد ها هموطن محترم پیشکش گردید، عمالً قابل نشر 

انترنت، کمی به اصول و قواعد تحریر و نشر هم آشنا میگردید.....البته کلوخ گذاشتن و از آب تیر 

 شدن همیشه سهل است. 

ار درحالیکه سخت اینقلم را به دورویی مالمت می نماید، ادعا دارد این خانم پرده پوش و پنهان ک -3

ه جانب بکه این« ماللیعالی لیسۀ »که دلیل عدم پذیرش شرح احوال یکی از شخصیت های خبرۀ 

اقبال  «؟!»دیگری اینست که مطلب مذکور در وبسایت های  ارسال داشتم، شان غرض معلومات

استداللی را نه میتوان درک نمود....هم چنانکه دلیل فعالیت  نشر یافته است! وای که مفهوم چنین

مخفی این گروه را هم نمیشود دانست، در حالیکه :"کسی را که حساب پاک هست، از محاسبه چه 

درفضای مجازی  «لیسۀ ماللی»باک است"! مهم اینست که اگر خبر یا شرح حال یکی از خبرگان 

یای فیسبوک لیسۀ مذکور به ـ صالحیت و پالیسی خویش، از و وبسایت های افغانی منتشر شود، اول

 نشر آن اکیداً ابا می ورزند. مگر چرا؟!

خدمت خواننگان ارجمند عرض میگردد که بیجا نخواهد بود که روشنی مختصری از گوشۀ دیگری 

 از شیوۀ کار فیسبوک مذکور انداخته شود:

ادعا دارد که  فیسبوک مذکور می باشد، صاحب صالحیت درظاهراً که  این خانم ناشناس گمنامی

چون اینقلم قبالً سه انتقادی را بر بعضی از روش های تشکیل انترنتی مذکور وارد نموده ام، وی 

ندارد. یعنی که انتقاد هرقدر سازنده و منطقی هم باشد، « ؟!»منبعد انتظار همکاری بنده را با ایشان 

میرویم بر آنچه عقیده و مرام ملی و فرهنگی اینجانب در فیسبوک مذکور ممنوع تلقی میگردد! پس 

 ایجاب می نماید ولی از جانب فیسبوک مذکور مراعات نمیگردد:

 

 

درحالیکه این هیچمدان دهه هاست که با افتخار بر علیه تجاوز فرهنگی ایران بر لسان اصیل  -الف 

ار شورای نظ -دری افغانستان، مبارزه می نمایم که بیشتر ذریعۀ عمال وطنی رژیم آخندی و جمیعت 

لیای وبرای تحریف، تغییر و استحالۀ نابجای زبان عام فهم کشور ما فعالیت دارند. لهذا گاهی هم ا

فیسبوک متذکره را متوجه استعمال چنین لغات و اصطالحات نا مأنوس در جامعۀ افغانی نموده ام 

  که آنها با ادامۀ آن پرداخته اند.

را که به حکم تاریخ و با چشم دید همۀ ملت، « کودتای منحوس ثور»بار ها متوجه شده ام که  -ب 

وطنفروشان وابسته به آن سازماندهی گردید،  به همکاری اتحاد شوروی وقت و خیانت جمیعتی از
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کشور بر  اکثریت مردم یکقیام ملی که حقیقتاً یک « انقالب»بیباکانه « لیسۀ عالی ماللی» فیسبوک 

علیه یک رژیم سفاک می باشد، نام گذاشته است، که البته ملیون ها مردم افغانستان هیچ عملیۀ ملی 

 خاینانه سراغ ندارند!!انقالبی و مردمی را در آن اقدام 

لنی عاز آن هموطنانی جایز نیست که  و توصیف باال، درینجا تقدیرمتذکرۀ بلی مانند دونکتۀ   - ج

با اتحاد شوروی سفاک و اشغالگر همراهی و همکاری نمودند.... در شوروی تربیت و مغز شویی 

د جنایات شاه گشتند.....ناظر وشدند....با کودتای منحوس ثور از روسیه با یونیفورم عسکری پدیدار 

م افغانستان و سرزمین مقدس آنها و مصائبی بودند که اشغال سفاکانۀ شوروی بر ملیون ها ملت مظلو

را مغشوش می سازد، بلکه خاین را وطنپرست جلوه  رد آورد. این روش نه تنها ذهنیت مردم مااو

 دادن گناهیست کبیره!!

ان افغانستان ۀ دخترنام برازنده و قابل افتخار اولین لیس با کسب «فیسبوک لیسۀ ماللی»حال، زمانیکه 

که همصنف  او رامن که  قدردانی می نماید را اشغالگر شورویرژیم  همکاران افغانعزیز، یکی از 

ت به و خدم به وطن ناالیق من بود و سوانح بورس تعلیمی و گرویدنش به اتحاد شوروی، بازگشتش

 ناظرم.آنان را کامالً شاهد و 

 من از طرز خرامت می شناسم   که خواهی جامه میپوش  رنگیبهر 

 را در زمان اشغال وطن ما آمریت و ریاست در شفاخانۀ چهار بستر اردونظر به پرنسیپ روس ها 

 ر راهدوطنپرستی را که  هیچ مجاهددقیقاً به یکی از معتمدین شان سپرده بودند. این خانم داکتر که 

راه نداده در شفاخانه البته زخمی گشته و محتاج کمک، جراحی و تداوی بوده است، وطن نجات 

 هیچ قدر و منزلتی ندارد.البته مداوا نموده است،  است، اینکه صد ها خلقی و پرچمی و روس را
 

و پنهان کاری ها گمان میبرد  با پرده پوشی ها« فیسبوک لیسۀ ماللی»بلی هموطنان عزیز، صفحۀ 

 «تحریف لسان دری اصیل»دست از مبارزه بر علیه عمال وابسته به آخوند های ایران در که مایان 

 از مسخ شده و و باالخره آن هموطنان« انقالب مصنوعی آنان»افغانستان، خاینین کودتای ثور و 

 دبر میداریم. نخیر چنین هرگز نخواه ،«عساکر شوروی همگام گردیدند»افغانیت برگشته ای که با 

ما اینجانب با افتخار از چنین تشکیلی که حتی انتقاد سالم را که برخالف عقاید شان باشد، رد شد. ا

میکنند و در حالیکه در چنین عصری از ورای نقاب، به توهین و افتراء می پردازند و در معرفی 

 قایل میگردند، کناره میگیرم.« تبعیض»و بزرگداشت از سابقه داران وخبرگان لیسۀ ماللی 

  شر مرسان!  تو امید نیست،را زخیر م 


