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سید موسی عثمان هستی

"ثریا بها" چرند نویس بی آزرم...

مرحومه شهال جیالن

سید موسی عثمان هستی سردبیرماهنامه طنزی وانتقادی بینام درکاناد

نشان افغان را در سینه دارم
محبت به انسان نه کینه دارم
آرزوی دفن در روز آدنیه دارم
به دست از شهادت خینه دارم
شاعرن و زن و ین ترازو
ی

قب تو تاریک و تار است
نگو که خانه ی
یم دان مـ ـ ـ ـردۀ من زندۀ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـرا بار است
قب من خس و خار است
فکر نکن رس ی
حـ ـرفهای بیهودۀ تـ ـ ـو از سال هـ ـای پار است

وب ترازو
شاعرب وزن ی
ی

ثریا بها قلم خود را از آب (م )...داکت نجیب هللا پرکرده و رس (ک) ...گندۀ خود نوشته
ی
ن
پیشی دوکتور نجیب هللا
در سایتک حماسه زن به گردانندگ ثریابها ،معشوقه یا (دوست دخت)
رئیس جمهور حزب دموکراتیک خلق که در عقد نکاح ررسیع برادراش در آمد و گل های زیادی را
ی
بخاطر یب آبروگ خود و خانوادۀ داکت نجیب هللا به آب داد؛ نوشته ای در آن سایت خواندم.
ن
پادرمیاب اعضای برجستۀ حزب دموکراتیک خلق به
از روی مجبوریت صدیق برادر نجیب هللا با
ی
خیت ،بخاطر حفظ نام خانوادگ و حزب خود تن به یک
اثر فشار سلیمان الیق  -یبتک کارمل و ی
ازدواج ناموفق با ثریابها داد ،صدیق و سلیمان الیق هنوز زنده اند.
من نوشتۀ ثریابها را که در سایت حماسه زن در قسمت شخص سلیمان الیق نوشته و در این
ن
ن
ساخی یک
شهالجیالب" و خانوادۀ او را هم به میان آورده و هدف اصیل اش لکه دار
نوشته پای "
خانوادۀ ررسیف است ،چنانچه به بهانۀ دوست دوست؛ تنبان احمدشاه مسعود را در کتاب چتل
"رها در باد"کشید.
ن
ن
مریض و پتی ،شناخت که من از خانوادۀ ثریا بها و خانوادۀ "شهالجیالب" دارم؛ وجدان
باوجود
سالم من را آرام نگذشت چون شاهد زندۀ هردو خانواده یم باشم مجبور چند سطر مخترص در
بارۀ هردو خانواده نوشتم.
هدف اصیل ثریابها در نوشته این بوده که با وارونه نوییس دامن بلند مادر خود را پائ ن
ی کند که این
آفتاب با دو انگشت پت کرده نیم شود.
ثریا بها در آغاز یم نویسد:
" شناخت نزدیک و درک عمیق که از کارنامه های غالم مجدد (سلیمان الیق) ،این شیاد بزرگ
تاریخ داشته ام بر آن شدم تا با تعهد وامانت داری یک نویسندۀ مبارز به نقش های چند پهلو و
ن
انساب
انگلیس مآبانه وی در کتاب (رها در باد ) ربتدازم .مردی که بدین سان با روح پلید ،شعور
خود را از دست داده باشد"
ثریابها چرا با قلم پر از کثافت خود رس شخصیت سلیمان الیق همسنگر سابقۀ خود که هردو
پرچیم بودند با نمک حرایم چلیپا یم کشد
همه حزب دموکراتیک خلق واعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق را مردم افغانستان از نزدیک
یم شناسند ،حاال شناخت که من از طالب ،مجاهد ،حکومت کرزی و ع و غ دارم؛ گاو را رس
گاومیش شهزاده یم خوانم و من بارسان و اعضای حزب دموکراتیک خلق کار ندارم ،سلیمان الیق
و ثریابها هردو زنده اند ،سگ یم داند و سناج .
ن
درحالیکه آفتاب با دو انگشت پنهان نیم شود و کسانیکه در آن زمان با زنده یاد "شهال جیالب" و
سلیمان الیق همکاری در رادیو کابل از نزدیک داشتند  ،خوشبختانه یک تعداد شان تا امروز زنده
حبیت"،
اند ،از نطاقان هم دورۀ ایشان میتوان از خانم "لطیفه کبت رساج"" ،مستوره"" ،شفیقه
ی
"زیبا خادم" و آقایان "سالم جالیل" و "کریم روهینا" نام برد.
نام نویسنده در باالی مقاله دیده نیم شود ،همه یم دانند که در چرند نوییس ثریا بها ید طوال دارد
و یک زن رس تا پا پر از عقده و شکست خورده است و صد در صد مقاله از خود ثریا بها است و
ن
شهالجیالب" و سلیمان الیق مقالۀ ثریا بها را در سایتک حماسه زن خوانده
اگر همکاران آن زمان "
ن
ر
باشند و شناختیکه از خانوادۀ رسشناس و رسیف "شهال جیالب" دارند ،شاید هزاران لعنت به

ن
نجیب(جیالب) با دوکتور نجیب هللا حق
ثریابها و خانوادۀ او فرستاده باشند .ازدواج خانم فتانه
شخض هردو بوده ارتبایط با خانوادۀ شان نیم گتد و از شخصیت شان کاسته نیم شود و اگر
ی
دوکتور نجیب مرتکب هر اشتباه در طول زندگ شخض و ایام زمامداری اش کردیده باشد به
ن
جیالب خان" و هم به خانوادۀ خوداش ارتباط ندارد.
فتانه و خانوادۀ "
ن
اینکه نجیب هللا بعد از ارتباطات طوالب شاگرس یم کند و با فتانه ازدواج یم کند ،این کار خود
ن
انساب در بارۀ فتانه و خانوادۀ فتانه بنویسد.
نجیب است و نباید ثریابها نوشته های دروغ و غت
ر
ثریابها بخاطر پنهان کردن لندۀ مادراش دست به بد نایم یک خانوادۀ رسیف یم زند .پدر ثریا بها
دو زن داشت که زن اول او خواهر "حمیدی" تاجر مشهور افغانستان بود ،از خواهر حمیدی دو
پرس ماند که ییک از آنها از گوش کر بود و ییک از این دو برادر بخاطر ظلم مادر ثریابها و یب غتب
ر
خودکیس کرد.
پرواب پدر
و یب
ی
ن
گرفی پدر ثریابها ،زن پدر فضیل پولیس بود؛ مادر ثریابها با جیبوسنگ رصاف
مادر ثریابها قبل از
ر
رسای شهزاده روابط نامرسوع تنگاتنگ داشت ،پدر فضیل پولیس مادر ثریابها را طالق داد؛ بعد او
را پدر ثریابها گرفت ،وقتیکه مادر ثریابها با زنده یاد سعدالدین بها ازدواج کرد" ،متغالم محمد
غبار" و زنده یاد "عبدالهادی پریشان" روابط خود را با "سعدالدین بها" قطع کردند.
ثریا بها خواسته در این مقاله با یک تت دو فاخته را بزند و داستان بدنایم مادر خود را پنهان کند و
ن
وجداب
هم انتقام خود را از سلیمان الیق و داکتنجیب هللا و فتانه گرفته باشد .در این مقاله از یب
ن
ن
شهالجیالب" را بدنام کند ،درحالیکه همه یم دانند که "شهیالجیالب"
کار یم گتد و یم خواهدکه "
در موتر رادیو به اثر اکسیدن شهید شده ،نه در موتر پولیس و ثریابها با این نوشته ها نیم تواند
سوابق سیاه خود و مادر خود را پنهان کند و دستان ناپاک خود را در دامن پاک فتانه نجیب که
ن
شهالجیالب" و خانوادۀ او را از نزدیک یم شناسند ،پاک کند و تمام اقوام
همه مردم افغانستان "
افغانستان هم خانوادۀ ثریا بها را از نزدیک یم شناسند و هم خانوادۀ فتانه نجیب ،خواهر "شهال
ن
جیالب" را از نزدیک یم شناسند ،فکر نکنم به چپ چپ سگ دریا مردار شود.
با این کاری ندارم که ثریابها در قسمت دوکتور نجیب هللا و سلیمان الیق بخاطر عقده های
وحزب خود چه نوشته و چه یم نویسد و همه یم دانندکه دوکتور نجیب هللا و ثریا بها
شخض
ی
ر
قبل از این که صدیق ،برادر نجیب را بگتد ،چه روابط نامرسوع داشتند و خود ثریا بها در کتاب
رها در باد از روبط ر
نامرسوع خود نه تنها با یبتک کارمل و نجیب هللا ،از دیگر اشخاص و افراد نام
برده است.
ن
ناگفته نماند که شتزن زنده یاد "شهالجیالب" جزء تاریخ زرین مطبوعات افغانستان است (شهال
ن
جيالب زن خوش برخورد ،فرو تن و ییک از زیباترین و خوش صدا ترین گویندگان رادیو افغانستان
ی
ن
جیالب" همرس داکت نجیب هللا بود که
در دهۀ چهل خورشیدی بود ،او خواهر کوچک "فتانه
متأسفانه در یک حادثۀ ترافییک در چهاررایه آریانا -کابل در موتر کابل رادیو به شدت زخیم و به
خت مرگ او نه تنهاکابل ،بلکه تمام افغانستان را لرزاند و در ماتم نشاند؛ شهالکه
شهادت رسید .ی
ن
زیبا ،خوش تیپ و خوش لباس بود ،در جواب نامراد و از این دنیا رفت).
ن
من با شهال و خانودۀ ثریا از نزدیک شناخت داشتم ،واقعیت ها را نوشتم؛ روان "شهال جیالب"
شاد و خاطرات اش زنده باد و امید است که ثریا بها از چرند نوییس دست بردارد و مانند خانم
فرشته حضرتی ،خانم لطیف پدرام گوشۀ خانۀ خود را بگتد و باعث درد رس نه شود.

ن
جواب تا پتی  ،از پتی تا به گ!
از

