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)بجواب خانم ثريا بهاء( تابو شکنی تا  تابو سازی   
 

چيزی مفدس که نزديک ...هنگ دهخدا چنين تعربف کرده اندتابو را در فرهنگ های معتبر چون فرهنگ عميد و فر
و به همين ترتيب هدف از تابو باز ) فرهنگ دهخدا( دنده، استخوان و يا تابوت ) فرهنگ عميد( شدن به آن ممنوع باشد 

شيد و يا نبايد هم همان چيز مقدسی را ابقاء ميکند که نزديک شدن به آن ممنوع است و از نظر عقايد عوام نبايد به آن اندي
اينروز ها عدۀ خواسته و يا نخواسته اين کلمه را در ادبيات انتقادی خود تاخت و . حضورو يا عدم او را درمخيله جای داد

تاز به مسايل هنری، سياسی، اقتصادی، فرهنگی و سوسيالوژی به حيث يکی از واژهای مورد استفاده قرار ميدهند و 
انديشه های بيمار خود ساخته و به اصطالح با سر هم کردن چند جملۀ انحرافی از شاخی اين واژه را  حجتی برای روند 

.به شاخی ميپرند  
 

اخيرا در سايت آريايی يکی از کسانی که خود را تابو شکن معرفی ميکند و کسی که ميخواهد مقدسات انسان را با چکش 
ايشان که دوران خود را به خيال . بعۀ اياالت امريکاستکلمات خرد و ريزه کند، خانم ثريا بهاء يکی از زنان افغان ط

عصر طاليی اياالت متحدۀ امريکا و از ايالت کاليفرنيا از تعميرات بلند منزل، کافه و کاباره و جنده خانه هايهای رسمی، 
پريالزم را بر ميخواهند بت برهنه ام. شاهراها،سيستم های بيمه، سيستم های پيچيده ی امنيتی و معشيتی آن گرفته اند

و . سکوی حقيقت سرزمين مسلمان های افغانستان قرار داده و مقدسات مردم خود را با تبر کفر و دهريت پارچه کنند
.خود را تابو شکن جا بزنند  

 
 درينجا من الزم ميدانم که اين تابو شکنی اشرا که بر يافته های واهی اش در مقابله با سنت گرايی، قبيله، ترويج کنندگان

.است را به تحليل بنشينم!! و حکومت های شوونيستی!! جهل  
اين تابو عبارت از .  او تابو را بر عالوه ماهيت مذهبی ماهيت شوونيستی ميدهد و البته در جامعه ما يعنی افغانستان

ی است که افغان، افغانيت، افغان اصيل و غيرت و امثال آن تعبير ميشود و به عقيده ای او اين ها يک رسم اجتماع
و در همين جاست که مشت اين خانم محترم باز شده و هدف اش در رديف کردن انديشه . شکستن آن حکم تکفير را دارد

.های بيمارگونۀ ضد ملی افشاء ميشود  
 

فرويد يک روانشناس يهودی بود که تابو را در مسايل روانکاوی به عقده های اديپی و سرخوردگی های روح و روان 
لعه کرد و نظر اش اين بود که  انسان به خاطر باز نمودن عقده های روانی  چيز هايکه برايش مقدس است را انسان مطا

... مثال چرا خواهر نتواند از برادرش و پسر نتواند از مادرش لذت جنسی ببرد و اين يک تابو است. بايد ناديده بگيرد
اما يقينا . اسان رد شد و يا قسما چيزهای بسياری بدان افزوده شدالبته اين تزس او در سال های بعد با کند و کاو روانشن

که اين مسلۀ غير از کاوش در روان آدمی نه تماسی به افغان، افغانيت نه به افغان اصيل و نه هم به شوونيسم ارتباطی 
.ميگيرد و اين خانم با اين مقالۀ سرپا مسخره خود را بی اعتبار ساخته است  

 
ود زنان افغانستان است که از چند سال به اين طرف کلمات افغانستانی، قبيله ساالری، شوونيسم و اين خانم  از محد

او فراموش کرده است که اصليت وی بنا برواقعيت های غير قابل . پشتونيزم را به کثرت در نوشته هايش بکار ميگيرد
ورده است و اين تابو را همان های ساخته اند که انکار افغانستان  و سرزمينی است که پدر، پدرکالن و اجداد اش را پر

ما بسيار . اينکه خانم ثريا بهاء از کلمۀ افغانيت خوش اش نميآيد هم معلوم است. وطنی داشتند و مردمی و دينی و آيينی
ر افغان های داريم که برای در هم شکستن هوويت افغانی خود را فروخته اند و گاهی نميخواهند به خاطر اين نام پ

اين خانم از کلمۀ افغان اصيل شرم دارد . افتخار چند دالری که معشيت زندگی نکبت بار شان ميشود را از دست بدهند
خود را زاده و نطفۀ امريکا ميداند باری بيکی از زنان ما به خاطر استعمال افغان اصيل سه ماه طنزو هجو نامه 

.  مينويشت  
 

و باور داشت ) کارگران و دهقانان( که زمانی رهايبخش خلق زحمتکش افغانستانخانم ثريا بهاء خالف انديشه های خود 
هر نوع حکومت ديگری غير از تسلط کارگران و دهقانان را  رد ميکرد و عقيده اوو هم سنگرانش  يک ديکتاتوری  بود 

يچ سيستمی نميتواند جوابگوی ه) که رد و يا کتمان آن جرم و گناه بود(  و يقين داشت که  غير از بر قراری سوسياليزم 
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هرچند اين کلمه برای مسايل سياسی !! حاال به شعار های ستم ملی، فدراليسم، افغانستانی. حل مشکالت جامعۀ ما باشد
در سنگر بيخردترين شخصيت های سياسی چون ربانی، دوستم، لطيف پدرام، محقق و .. چسپی ندارد و خراسانی

.وصف آنکه آنان هم ماهيت هفتاد رنگ او را شناخته و او را از خود رانده اندبا . برادران مسعود چسپيده است  
 

بيايد فکر کنيد اگر شکستن تابو به عقيدۀ . انسان تابو شکن حسادت بر انگيز است: خانم بهاء در مقاله خود اظهار ميدارند
و اگر ميخواهد . آفرين به استدالل اش. افغانستان، افغان اصيل و قبيله استاين خانم يکدنده ايستادن در مقابل کلمه های 

بگويد من با شکستن تابوی افغانستان روی نعش نيمه مرده ای يک ملت بيرق امريکا را به اهتزاز در خواهم آورد واقعا 
متی از شمال افغانستان  که هم مسلمن خراسانی به وسعت قس. زيرا اگر افغانستانی نباشد. که خاينانه و بی شرمانه است

.اکنون دزدان سر گردنه برای تطبيق و واقغيت دادن به آن دست به دست هم داده اند؛ در نقشۀ دنيا وجود نخواهد داشت  
وقتی دشمنان قسم خورده ای اين آب و خاک با نام های ايران، پاکستان .  آری کلمۀ افغان فراتر از يک تابو است

، کويت و اکثر مملک که طی صد يا دوصد سال به وجود آمده و از پيکر يکی از امپراطوری ها به ازبکستان، تاجکستان
نحوی جدا شده اند  با خود وسوسه ميشوند که چرا تا حال دست روی دست نشسته و نميخواهند بيش از پيش بر 

يک همسايه نيم ديگر آن به بگذار نيمی ازين خاک به نصيب . پيکرسرزمين افغانستان ضربات آخر را حواله کنند
.همسايه ديگر تعلق بگيرد تا خانم بهاء بر عقيدۀ شوم خود تابو شکن معرفی شود  

 
در ثانی جای تعجب .  اين خانم از لباس ملی از اتن ملی از سرود ملی و از فرهنگ ملی در مقابل مشت دالر سبز ميگذرد

غ آزادی انديشه و گفتمان سالم تبديل ميشود و يکباره کوچه عوض است که بعد از شکست های پيهم خانم ثريا يکبار به مبل
خيلی هم عجيب ميناميد زمانی بود که اين خانم . نموده و روشنفکران را به تحمل انديشه های يکديگر دعوت ميکند

ت بياد دارم که من درس. کلماتی که اشتباهی را به او نسبت داده بود در سايت آريايی کلمه به کلمه سانسور و حذف ميکرد
حتی در سايت های پرچمی های ديگر هم به حذف مقاالت و سانسور پرگراف هايکه خدای ناخواسته او ورفيق جانجانی 

اما حاال به . اش را به اشتباه متهم ساخته بود فشار مياورد و در بيست و چهار ساعت مقاالت دوستانش را جراحی ميکرد
زدن چارزانو نشستن چه فايده دارد و اصطکاک ديموکراتيک ...  مردم بعد از گبه گفته. اشتباهات اش صحه ميگذارد

آنانی که ديموکراتيک استدالل ميکنند لزوما با برخورد های تنگنظرانه شما در . افکار با شما چه دردی را دوا ميکند
. مورد وطن، مردم و خدای توانا راهی غير از طرد و فراموشی شما ندارند  

 
من با آنچه او هست و آنچه خود را . ان همشهری من است و در فاصلۀ نه چندان دوری از من زندگی ميکندخانم ثريا ج

. خانم بهاء از شوهر اش آقای صديق راهی برادر داکتر نجيب اهللا قصاب کابل جدا شده است. معرفی ميکند بهتر واقف ام
ا راتب زاد بوده و همين حاال آقای صديق راهی با خانم اما اين جدايی بر مبنی يک سياست فريکسيونی به رهبری اناهيت

خانم ثريا بهاء  . ثرياء بهاء بيشتر از پيش رفت آمد داشته و زندگی شان کمافی السابق و مهربانتر از هميشه ادامه دارد
ی که بتواند از هر بار يکماه و يک فصل جبهۀ دوستانش را تغيير داده با اخوانی ها با تکنوکرات ها و باالخره با هرکس

او فراموش کرده که يک زمانی خودش از علم برداران کفر و الحاد بوده و بر خالف . او بت طاليی بسازد در مياميزد
انديشه ای پدر، او وبرادران اش در کشتار مردم ما و از طريق سازمان های جهنمی خاد حصه داشته و نوکر های گوش 

.به فرمان روس بوده اند  
 

به عقيدۀ شما در افغانستان چه کسانی صادق اند و شما طرف خود را به دنبال کدام : يا بهاء بايد پرسيداز خانم ثر
ظاهر شاه هم جوی حقيری بود که به . پشتون ها مورد قبول شما نيست. شخصيت و يا کدام مفکورۀ ملی رهنمايی ميکنيد

با اخوانی ها هم ميانۀ شما .تجع، نادان و عروسک اندتقريبا همه زنان مبارز غير از ناديه فضل مر!!. مرداب ميريخت
بهم خورده و اخيرا به بشيراحمد انصاری که گاهی دستی به سر شما ميکشيد هم بهم زده ايد، خلقی ــ پرچمی ها که اگر 

واهی حاال کسی که باقی ماند خياالت . بد نميبودند به پرورش شما کوشش نميکردند و از شما صاحب دو اوالد نميشدند
.شما در شب های شلوغ کاليفرنياست  

 
ماهيت شما افشاۀ شده . تا ميتوانيد چرند به نام ستم ملی، فدراليسم، افغانستانی، خراسان و نميدانم فيمنيسم سر هم کنيد

فرداست که شما خودــ از خود بيزار . حاال شما را مردم از راست تا چپ و حتی دختر و پسر شما قبول ندارند. است
با آنکه شما با شکستن تابو های چون نظام خانوادگی، . آن وقت دير شده و جای شما تيمارستان است. هيد گشتخوا

و صد رحمت به تابو پرستانی که شما . باالخره با شکستن هوويت و اصليت خود به تابو مبدل شده ايد. حزبی، جريانی 
.عمل نمايندرا سجده ميکنند و نميخواهند در مورد فکر و انديشۀ شما ت  


