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شان را به   پاي زنان با يكديگرشدن الويزگ و برخورد غربي در جريان   كه دو مرد شدهديده و شنيده كمترتا كنون 
؛ زيرا كه هر يك شان داراي شخصيت جداگانه  بدهندو دشنام  قرار  مورد توهين و تحقير و داو را انآنو   ،ميان كشيده

 كه  جنگ ميان دو  مرد يحين ،  ديگر كشور هاي اسالميبرخي  و مگر دركشور ما؛نمي باشند و وابسته به يكديگر ،  بوده
  به،ام به مادر  دشن شنيده مي شود  آنان كثيف نخستين  كلمه اي كه از دهن، در مي گيرد )بي فرهنگ و بي خرد ( 

مالكيت مرد بر  وافكار ضد انساني كهنه ذهنيت  اين عمل ناشايست علت اصلي  .بل مي باشد خانم طرف مقا بهخواهر و
 يهريك به مالكيت خصوص،   در آغاز پرخاش از همين سبب . دارد اسالممذهب دين و  ريشه دراز جهتي زن بوده كه

 ؛ يعني ]را مورد حمله قرار مي دهند   مقدس دانسته و بيش از هر چيزي آنرا منحيث ناموس خود كه آن  [ فرد ديگر
  امنيتي  توانمندي و از لحاظي ديگر گاه شرايط چيره شدن يك تن بر تن هر.  مي دهندداو و دشنامبه زنان يكديگر 

  ما ةردم در اسارت قرار گرفت م.  پسر طرف مقابل تجاوز مي كند يا خواهر و يا،دختر يا   بر زن برتر ، فرد ، باشد يسرم
كه توسط  - خودخونين پيكر  كشور  در خاصتاً در بيش از سي سال اخير را ها از اين نوع انتقام گيرييننگيننمونه هاي 

د ر هر گاه  دو خانم با هم ديگر برخو ، آنعكس . ند به خاطر دار- صورت گرفته بيگانه مزدور و اجير باندهاي جنايتكار
مورد توهين و تحقير قرار  را وآنها  به ميان كشيدهشوهران خويش را  پايديده  و يا شنيده شده  كه آن دور نمايند  كمت
   .  كنندميهمديگرنثار و و دشنامي را كه الزم  دانند  آنان هر دا برخي از. داده باشند

 ة جامعم صفات و ارزش هايد تماق  فا شبنامه نويسانِ سياسينمي دانم روي كدام انگيزه و بر مبناي كدام هدف
 به خاطر كوبيدن فرد مورد  -  كه زخم هاي چركين و گنديده اي در شخصيت اجتماعي و سياسي خود دارند - انساني

 كه  نامبرده به لحاظ اجتماعي و يا سياسي با  راي و مبارز پاي زنان شريف و عفيف) محترم آقاي موسوي  ( نظر شان
 مورد اهانت  شرفباخته  ييميان كشيده و آنان را با بي حيايي مختص به جاسوسان حرفه  به ، شوهرانشان درتماس بوده

  .  اند هقرار داد
در   آن را شرف كه انسان آگاه و با  جوهر و گوهري است در واقع آن؛  طبقاتي مي باشد كه خود مقوله اي، اخالق

 زن و يا مردي كه نتواند ارزش هاي اخالقي و . دقرار مي ده در مركز ديد خويش  جداًمناسبات  اجتماعي و سياسي 
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 و حراست نمايد ؛ جاي بس ، حفظ  انساني داردة جامعي و فرهنگي را كه ريشه در  تاريخ اجتماعةسنت هاي پسنديد
  . تأسف است 

 مسلمان نماي  جاسوس مشربانهمچنان  كه همواره ورد زبان مسلمانان ،  اند"ناقص العقل "زنان  فو معرةمقول
 مقوله اي است  ؛  مي نمايند وشخصيتي عقلياز كار برد آن در مورد زنان احساس برتري و    بوده  نيز ،شبنامه نويس
   بازتاب يافته  بطور برازنده اي شان شبنامة استدالل آنان در متنة شيو اين مقوله  درنونكا  ، بار علميهعاري از هرگون

  . پيدا كرده است منطقي مصداق در مورد خودشان  بيش ازهمهو
 « : دتوجه نمائي  آنان شده ، شرافت انساني ضد ضد اخالق و ، مستهجنة شبنام  اهانت باري كه درجة به جملاينك

   » شريفانه نمك خوردن در فاميل ها و ريدن به نمكدان هاي آنها بصورت بسيار نا -
  شبنامه نويسان فوقةاستنباط هر فرد عاقل از جمل،  ) يش باشد بجا"بسيار شريفانه "  كم و يا "  بصورت" ي بحث باال(

  :جز اين بوده نمي تواند   ،) به گفتة زنده ياد غبار (كور سواد 
 كه دست به نوشتن چنين شبنامه - هريك شانةخاندر  ،وجدان فروخته و ناكس شب نامه نويسان مورد نظرشخص
 هاي استدالل خانم  اين  با. است داشته ن هاي بسيار پيش هم رفت و آمدِ بلكه از زما؛  ديارها در اين نته  ن - اي زده اند

ناقص " ة مقولمين جاست كهه . نموده اندپرتاب  در چنبر اين اهانت  وخرد باختگياز روي كم عقلي  (راخود  ةبيچار
   .كرده است پيدا  منطقي در مورد خود شبنامه نويسان جاسوس مشرب مصداق "العقل

 تان توسط سوسيال امپرياليزمـ خلق و پرچم و اشغال افغانس ننگينزمان كودتايدر هم كه اينان 

به سالخي مردم مظلوم ما  در كشور ءركاـكا و شـ كه امپرياليزم جنايت كار امري [اخير ةو هم در ده،  شوروي

 رد ستايش وموهمواره را ن و ارتجاع داخلي و خارجي ا و خايننا متجاوز] مشغولندكنونا  تاو غارت كشور

  پرداخته وآنانبه دست بوسي   بر زمين زده  و بنده گي در پيشگاه شان زانوي تسليم،تكريم قرار داده 

 كه خود ساخته و  بسيار ناشريفانهبسيار  نيز در چنبر چنين اتهامي ناموس خود را؛ اند نموده  هم افتخار

  . اند  قرار داده پرداخته ؛
 چون  ؛ كشور و سازمانهاي انقالبي راستين" افغانستان دموكراتيك نوينجريان "ن اياد رزمندگان و حماسه آفرين

ختناق  باد كه در دوران اي گرامفيض احمد ها، محمودي ها لطيف  مسجدي ها ،  ، بهمن ها، مجيد هاراشد ها ، شاه آغا 
  امپرياليزم بر كشور ما تجاوز كرد ،و خاد كه سوسيال خلق و پرچم ومزدور هاي جنايتكار  باندة بخصوص در دور ،گردو پي
   ! ، گرامي باد  به صورت مخفي  سپري مي نمودند  ماةاز جمله در خانه ؛  سازماني ي ها و شب ها را در خانه هاي رفقاروز

نام كننده در ميان  و كلمات دور از شرف انساني و بدگاهي از همچون حرفها  هيچ ،ها سال ها و در آن روز آن در

و تسليمي .   استعمار و امپرياليزم بودند استثمار، يوغ ازشكتآزادي انسان زحميرا كه آنان مبارزان راستين راه زنبود ؛ 

ت  أجر در آن ايام  – ) گاو نجيب (  خون آشام خاد اين دست بوسان  ديو–وسان نفوذي  و جاسي نانجيبها

  پر و بال شان  بومي و ارتجاعتكار امريكا و شركاء جناي از زماني كه با نوازش امپرياليزم .برآمد علني نداشتند

 مي خواهند ذهنيت عده اي از هم وطنان ما را  با نوشتن چنين ،باز شده و احساس مصونيت مي نمايند 

 را با تقوا و   و خود ، مغشوش سازند، بيرون زده  كه از عمق ضمير آلوده و وجدان فروخته شدة شان ياراجيف

    ؟جا بزنند.. .و! و مبارز! شريف 
 دستور گرفته از منابع استخبارات كشور هاي شبنامه نويسان ة اميد كه هر چه زودتر ماسك و مكياژ از چهر

 �. شود در پيشگاه مردم ما برمال  و هويت اصلي آنان برداشته شده "شوراي نظار"و شركاي آنها من جمله  امپرياليستي


