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  "احمد شاه مسعود" و "حکمتيار گلبدين"
 !مردم کابل ٔ زن ستيز و دشمن سوگند خورده"اخوان الشياطين"دو 

  

"  احمد شاه مسعود"پوھنتون کابل بود، يکجا با » محصل« زمانی که "ظاھر شاه"ٔوره پادشاھی در د "حکمتيار"گلبدين 

و ديگر ھم قالده ھا و ھم افساران  مرکب صفت اخوانی شان  از قبيل  برادران نيازی ، حبيب الرحمان ، موسی شفيق ، 

 متعلم ومحصل  ٔهو زنان بی دفاع و بی گنابر روی دختران ...... برھان الدين ربانی ، قيوم پنجشيری ، رسول سياف 

اين چارپايان وحشی و قسی القلب، ده ھا  .اسيد می پاشيدند/ کابلی به جرم بی حجابی و رفتن به مکتب و پوھنتون، تيزاب

يت وحشت و بربر .ٔدختر زيبا را از نعمت زيبائی  و تحصيل محروم  داشته و آينده آنان را  تيره و تار و تباه ساخته اند

 تا به حال در متن تاريکی ھای اين کثيفترين ، بی "ظاھر شاه" از زمان "اخوان الشياطين"بخوانيد " اخوان المسلمين"

 .شرفترين، پست ترين، وطنفروش ترين، بی ناموس ترين ، بی رحم ترين زن ستيزان و مدنيت سوزان جاھل ادامه دارد

 !ھموطن

  جھان به حيث نيمی از پيکر جامعه در جھت کسب آزادی ھای مدنی ٔهرقيخوامبارزات زنان کابل در قطار ساير زنان ت

و دمکراتيک ، اخوان منحوس  ، ضد ترقی و ضد علم را ھراسان و پريشان ساخت و بر آن واداشت که با سالح زنگ 

ٔزده مذھب به ميدان بيايند و با تاپه کفر والحاد کوبيدن   !تيزاب بپاشند بر روی زنان ترقيخواه ،ر جبين آنانبٔ

 تعمق ٔه ای پليد که مغز خر خورده اند و خر گونه حرکت می کنند و االغ گونه می انديشند، بدون  ذر"اخوان الشياطين"

و تعقل و بدون آن که بدانند که  زنان گھواره دار تمدن  بشری وعامل تغييرات علمی ، فرھنگی، سياسی  و اقتصادی 

در  دامان سپيد  مطھر و پر عطوفت شان و تسليم نمودن ....... جامعه از طريق تربيه نمودن تمامی دانشمندان، فالسفه و 

ترين  اعمال و حرکات دون صفتانه عليه زن و مقام زن می زنند ، بر ت  پس بشری می باشند؛ دست بهۀآنان به جامع

ھم چو بردگان  با آنھا رفتار می دارند، از نعمت بھره گيری علم و دانش محروم  شان می  آنان ظلم وستم روا می دارند،

از آنان ....ه و غذا پختن سازند ، در چھارديواری خانه اسير می گردانند و تنھا برای مقاصد جنسی ، پاک کردن خان

  !استفاده ھای ابزاری می نمايند

  و لچی و آموختن علمی ی  را در حق دختران و زنان کابلی به خاطر روئاين دله ھا و ديوث ھا چه جنايات  ضد بشر

 :دانش، متقبل و انجام داده اند وحاال ببينيد که برای دختران و زنان  خود شان چقدر  آزادی می دھند
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 کثافت ھای اخوانی، که خون ھزاران زن و دختر افغان را ريختانده و به صد ھا ھزار زن و دختر ديگر را بيوه و يا اين

تا جائی که شنيده . يتيم ساخته اند، آنقدر فاسد، رياءکار و بد اخالق ھستند که حتا در دامن اخالقی اسالم ھم نمی گنجند

 رو، به نام بی حجابی اسيد پاش می دادند، اکنون که در ناز و نعمت می شود، آنھا که بر روی يک دختر بچۀ مکتب

غرق اند، به مانند زمامداران عربستان سعودی و ساير شيخک ھای عربی، در محيطی زندگانی می نمايند، که نشريۀ 

  .و ادارۀ امر به معروف وی را می گيرد" مال عمر"در پيش آن، حيثيت ابالغيۀ " پلی بای"

  !ھموطن

 ما تا زمانی آزاد نمی گردد، که بيش از نصف نفوس آن يعنی جنس زن در آن آزاد نگردد، بيائيد ھمه دست به کشور

 از  را دست ھم دھيم و برای گسستن زنجير ھای اسارت و بردگی سرمايه و ارتجاع، نخست از ھمه زنجير ھای اسارت

 .  بگشائيم، که کسی به غير خواھر و مادر و ھمسر مانيست،دست و پای زنان


