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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١١ نومبر ١٧

  
 ترور شخصيتھا و بازی با سرنوشت فاميلھا

 اين است وجدان شورای نظاريھا
 

  

که عليه عناصر انقالبی و مبارز را  ارۀ استعمارھ ننگنامه نويسی د گفتاستقبل از ھمه شبنامه نويسی و يا بھتر 

از آن آنھاست به شدت محکوم نموده و نفرت و انزجار عميق خودرا ...... بيانگر زبونی، ذلت، ناتوانی، بيچارگی و 

  .اعالم می دارم

 باداران شورای نظاری  توطئه گران ميھن فروش در خوشخدمتی بهمبين سرشتاز يک جانب ، اين حرکت رذيالنه 

 فرھنگ امپرياليستی در ترويج ۀآنھا و پيروی از احکام صادر شدۀ مال عمرھا است و از جانب ديگر زاده و پرورد

 زنان ه توطئه گران به خواست و پالنھای باداران استعماری خود علي.و تبليغ فرھنگی که توطئه گری جزء آن است

  . تا خود از آن بھره برداری کنندھام می بندندنمايند، اتو مردان مبارز توطئه می 

بار  بقای زندگی کثافتو وز کنان دور کثافات امپرياليسم جمع شده اند تا در پيشبرد  اين توطئه گران مانند مگسھا وز

آغاز گنامه نويسی نبه نو وقتی مغز شان به قدر کافی از آن زاله دان تغذيه نمود . دان تغذيه نماينده شان از آن زبال

عناصر مبارز و جاسوسی به دشمن عليه  و فحاشی گرفته تا ، افتراء از تھمت و بھتانمی نمايند ننگنامه نويسيی که 

   . پيش می رودآزاديخواه

. اند، زنان  و تغيير دھندۀ جھاننيروی بزرگ و سازندهنيمی از ھمه می دانيم که در تاريخ مبارزاتی خلقھای جھان، 

مبارز، و امپرياليزم نشان داده است که آنھا در طول حيات نگتبارشان نتوانسته اند حضور زنان تاريخ ننگين ارتجاع 

از تحمل نموده و عزم راسخ آنھا را که  استعمار و ارتجاع ه صحنۀ سياسی و مبارزاتی عليرا دربی باک و نترس 

 زنان از قيد و بند ھای اسارتبار  رھائیمن جملهھيچ گونه فداکاری و جان نثاری در راه آزادی خلقھای در بند 

بر ھمين مبناست . با حقارت ننگرند و با توطئه به مبارزه عليه آن دست نزنند ،مردساالرانهفرھنگ منحط فيودالی 

  .که اين شب پرستان کوردل، به محض ورود زنھا در عرصۀ مبارزه، شروع می نمايند به فحاشی و اتھام زنی

 که امپرياليسم جھانی در کشور ما فاجعه یياست ھمتراز مردان مبارز در شرايطاينک که زنان مبارزدر عرصۀ س

ان اين گبه مبارزه برخاسته اند، حاميان و سرسپردسياه دمار از روز گار مردم در آورده است،  می آفريند و ارتجاع 
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ربانی ھا، مسعود ھا، ئی  با استفاده از احکام قرون وسطا،ان يعنی توطئه گران جبون و سفلهعجھانخواران و مرتج

جامعۀ افغانی عقب مانده ترين بخش مال عمر ھا ، احکامی که ھنوز ھم گلبدين ھا، محسنی ھا، سياف ھا و در نھايت 

تحت بانه در صدد اند تا ھمه روابط و پيوندھای مردان و زنان را تنظيم و آم ما تحت تأثير آن قرار دارد، جاسوس

بيق يکی از ده ھا دسيسه و پالن شوم، نفاق افگن و تباه کنندۀ طکنترول خود بياورند و با شيطنت و منافقت  در ت

به توطئه ی، دينی و مذھبی عليۀ زنان ه ئ در يک نظام پوسيدۀ عنعنهافکار و ارزشھای مردساالراندر پناه استعماری 

ھدف .جبون، بزدل و گريزان از اجتماع سياسی و فرھنگی نمايند تا اين نيروی پر ابتکار را سرکوب، . دست بزنند

و خاموش نگھداشتن زنان از صحنۀ مبارزاتی و تبعيد آنھا در کنج  از اين ضربات خصمانه و زن ستيزانه ، دور

  . شان خفه نمايندی را در گلوه ھرنوای آزاديخواھانه و حق طلبانبتوانندخانه ھا است تا

. که ازھيچ توطئه وشبنامه باک و ھراسی ندارند اليسم و ارتجاع غافل ازآنند که ھستند زنانیاما اين حاميان امپري

 آن است، ۀت و نيروی مبارزاتی که عشق به آزادی کشور و بھروزی خلقھای ستمديدأسکوت نمی کنند بلکه با جر

شبنامه ھای چنان  را با پخش نھاآ گذاشت تا ندو ھرگز نخواھبر اھداف مبارزاتی شان پافشرده  و قاطعانه انهسرسخت

  . خود نمايند اسير اھداف و خواسته ھای ضد انسانی از صف مبارزه بيرون واسارتبار

با حرکت از ھمين موضع است که نه تنھا به مثابۀ يک تن از متصديان پورتال بلکه از موقف يک زن به صراحت 

  :اعالم می دارم

 شد با ھتک حرمت و ھتک ناموس به ابر مرد مبارز و آزاديخواه کشور ما اينھا مطمئن باشند که ھرگز قادر نخواھند

 را که ی، اھداف استعماري"موسوی" محترم آقای ،استاد، ھمکار، دوست و يکی از متصديان پورتال مردم افغانستان

سيسه ھا بتوانند   دچنينبا  ومتحقق سازند  دشمنان بشريت است ، هعليايشان  منھدم ساختن راه مبارزاتی ھاآناز يکی 

قالل ت را که شب و روزخود را در مبارزه و روشنگری جھت حصول اسیزندگی مبارزاتی اين سمبول آزاديخواھ

  .ال قرار دھندؤميھن اشغال شدۀ ما و آزادی خلقھای در بند آن می گذراند، تحت س

 وی مقدسات فرھنگ مردساالرانه نه بدان خاطر است که گويا" موسوی"اينک ما به خوبی می دانيم که توطئه عليه 

را زير پا نموده است بلکه اين حمله بدان منظور صورت می گيرد که دشمنان ميھن ما به عالوۀ آن که پيروزی ھای 

پورتال را ديده نمی توانند، از اين که پورتال در آينده بتواند محور تجمع آن سنخ از زنان مبارز و فھيمی که فعالً با 

امری که . بگردد سخت به ھراس افتاده و می خواھند، با توطئه جلو رشد سيل آسای آن را بگيرندما ھمکار اند، 

  .نوکران امپرياليسم و ارتجاع کور خوانده اند: تاريخ نشان خواھد

  

  

  

 

  


