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 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١١ دسمبر ١۴

تان ننگ نامه نويسسفحاشی سياسی  از سکس 	

  
 شبنامه نويس  در پورتال دشمن  به جواب"موسوی" از شخصيت مبارز آقای ه ایبه تاريخ پنجم دسمبر باز ھم نوشت

نفرت و انزجار از شبنامه نويس، شروع باز ھم با  به نشر سپرده شده بود که "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"شکن 

توان ھر چه  که به نشر يک بخش از محتوای اين ننگنامه می پردازند، می ايشان ھر روزی. به خواندن آن نمودم

اين ھمه توھين و اھانت  در حق زن و آنھم کشاندن پای .  کثيف  اين انسان بی آزرم پی بردبيشتر به ماھيت پليد و

گسترش چنين شايعات ھدفمند .    که در جامعۀ المان  زندگی می کنندفحشاءدو مليون زن را به و تر از چھل دزيا

که   سه مليون نفوس آن، جز اينو فاحشه خانه بر يک جامعۀ با ھشتاد  مبارز راستين آقای موسوی و زدن مھرهعلي

  . جو کرد و تان مغز يک انسان خائن و خودفروخته  نمايد، دليل ديگری را نمی توان جستسنشأت از سکس

 در جامعۀ المان متھم شدند، می خواھم رکيک ء مليون زن که به فحشا۴٢با جريحه دار ساختن روحيۀ زيادتر از 

ست با من که سالھا. ز اعماق قلبم بروز می کنند، نثار ننگنامه نويس بنمايمترين کلمات و زشت ترين جمالتی را که ا

را در بطن خود پرورش می دھند  رده برژوا ھا آنليبراليستی که خ پديدۀ ری وداع نموده و بئرده پورژواھويت خ

ان شايستۀ قشر  که به زعم خود ش آنھا ازيک جانب از گفتن فحش و ناسزا،خط بطالن کشيده ام، به اين مفھوم که

حت را در زمينه به ديگران وظيفۀ يکه خود را سانسور می نمايند وصيت و نص اينۀ  عالوه نيست، بارده بورژوخ

 به احتياط به اظھارات عناصر جبون و فاحشه ھای سياسی  عتادپدرانه خود نيز می دانند و از جانب ديگراين قشرم

ت ، محبوبيت و شرافت سياسی، اجتماعی و فرھنگی خود، يام ، حيثوابسته به ارتجاع و امپرياليسم ، بر حفظ مق

 چنين دسايس و اتھامات هگوش فرا می دھند ولی خود را به کری زده و با خونسردی به آن برخورد می نمايند، علي

پس .  می ورزم و نه خود را سانسور می نمايماءنه خاموشی در قاموسم راه دارد ونه ھم از گفتن کلمات رکيک اب

  :بايد گفت که چنين قضاوت خصمانه بيانگر اين است

پرورش داده تا درموقع و شرايط مختلف جھت برآورده شدن ش را در مغز تانسشبنامه نويس که خود ماھيت سکس

که ازمحتوای مضامين شخصيت  را دراختيار اميال استعماروارتجاع قراردھد طوری منافع مادی و معنوی خود آن

ای حاکمه چه در زمان  بی شخصيت در زمان قدرتھآنتوان استنباط نمود که   می"موسوی"ی مبارز محترم آقا
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و چه در دوران خائنين و وطنفروشان شورای نظارو " خلق و پرچم "ه ھاین خلق افغانستان، دھارحاکميت قاتال

تان مغز خود را در سن جنايتکارش، سکسا و متحدامريکاھمچنان زيادتر ازده سال حاکميت امپرياليسم جنايتگستر

 منافع و مصالح خلق ستمديده ونابودی مبارزان هخدمت ھريک از اينھا قرار داده تا به تبليغ و ترويج زھرآگين علي

  . تير ھای زھرآگين خود را پرتاب نمايد،راه آزادی بی درنگ

 در بند به طرف  تسليم و ندار خلقھای  استعمار در طول تاريخ کوشيده تا افکار عامه را جھت غصب و غارت دار

ل،  می پردازد به خريد عناصر متزلزل وخودفروخته که ھمکاری با أموطلبی سوق دھد جھت برآورده شدن اين م

آنھا را ازھر جھت مھيا می سازد تا آنھا زمينه سازيھای تسليم طلبی را که يکی آن ھمين شيوۀ شبنامه نويسی و پخش 

تان مغز چنين انسانھا،  سخالصه ديده می شود که استفاده ازسکس. بگيرندت و اراجيف است، روی دست ااتھام

ن خلقھا ھر زمان که خواسته باشند آنرا در اختيار خود قرار می دھند و استفاده از آن جھت اھداف نابود کننده، قاتال

  .امريست  ناشی  از خيانت وخودفروختگی

که ھمۀ ما شاھد اوضاع ناھنجار زيادتر از سه دھه در کشور  ی، در حال می اندازيمنظری به جانب ديگر اين مسأله

ما افغانستان ھستيم که امپرياليسم و ارتجاع از ھيچ نوع ظلم و ستم و زجر و شکنجه و خشونت و ھزاران ناروائی 

 ۀديگر در حق خلق افغان و به خصوص در حق زنان دريغ نورزيدند، و به خصوص از روحيه و ذھنيت عقب ماند

ادات و عنعنات کھنه و پوسيده ع که عامل آن قوانين مذھبی و خانوادگی جامعۀ مردساالر، عرف و ، در جامعهزنان

 ادامه  گرفته و ھنوز ھم به بد ترين وجهسوء استفاده صورتمی باشد ، شرايط اقتصادی و اجتماعی غير انسانی 

د خود را از بند قيودات اسارتبار جامعه و خانواده روی ھمين کمبود ھا است که متأسفانه کمتر زنان توانسته ان. دارد

در ھنوز ورد ولی  آسنگ را به صدا میکه  که بر زن رفته و ھنوز ھم می رود، یآزاد بسازنند واين ھمه ظلم و ستم

ات است که ما زنان با وجود ھمه ناروائيھا، مورد ظدر گلو خفه نمايند روی ھمين ملحوصدد اند تا صدای زنان را 

ورده ساختن اھداف کثيف آت ناکسانی مثل شبنامه نويس قرار می گيريم و از بی تفاوتی و خاموشی ما جھت برحمال

 که برخورد ھمه جانبه از جانب ما زنان عليه آن اتخاذ نگردد ھر چه یو شوم خود سوء استفاده نموده و در صورت

يد ديگری را اختراع نمايد و اين ستم تان مغز بيمار خود طرحھای جدست خواھد نمود که از سکسأبيشتر جر

تان مغز خود، حتا س، اين انسان بی وجدان با سکسنموده مضاعف سازندنابخشودنی را باز ھم در حق زنان تکرار 

 ديگر زندگی می کنند، ھدفمندانه می خواھد زنجير ۀيشرفتپا و امريکا و يا جوامع زنانی را که در جوامع اروپ

 فرھنگ کھنه را که ھمان ۀ بندد تا زنان با حفظ ھمان قيد و قيودات ارتجاعی ، سلطاسارت را  در پای ايشان

که از ترس  ز از اجتماع است در خود پرورش دھند و  باورمند به اين شوند، به طوریيجھالت، عقب ماندگی و گر

تفکر که اگر پا از خانه و با اين طرز   را از خود سلب کننده خانۀگذاشتن پای به بيرون از دروازحق حتا  بدنامی

نه تنھا بر آزادی خود خط بطالن می کشند بلکه  خواھيم شد، فحشاءبيرون گذاشتيم از جانب شبنامه نويس متھم به 

  .سکوت را ترجيح می دھند و در ھا را ھم به روی خودمی بندند

 فعال سياسی از صحنۀ مبارزات  به عقب کشاندن زنان مبارز وء از انحایوحيالنۀ شبنامه نويس به نذ اين ابتکار ر

ت با اين توطئۀ ارتجاعی که خواست باداران قدر حقي.  پرھير نمايندانسانیتا زنان از اشتراک در اجتماع . است

اما اينرا بايد بداند که اين آرزو را با .  نمايددشبنامه نويس است، نصف جامعه را که زنان اند غرق در سکوت و رکو

داران خود خواھد برد ما در اين مدت شاھد موقف گيريھای بی باک زنان  مبارزی مثل خانم خود در گورستانھای با

 شبنامه نويس وبا پشتيبانی ازشخصيت هستيم که ھمه با نفرت و انزجارعليتوخی و جميله جان و خانمھای ديگر ھ

  . قرار دادندتان شبنامه نويس راھدفس، قلم را خنجر نمودند و مغز سکس"موسوی"مبارزی مثل محترم 
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   اين رشته سردراز دارد

  

  

   

  

  

 

 


