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  مشورت های برای خانم ثريا
  

  باعرض سالم  و بنام خدا
  

از آن جا آه شناسايی حيثيت و آرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهء بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی 
به اقدامات وحشيانه ای و توهين به زنان ح در جهان است؛ از آن جا آه ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر ، عدالت و صل

اند و پيدايش جهانی آه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد، و از ترس و فقر فارغ  انجاميده آه وجدان بشر را برآشفته
 جا آه ضروری است آه از حقوق بشر با حاآميت قانون حمايت باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعال م شده است؛ از آن

شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد؛ از آن جا آه گسترش روابط دوستانه 
ارزش فرد  ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و آرامت و انسانها بايد تشويق شود؛ از آن جا آه انسان ميان 

اند آه به پيشرفت  انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعال م و عزم خود را جزم آرده
مجمع عمومی اين اعالميهء  اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند؛

آند تا همهء افراد جامعه اين اعالميه را همواره در  ها اعال م می ردمان و ملتجهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام م
  .ها را گسترش دهند نظر داشته باشند و بكوشند آه به ياری آموزش و پرورش ، رعايت اين حقوق و آزادی

  
  : آمده استناعالميه جهانی حقوق بشر چني ١مادهء چنانچه در 

همگی دارای عقل و وجدان هستند .  و از لحاظ حيثيت و آرامت و حقوق با هم برابراندشوند تمام افراد بشر آزاد زاده می
ه خانواد نبايد در زندگی خصوصی،امورچنين گفته است  ١٢مادهء و . رفتار آنندانسانی و بايد با يكديگر با روحيه ای 

. ت و آبرو و شهرت آسی حمله شودهای خودسرانه صورت گيرد يا به شراف گی، اقامت گاه يا مكاتبات هيچ آس مداخله
بنآ توجه هموطنان با عزت  .هايی، برخورداری از حمايت قانون، حق هر شخصی است ها و حمله در برابر چنين مداخله

  :خويش را به نکات ذيل که منحيث مشورت های سالم برای خانم ثريا بها ميباشد معطوف ميدارم
  

شمنی با همزبان و همجنس خود آنهم بدون کدام دليل منطقی و اضافه از آن هيچکس تا امروز پيدا نشده است تا د: اول
در زندگی اين بار هاست که شنيده ميشود که خانم بها برای خود اجازه ميدهد تا . نمايد  عليه زنان تهمت های بی شرمانه

ت و آبرو و شهرت آسی حمله  يا به شرافنمايدهای خودسرانه   مداخلهديگرانگی،  يا مكاتبات ه خصوصی، امور خانواد
 که از ملت و مردم دفاع خانم بهاادعايی . قانون بی تفاوت نمی باشد،  ها ها و حمله در برابر چنين مداخلهدر حاليکه . کند

 و اين  فکرميکندیمايوسدر عالم و خود را فرار نمودند  شان پهلوی همه از بديهی ميدهد که ايشانمينمايد فقط از انزوای 
 به .نيستزنان هوشيار وظيفه تهمت بستن عليه همجنس يا زنان ديگر . را بيشتر ميسازدان شکالت روحی مشخود 

عوض بايد در فکر محکوم کرد ناقضين حقوق بشربايد تالش کند وحق دارند تا باالی آنها بنويسند و آنها را به دادگاه 
دان و خوانندگان را مشکوک ساخته و از حرکاتی شان بکشانند اما برعکس حرکات و برخورد های خانم بها اکثر دانشمن

  . طوری معلوم ميشود که افغان ملتی ها در پهلوی شان آرام نشسته و ريموت کنترول خانم بها بدست شان است
  

 حمله  بايد به انسان و بخصوص به همجنس و زنان ديگر ميدانيد يک فيمينيست خود را بها وقتيکه شما خانم ثريا: دوم
ما تحقير مينماييد  به  شما به خانم های باشخصيت و فعالين مبارز و پاکدامن. بايد احترام بگذاريد و برعکس به آنها نکنيد

دانشمندان و پروفيسوران با شخصيت ما توهين ميکنيد  و همزمان بعد از مدت کوتاه عزت و شرافت آنها را پايمال 
 حمله قرار داده ايد طوريکه در گذشته ها چنين حمالت باالی همين طور زنان پاکدامن کشور را نيز موردميکنيد 

  . خواهران هموطن ما از جانب شما زياد صورت گرفته است
  

 دشمن دانا بهتر بود از دوست نادان: ضرب المثل عاميانه در کشور ما ميگويند
  

فرق زنان مردم دوست و . ر نماييدشما غير منصفانه کمر تان را بسته ايد تا شخصيت های کشور ما را بدنام و ترو :اول
 به سرنوشت کشور و زندگی زنان مظلوم و بيچاره می ميهن دوست و شما اينست که آنها بکارهای مهمتری فکر ميکنند
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 مجموعهء کارهای اين زنان مبارز   وو فعال سرگرم نوشتن وچاپ کتاب ها هستند در نبرد با دشمن قرار دارندانديشند 
به زنان پاکدامن و با خود يک زن  است که شما تعجبدر برون مرز فعاليت های علمی و فرهنگی شان ميباشد جای بسا 

آبرو ما بار بار دشنام مينويسيد وبا هرزنی درگير ميشويد، حقيقتًا مبارزه ی شما برضد زنان باور کردنی است نه 
  !دشمنان آزادی زنمبارزات شما برضد 

  
 کسيکه نوشته های شمارا ميخواند ، توان تحمل توهين و تحقير شما را به اسالم و انسان و زن ندارند غم را در -دوم

شما عليه هر زن و هر مرد مينويسيد و فراموش کرده ايد که  .ميدهيدغربت بيشتر ميسازيد و حافظه تان را از دست 
 ماجراجويی و دست همين طور انسان ها کشور شان را ترک کردند  شما بايد ازاز همين زن ها و مرد های بی گناه 

شما به سايت های وزين خاوران و  .توهين به کرامت انسان ها جلوگيری کنيد و دنبال مسايل مهم و بنيادی فکر کنيد
رز است توهين ميکنيد عمومی ملت افغانستان و مقاومت ملی در برون ممبارزه سرنوشت که مومن به ارزشهای سايت 

شما يک روز از لطيف پدرام و احمد . شما به موسفيدان و بزرگ ساالن که در جامعه ما کم يافت هستند توهين ميکنيد
و شما خود نميدانيد که شاه مسعود دفاع مينماييد و روز ديگر از جاللی و خليل زاد که در اين مورد سند ها موجود است 

  .د و چه می کنيچه ميخواهيد
  

 به  شما شما افتخار فعاليت مشترک با نيروهای مقاومت افغانستان را نداشته ايد تا  بکار و پيکار آنان افتخار کنيد-سوم
فرزندان قهرمان وطن نمينازيد و به ايديولوژی ديگران احترام نميگذاريد شما که از مقاومت ومبارزه ی دليرانه زنان 

  ،کنيد فخر نبايد هاليود شما به . نفرت داريد، اختيار شماست
  

بنويسند و واقيعت و چهره اصلی شما صد ها مقاله  زنان با عزت و پاکدامن ما ناتوان نيستند و ميتوانند عليه شما -چهارم
فراتر از فکر شما است، اينکه هروقت مشغول نوشتن عليه زنان در شرايط امروزی را افشا نمايند اما اولويت های شان 

اميد وارم شماهم آنقدر توانا بشويد که عليه هيچ زنی .  شما است و ضعف شما را نشان ميدهدینگر انزواهستيد، خود نشا
دشنام دادن و حمله وتهمت . است ميتوانيد در برداشتن مشکل زنان همت کنيدزياد مشکالت زنان وطن ما بسيار . ننويسيد

زنان با همت ما با تکيه بر شجاعت و دليری  .استبه عزت يک زن يا يک مرد يا يک سايت کسی را قهرمان نساخته 
  .شان دشنام های شمارا ناديده ميگيرند

  
  :مشوره مسلکی من بشما اينست که

که مبارز ، بی تعلق، عاشق انسان و زن آگاه هستيد، وتالش داريد خودرا با معيارهای انسانی زينت  شما تصور ميکنيد
رهوا به خواهران، برادران و زنان مبارز کشور مشکل رنجهای درونی خويش د پا ببخشيد، بهمين دليل در اخطار دادن 

ولی ياد تان باشد که برای حل مشکل واقعی شما وکيل قانونی خدمتی کرده نميتواند، بلکه به دکتور . را بروز داده ايد
  ! مراجعه کنيد، چون وکيل هم شمارا به دکتور تان مراجعه خواهد داد خويش

  
ملت من آنقدر . م زنانی می تپد که در همه اين روزها هراس حمله را از طرف شما بر سرشان می پروراندقلب من با تما

همزبانانم بی عزت و بی  آبرو شدند که از بيگانه ها نشدند ، اينها نشانه معامله گری و خصوص از دست معامله گران ب
 .ا می نويسند و لو که از جانب شما تحقير هم شوندزنان پرافتخار مشما بايد بدانيد که . اهانت به انسانيت است

  
، اما اين وحشت را انسان های باوجدان مانند من و هزاران انسان ديگر در سراسر دنيا است وحشتناک  چهره فاشيسم

ز مردم ما هوشيار شدند و مردم ديروز نيستند و درک ميکنند که قبيله تاکتيک خود را تغير داده و ا. کردخواهد افشا 
 خدا ميداند که من احساس ترس ميکنم،. می پردازندپاک دامن ما طريق انسان های بزدل به نام بد کردن شخصيت های 

فاشيسم افغان نازی چندين زنان و انسان های کشورم را زير بال شان آورده و از طريق آنها صدای آزادی خواهانه مردم 
د تا از اين بيشتر باالی تان ند نگذارناز خواب بيدار شومی طلبم تا خوش باور کشورم من از مردمان . ما را می بندند

  .صورت گيردو معامله تجارت 
  

 خود شناسی و انجام احترام به ديگران و مخصوصا زنان آرزو  راه برای شما سجايای دور از عقده، توان بيشتر در
           . شما سعی کنيد حتما حاصل مينماييد .دارم

 
 ادامه دارد


