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 گزارش از تجمع افغانها در برلین بخاطر حقوق زنان و دختران
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کشور های غربی به رهبری ایاالت متحدۀ امریکا قدرت را  2022اگست سال  15بعد از آنکه در 
ً مکاتب  به طالبان تسلیم دادند، این گروه جاهل در اولین گام مکاتب و مراجع تعلیمی، مخصوصا
دخترانه را به روی نوباوگان بستند. این عمل ددمنشانۀ طالبان در داخل و خارج کشور تقبیح 

یده و اعتراضات گسترده ای را در قبال داشت که هنوز ادامه دارد. شیرزنان کشور در والیات گرد
کابل، هرات، بلخ و بامیان و عده ای دیگر از شهر ها به اعتراضات گسترده پرداختند. گروه 
وحشی طالبان، بر خالف فرهنگ افغانی عده ای زیاد ازین شیرزنان را به زندانها انداختند و 

ت فجیعی را در حق آنها روا داشتند. با وجود این وحشیگری طالبان، این جنبشهای اعتراضی جنایا
 در داخل و خارج کشور دوام دارد. 

اپریل  17خانۀ فرهنگ افغانستان"، "انجمن بانوان افغان )ماه(" و "بنیاد سیمرغ" به تاریخ "
 :گشائی مکاتب چنین فراخواندند، افغانها را برای اعتراض علیه طالبان به خاطر باز 2022
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ر برلین برگزار گردید که در آن عده ای زیاد افغانان، شه دررابطه تجمع اعتراضی در همین 
مخصوصاً زنان و دختران جوان اشتراک نموده بودند. این بانوان به رسم آنکه دختران مکتب در 
افغانستان لباس سیاه بر تن و چادر سپید به سر دارند، ملبس بودند تا نشان دهند که این یونوفورم 

قرن مروج بوده و مورد قبول جامعه قرار داشت و طالبان حق در جامعۀ افغانی بیشتر از نیم 
معی از زنان این مظاهره جندارند که با بهانۀ حجاب اسالمی مانع رفتن آنها به مکاتب شوند. در 

افغان و نمایندگان نهاد های فوق الذکر و آلمانها صحبت نموده، از مظاهرات و مطالبات بر حق 
های میهنی هنرمند عزیز کشور این تجمع با آهنگیبانی نمودند. زنان در داخل و خارج کشور پشت

آقای مصدق بدرقه می شد. بیرقهای سه رنگ افغانستان در اشعۀ زرین خورشید در جالیش بود و 
از دور جلب توجه می کرد. سخنرانان توطئۀ بزرگ کشور های غربی به رهبری ایاالت متحدۀ 

طالبان سپردند، محکوم کرده و از پیامد های آن در حق امریکا را که طی آن قدرت دولتی را به 
ً پامال کردن حقوق زنان و بستن دروازۀ معارف و دانش به روی  مردم افغانستان، مخصوصا

سال جنگ که زیر نام  20دختران کشور توسط طالبان، یادآوری نمودند. همچنان تذکر دادند که 
 قدرت بود.بان به هدف آن رساندن طال مبارزه با ترور صورت گرفت،
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پیش از آن با رهائی هزاران تروریست از زندانهای افغانستان و قرارداد دوحه و زدودن نام طالبان 
از لیست سیاه مؤسسۀ ملل متحد و کمیدی مضحک "مذاکرات صلح" تمهیداتی بود که برای این 

گرفت، انجام شده توطئۀ شرمسارانۀ غربیها که با پشتیبانی پاکستان و کشور های منطقه صورت 
بود. عالوه بر این غربیها تجهیزات مدرن و اسلحۀ فراوان در اختیار طالبان قرار دادند. اینها همه، 
خیانت و جنایتی بود روشن در حق مردم افغانستان که فقر، گرسنگی، استبداد،اختناق، قتل و بستن 

ن مکاتب دخترانه، حقوق نیمی دروازه های مکاتب را به روی دختران کشور در قبال داشت. با بست
از جمیعت کشور مورد تاراج قرار گرفت و اینک طالبان جنگی را علیه زنان کشور سامان داده 

جمیع حقوق شان، منجمله حق کار، حق تعلیم و تحصیل، حق آزادی، حق مسافرت  اند تا آنها را از
مکتب را آتش زدند و  2500طالبان تا قبل از تسلیمدهی قدرت حدود  .و غیره محروم سازند

 هزاران آموزگار را به قتل رسانیدند. 
سخنرانان از جامعۀ جهانی تقاضا به عمل آوردند تا مردم افغانستان را فراموش نکرده،از مبارزات 
زنان این کشور برای احقاق حقوق آنها پشتیبانی نمایند. همچنان از جامعۀ بشری و از تمامی نهاد 

عدالت پسند و جنبشهای مترقی خواهش به عمل آمد تا روی های ضد جنگ و نیرو های 
حکومتهای شان فشار وارد نمایند که بیشتر ازین در امور افغانستان مداخله نکرده و دست از 

 پشتیباتی طالبان و سایر نیرو های ارتجاعی بردارند و حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند.
را از زنان مبارز و دلیر کشور اعالن کرده و تذکر دادند مظاهره کنندگان پشتیبانی خود  ،در اخیر

 14که از مبارزات پر افتخار آنها حمایت می کنند و در کنار آنها ایستاده اند. این تجمع که ساعت 
بجه با شعار های "طالبان باید گم شوند!" ، "پاکستان کشوری  17بجه شروع شده بود به ساعت 

ه می کند!"، "دست پاکستان از افغانستان کوتاه باد!" ، ست که صدها هزار تروریست تربی
"جنایتکاران از افغانستان خارج شوید!"،"مرگ بر طالبان و حمایتگران آنها!"، "زنده باد آزادی!" و 

 "زنده باد همبستگی بین المللی!" پایان یافت. 
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