AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقیدهٔ نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

۲۰۱۹/۰۷/۱۱

اخترمحمد یوسفی

زن ستیزی طالبان همانست که در گذشته بوده است؟
زنان و مردان حق تحصیل در یک صنف مختلط را ندارند
هرآنچه که دردیگ طالبان" آی ایس آی "گذاشته بودند در" مذاکرات بین االفغانی صلح " در دوحه پایتخت
قطر امروز با چمچه ،پرخون برآمد" .آی ایس آی "پاکستان در دیگ طالبان چیزی نو را نگذاشته اند و بازهم همان
افراطیت کور مذهبی است ،که با استفادۀ سوء ،از مقدسات دین مقدس اسالم ،در سال  1995میالدی توسط" آی ایس
زا بحیث حربۀ فریب ،بکاربرده اند و اکنون
از مدارس خویش
حرکت طالبان،
آی "پاکستان بنام
بازهم می خواهند دوباره آنان را پالش پرزرق و برق داده ومیخواهند جنایتکاران طالب خود را به افغانستان
صادر کنند و در بدل امتیازات ناروا و شوم خود را ،از غرب بدست آورند .
همه بخوبی بخاطر دارند که درطی سالهای  1995و  1996میالدی هنگام ورود طالبای "کرام" خویش ،پاکستان
برای فریب مردم افغانستان و جهان این "فرشته گان" نجات خود را با چند شعار کاذب ملبس وارد افغانستان ساختند .
*طالبان عساکر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه اند .
*طالبان جنایات تنظیمهای "جهادی" را پاک می کنند .
*طالبان وحدت افغانستان را تأمین می کنند .
مگر دیری نگذشته بود که این" فرشتگان "نجات پاکستانی سر از کریبان " القاعده "و سایر تروریست های حرفوی
بین المللی ،که در پاکستان النه داشتند ،بدر آوردند .در نتیجه آن چنان محشری را در سر زمین افغانها برپا کردند که
وحشت آن در تاریخ اسالم و بشر بی نظیر است .
مردم رنجدیدۀ افغانستان ،حاکمیت سیاه وحشتناک طالبان ،همراه با جنایات تکاندهندۀ آنانرا ،در کشور فراموش نکرده
اند .در ماهیت فکری وتعصبات افراطی کور طالبان بر ضد زنان کوچکترین تغییر بوجود نیامده است .
فرق اینبار فقط دراینست که طالبان پالش شده برای لت و کوب زنان و دختران و مادران افغان درجاده های کشور
با شالقهای چرمی شان می آیند .
همۀ تبلیغات سرسام آور در مورد تغییر ذهنیت طالبان در مورد "صلح "و زنان چه قبل ازآغاز مذاکرات و چه در
جریان مذاکرات به شمول سر و صداهای پیشرفت ،در مذاکرات" صلح "دروغ ،از دیگ سر پوشیده آی ایس
آی برآمد .

زنان و مردان حق تحصیل در یک صنف مختلط را ندارند:
"این گروه در زمان حکومت شان در افغانستان دختران را از حق تحصیل محروم کرده بودند .مکاتب دخترانه بسته
بود و اکنون نیز در بسیاری ساحات تحت کنترل طالبان مکاتب دخترانه مسدود است .این مورد به تعبیر دو اشتراک
کننده هیئت افغانستان ،یک قدمی است که طالبان پیش گذاشته است ".

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

طالبان با یک دست قرآن و بادست دیگر شان شمیر را حمل می کنند .طالبان در زیر سقف هوتل پنج ستاره در
قطر دور میز مذاکرات "صلح" نشسته مصروف چانه زنی تسخیر ارگ شاهی هستند ،مگر در غزنی ،کابل،
فاریاب و سایر نقاط کشور جوی های خون را جاری کرده اند ومردم بیگناه و اطفال معصوم را می کشند .

در قطعنامه پایانی خود به توافق رسیدند که طرفهای درگیر جنگ به جای به کارگیری ادبیات تهدید ،انتقامجویی
و جنگ طلبانه در بیانات رسمی خویش ،از "زبان مالیم" استفاده کنند ".
بلی درحرف این کار بسیارآسان است که حروف ادبیات را روی کاغذ بنویسید ،هر چه بتوانید ازجمالت ادبی برای
این بی ادبان بشریت استفاده کنید .درعمل این جنایاتی است که توسط طالبان انجام یافته است و دولت فاسد افغانستان
هم از مردم مظلوم کشور ما دفاع نمی کند .
اگر طالبان و مذاکره کنندگان دولت فاسد افغانستان در قطر واقعأ وجدان دارند بفرمایند فقط جواب همین پدری
بیچارۀ باشندۀ غزنی را که اطفال زخمی خود را خود به شانه حمل می کنند ،بدهند .
لطفأ بگوئید که گناه این اطفال معصوم چی بود که طالبان آنها را غرق خون کرده اند و چرا دولت فاسد و قوای
امنیتی آن از مردم دفاع نمی کنند .
کجای این چنین اعمال ،اسالمی ،انسانی و افغانی است؟ .
زنده و سربلند باد مردم با شرف افغانستان.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

