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 ۱۱/۷۰/۲۰۱۹                 یاخترمحمد یوسف
 
  

 ؟تساه دبو هدر گذشت هزن ستیزی طالبان همانست ک
 

 دزنان و مردان حق تحصیل در یک صنف مختلط را ندارن  
 
 
در دوحه پایتخت  " صلح یدر" مذاکرات بین االفغان دندبو گذاشته "یآی ایس آ" طالبان گدردی هک هچنآره

همان  بازهم ونگذاشته اند  را چیزی نو در دیگ طالبان نپاکستا "یآی ایس آ" .دمآبر نپرخو ،با چمچه امروز قطر
آی ایس " طتوس یمیالد 1995در سال  ،ماز مقدسات دین مقدس اسال ،ۀ سوءدبا استفا هاست، ک افراطیت کور مذهبی

اکنون  و دنا دهربکارب ،بفری ۀبحر ثبحی خویش زا سمدار ز، انابطال تبنام حرک پاکستان "یآ
افغانستان  به ار دخو بمیخواهند جنایتکاران طالو هداد قپرزرق و بر شپال آنان را هدوبار دنهاخو یم بازهم
   .دبدست آورن باز غر را، دخو مامتیازات ناروا و شو در بدل و دکنن صادر

پاکستان  ،شبای "کرام" خویلطا دهنگام ورو میالدی 1996و  1995درطی سالهای  همه بخوبی بخاطر دارند که
   .ندتساخ افغانستان وارد ملبس بچند شعار کاذ اباین "فرشته گان" نجات خود را  نافغانستان و جها مبرای فریب مرد

   .شاه اند لیحضرت محمد ظاهرطالبان عساکر اع *
   .کنند یطالبان جنایات تنظیمهای "جهادی" را پاک م*

   .کنند یطالبان وحدت افغانستان را تأمین م *
ی حرفوی اه تو سایر تروریس "هالقاعد " ناز کریبا رس یپاکستان  نجات  "نفرشتگا" ینا ذشته بود کهگن یردی مگر

که  دکردن اپرب افغانها زمین سر را در یرمحش چنان آن هدر نتیج .ددنربدر آو ،النه داشتند نپاکستا ر، که دیبین الملل
   .تاس ریظن یب رو بش موحشت آن در تاریخ اسال

فراموش نکرده  در کشور ،اانرنآ ۀدبا جنایات تکاندهن هاهمر ،نطالبا کناتحاکمیت سیاه وحش ،ننجدیدۀ افغانستار مردم
 .تسا هبوجود نیامد رییتغ کور طالبان بر ضد زنان کوچکترین افراطی عصباتماهیت فکری وت در .اند
درجاده های کشور  و مادران افغان برای لت و کوب زنان و دختران هطالبان پالش شد هاینست کرد طفق راینبا قفر

   .دمی آین شان با شالقهای چرمی
در  هچ وقبل ازآغاز مذاکرات  چه نو زنا ""صلح در مورد نتغییر ذهنیت طالبا درسرسام آور در مو تهمۀ تبلیغا

آی ایس  از دیگ سر پوشیده ،غدرو "صلح" مذاکرات در ،تشمول سر و صداهای پیشرف هبجریان مذاکرات 
    .برآمد یآ
 

 :دزنان و مردان حق تحصیل در یک صنف مختلط را ندارن
 

شان در افغانستان دختران را از حق تحصیل محروم کرده بودند. مکاتب دخترانه بسته این گروه در زمان حکومت " 
بود و اکنون نیز در بسیاری ساحات تحت کنترل طالبان مکاتب دخترانه مسدود است. این مورد به تعبیر دو اشتراک 

 ." ته اسکننده هیئت افغانستان، یک قدمی است که طالبان پیش گذاشت
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ه در رالبان در زیر سقف هوتل پنج ستاطکنند.  یمحمل  را شمیر شان دیگر یک دست قرآن و بادست با طالبان
در غزنی، کابل،  رمگ  ،دنتهس ارگ شاهی تسخیر یمصروف چانه زن دور میز مذاکرات "صلح" نشسته قطر

 . ندشک یم را اطفال معصوم و مردم بیگناهو دان هکرد یجار خون را یها یجوو سایر نقاط کشور  فاریاب
 

  
 

جویی های درگیر جنگ به جای به کارگیری ادبیات تهدید، انتقامدر قطعنامه پایانی خود به توافق رسیدند که طرف
 ."   دطلبانه در بیانات رسمی خویش، از "زبان مالیم" استفاده کننو جنگ

جمالت ادبی برای ز، هر چه بتوانید ادیبنویس روی کاغذ را ادبیات فورح هک تسابسیارآسان  این کار بلی درحرف
و دولت فاسد افغانستان  تاس هکه توسط طالبان انجام یافت تی استدرعمل این جنایا. دکنی هاین بی ادبان بشریت استفاد

 .  دنک یهم از مردم مظلوم کشور ما دفاع نم
جواب همین پدری  فقط واقعأ وجدان دارند بفرمایند ردر قط اگر طالبان و مذاکره کنندگان دولت فاسد افغانستان

 .  بدهند ،دکنن یبه شانه حمل م خود که اطفال زخمی خود را را  یغزن باشندۀ  بیچارۀ
و چرا دولت فاسد و قوای  دناکرده  آنها را غرق خون نطالبا هگناه این اطفال معصوم چی بود ک بگوئید که لطفأ

 .  دننک یامنیتی آن از مردم دفاع نم
 . اسالمی، انسانی و افغانی است؟ ،لچنین اعما نای یکجا

 

 .نستانازنده و سربلند باد مردم با شرف افغ
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