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صدور فرمان هاي اخیر طالبان مبتني به سلب حقوق انساني، 
 اجتماعي و اسالمي زنان… 

 "ملت ما بعد از هر غسل خون، جامهء پارینه اش را به تن مي نماید."
میبینیم كه چقدر استعمارگران و طالبان از زنان ترس دارند، نه تنها ترس از زنان، بلكه ترس از ساختار یك جامعهء 

جهان را   گر،یدست گهواره و با دست د کیمادر است که با  نیا یگذاشت. بل توانیآگاه كه اساسش را فقط مادران م
 جنباند… یم

هر برد و باخت قدرت دولتي، زنان کشورما بوده اند، هرچند جنگنده هاي كه بازندگان    دهدیكشور ما شهادت م  تاریخ
 قدرت، آن جنس دیگر بوده است.

 مختصر به تاریخ خونبار چهار و نیم دههء اخیر: نگاه
پرچم كه تجاوز بیرحمانهء شوروي را بدنبال داشت، نتنها هستي مادي و معنوي ما را برباد  -خلق  ١٣٥٧ثور    كودتاي

ه انواع مظالم و مصایب را براي ملت ما بخصوص براي زنان دیار ما به ارمغان آورد: زنان زنداني و  فنا داد، بلك
قرار گرفت، آوارهء كشورهاي بیگانه شدند، خانواده   نهشكنجه شدند، سرپناه هایشان، مورد بمباردمان هاي وحشیا

 برادران و سایر نزدیكان خود بودند. هاي خود را از دست دادند و شاهد اعدام هاي همسران، فرزندان، پدران،
، در اثر جنگ هاي قدرت گروه هاي مرتجع، سیه دل و كابل سوز، مرحلهء دیگري از بدبختي هاي  ١٣٧١ثور    در

زنان در كشورما آغاز گردید كه حتي بنام قوم و سمت و گروه، مورد شكنجه، آزار و تجاوز جنسي قرار گرفتند و به  
 . اشكال ظالمانه كشته شدند

، سیطرهء گروه طالبان، امنیت نسبي و  همچنان آرامش قبرستان را بر كشور به بار آوردند. اما با  ١٣٧١سال    در
صدور فرمان هاي عجوالنه و دور از دین و مدنیت، شروع به توهین، تحقیر و سلب حقوق انساني و مدني زنان  

نمایند.   ناتیو تنفس از هوا براي زنان هم تع  بآ  دنیباقي نمانده بود، در موارد، صرف غذا، نوش  یزینمودند كه چ
 افراد بود،  زوال شانرا رقم زدند.  یمداخله به مسائل شخص شترشیطالبان خود با اعمال مظالم شان که ب

  میمستق  ری، همان بود كه استعمارگران مكار كه قبالً با همكاران منطقهء شان، كشور و مردم ما را غ١٣٨٠سال    در
 ، علناً داخل میدان شدند،: در گرو داشتند

را برداشتند و آن مجرمي شناخته شده را دوباره نوازش نموده و تا سكوي قدرت بدرقه نمودند و به این    مجرمي
ترتیب، غصب و چور دار و ندار سرزمین ما توسط زورگویان را رسمیت بخشیدند و خود با نمایشات گویا آزادي 

و بهمزدن "ذیست باهمي" مردمان سرزمین   ماعيدند به بلعیدن ارزش هاي اجتزنان و مساوات بین االقوام، شروع كر
 ما.
 عدهء محدودي در فضاي آشفته، وفادار به تعهد میهني باقي مانده بودند. فقط
داشتند آهسته آهسته، عدهء از زنان نیز با مردان منفعت جو و رشوه گیر از جیب استعمارگران، رقابت مي نمودند.   اما

 مشت نمونهء خروار، "مافیاي انجوئي"… 
 بیشتر همین انجو ها بودند كه بنام زن، بساط دفتر هاي سرمایه اندوزي را به تماشا گذاشتند. دیگر
زن و چه مرد، كه سرمایه دار، سفري جهان، جنرال، وزیر، وكیل و امثالش میشدند،   انجو دارها  بودند، چه  همین

 عدهء هم به هر ساز و سرود استعمار با وجد پایكوبي مینمودند. 
اینها تا حدي در این بازار مصروف و مدیون شده بودند كه زن و مرد و طفل زیر مباردمان وحشینانهء ناتو  را،   و

 شیرغلط میزدند.
 آنچه را شاهد زوالش بودیم، محكوم به زوال بود.  بلي،
، مردم جنگزده و جفا دیدهء ما اكثراً تن به آمدن طالبان دادند، تا اگر باشد، به دور از بمباردمان،  ١٤٠٠سال    در

 انفجار و انتحار، در فضاي صلح و امنیت، به زندگي و كار و بارشان بپردازند. 
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گزدهء ما، به كسب علم و دانش دسترسي نداشته اند، به خصوص جنگجویانش،   آنجائیكه بیشتري مردمان كشور جن  از
همینكه به مسند قدرت تكیه زدند، خواسته ویا ناخواسته، با فرمان هاي دور از منطق و منفعتي به جامعه، زندگي را  

 ایجاد نموده اند. ائیوسيبراي مردم و به خصوص زنان جامعه، پر از درد و رنج و م
انساني زنان را كه طالبان دوباره پیشه نموده اند،  چطور میشود بررسي  -ودیت ها و سلب حقوق اساسيمحد  حاال،
 نمود؟

 طالبان نمیدانند كه سیاست عقب نگهداشتن ملت ها، سیاست  مكار وابسته نگهداشتن ملت ها میباشد؟  آیا
 زدیك كشورما شده اند.میدانند، اما جهت رسیدن به قدرت، تسلیم برنامه هاي دشمنان دور و ن یا

 خطرناكتر از همه، در میان فرمانروایان طالبان، دشمنان جان و مال ما )مالیان لنگ(نفوذ نموده اند… ویا
صورتش، صدور فرامین چناني، علیه، نیمهء نیروي انساني جامعهء ما، مخالف آزادي ملي، در مغایرت با اخالق    بهر

زنان افغانستان میباشد. طالبان باید بدانند كه فراگرفتن علم و دانش، یك  اجتماعي ما و علیه حقوق اساسي و مدني  
اعضاي خانواده میشود. وظیفهء دولت، آماده ساختن زمینه    وانتخاب و نیاز شخصي بوده و مربوط به تصمیم خانواده  

آنچه از نگاه ها، براي درس، كار و پیشرفت اتباع كشور است و روند انكشاف كشورها هم چنین مقدور است. هر
 هاي مختلف، مجاز و قابل توجیه نباشد، نمیتواند پذیرفتني باشد…

به آزادي ملي، ذیست باهمي و صلح دایمي نیاز دارد و تطبیق چنین مرام، فقط و فقط با شركت فعال و عملي    كشورما
ل و حق كار از جمله  در تمام ساحات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سیاسي زنان ممكن میباشد، بنابرین حق تحصی

آزادي واقعي را نخواهد دید و بیچاره در برابر   يحقوق اساسي اولیه زنان كشور است كه بدون آن جامعهء ما رو
 بازي هاي دشمنان دور و نزدیك، باقي خواهد ماند. 

ف منفعت ملي كه هنوز هم از تجارب تاریخي نه آموخته اند، بدانند، هر تصمیمي كه از نگاه هاي مختلف، خال  طالبان
 و خالف پیشرفت مردم باشد، پذیرفتني نمیباشد… 
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