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 2021  فبروری 01، سویدن                                                                          علیم محمد ولی 
 

 مقام زن در شریعت طالبان

 

  ی طالبان همیشه نشخوار می کنند که در حکومت آنها جایگاه زنان مقام بلندی دارد و امارت طالبانگروه تروریستی  

 مکلفیت خود می داند تا حقوق زنان را متناسب به احکام شریعت برای شان بدهد. 

 خوانندگان ارجمند!

 رویه می کنند:قسم لطف کرده ویدیوی ذیل را کلیک کنید تا ببینید که طالبان با زنان چه  

https://www.facebook.com/100057842764229/posts/121069069831185/?sfnsn=scwspwa 

که مورد اذیت و آزار طالبان قرار دارند، بلکه این گروه وحشی بر پیر و جوان، زن و مرد حتی حیوانات    این تنها زنان نیستند

، زنان و  ه اند، هر روز وطنداران و همکیشان خود را به گلوله می بندندصلح بست   توافقنامۀ رحم ندارند. طالبان وحشی که با کفار  

و هزاران    عه را به فرمان پاکستان تخریب می کنندفیسات عام المن سمردان را چوب می زنند و کیبل کاری می کنند، پل و پلچک و تأ

 ی دهند. و در هر جنایتی که می کنند نعرۀ هللا اکبر سر مجنایت دیگر را مرتکب می شوند  

پشتیبانی    و نوکر اجنبی  و خونریز و قاتل  عجیب است که یک عده نابخرد، نوکر اجنبی و جماد فکر ازین جنایتکاران قسی القلب 

 می گوید:  فروشانبیدل در مورد این اسالم   ن می پوشانند.آخود را در پرده ای از آیات قر ،می کنند و برای فریب مردم

 جمله قرآن در کنارند و صنم در آستین   کیش با ظاهر مسنجکافر باطن این خلق 
 

 هم میهنان عزیز!
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ما نباید بگذاریم که طالبان به کمک امریکا، انگلیس و پاکستان بار دیگر بر جامعه حاکمیت پیدا کنند و کشور ما را صد ها سال به  

  1990به یاد بیاورید که در وقت زمامداری طالبان در دهۀ  عقب اندازند و سرنوشت مملکت ما را به دست پاکستان واگذار کنند. 

چه مظالمی نبود که در حق مردم روا داشتند. لت و کوب، قتل و خونریزی، غضب دارائیهای دولت و مردم، سنگسار زنان، 

مکاتب و پوهنتونها برای  اختناق، تخریب آثار باستانی مانند تندیسهای بودا در بامیان، تخریب موزیم کابل و هدۀ جالل آباد، بستن  

سال و هزاران جنایت و خیانت دیگر که قلم از شرح آنها شرم دارد. ازینرو در هر جائی که تشریف دارید، باید بر ضد    5مدت  

و نوکر اجنبی به پا خیزید و نگذارید که بار دیگر کشور به منجالب وحشت، ذلت و جاهلیت نوین فرو    این گروه تروریستی شوم

 رود. 

 نپایا
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