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 در فیسبوک هره یوسف زشنود با میرمن  و گفت

 

 : ندرمینگا   وسفی زهرهمیرمن  

ملت ایکه ادعای تاریخ پنجهزار ساله را میکند در پایانترین نقطه تعبیض جنسیتی قرار گرفت  »
،آیا اسالمی بودن افغانستان بر آنست تا در مکاتب به روی دختران جوان بسته و زنان از جامعه  

اسالمی که   که امروز با حضور امارت  حذف شوند ؟ مگر افغان ها در گذشته مسلمان نبودند ؟ 
آرزو داشتند تا حکومت اسالمی تر از گذشته داشته باشیم نیم نفوس جامعه از همه امتیازات  

که با زنان ضدیت نمایند و زنان را از   برای همین بود؟  مگر مبارزه و جنگ محروم شدند ، 
ود مگر این مردان هر روز د ر  گرفته ش تا جلو تحریکات شهوانی عده  اجتماع به انزوا بکشانند؟ 

اگر قرار باشد که چنین است   شوند خانواده تحریک می  خانواده های خود با دیدن زنان و دختران 
این مردان با تلفون های دستی و اینترنت چه کار خواهند کرد ؟ و بنا این نوع اشخاص   پس

ا از خواب سنگین بیدار  شدیدا به تداوی روحی ضرورت دارند از اینکه حکومت داری کنند ،لطف 
شوید درین قرن بیست ویک تحت چتر اسالم خود ساخته و پرداخته دختران را از تحصیل  

از این بیشتر با خود دشمن   دهند نیم نفوس جامعه را تشکیل می  محروم نکنید و زنان را که 
  ملیون مردم  ۳۵نسازید چون آینده سیاسی نخواهید داشت و این عدالت اسالمی نیست که 

جان دهند و دنیا این حکومت را به خاطر   افغانستان گروگان گرفته شوند واز فقر و گرسنگی 
 «  !تعبیض جنسیتی به رسمیت نشناسد 

 
 جواب کوتاه اینجانب: 

زهره جان، این گپ ها را معامله گران مانند ترمپ و خلیلزاد، پاکستان همه می دانستند، تنها  
بودند. ملت بیچاره خو از توانایی تحلیلی برخوردار  ستون پنجم در جمع آوری پول مصروف 

 . ..نبوده و نیست 
 

 : وسف ی  زهره  رمن یم جواب 
فیصد   ٨٠اقاي كبیر عزیز ملت هم مشكل خود را دارد متاسفانهً در دهات و قصبات افغانستان  »

مثل طالبان طرز تفكر شان أست همین االن چند مرد افغان ایستاده شد تا در مكاتب باید باز شود  
كر عقب گرا  از هزار مال تنها دو نفر تاكید بر مكاتب دختران كردند از صد سال به این طرف تف

در كشور حكمفرما بوده فقط عده محدود روشنفكر در جامعه به تعلیم ًوازادى هاي اجتماعي زنان  
عقیده دارند حتا در همین جمهوري اسالمي سیاسیون جهادى اصال زن و دختر شان را به شمول  

بودند انهم   اقاي كرزى به جامعه معرفي نكردند اینكه به زنان نسبتا موقف سیاسي ًواحتماعي داده
به خاطر امریكا و ناتو و پول شان بود در غیر ان همین كاسه همین اش بود ، همان سردار داود  
خان شهید بود كه در زمان صدارت خود با مشت اهنین كشور را اداره میكرد چادرى را انتخابي  
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ال پیش  ساخت در غیر ان كدام تغیرى در حالت زنان بوجود نمى امد طور تفكر مردم با صد س
 « هیچ فرقى نكرده

 
 

 اینجانب:  مفصلجواب 
فرموده اند  امر چنانکه  ت یطالبان در واقع  ت ید. اساس ذهن یدرست و بجا فرموده ا  وسف یخانم ز.  

  صد یف  ٨٠تا  ۷٠ ن ی کثرنفوس با د وجود دارد و تعدا  ی شهر ی و حت  ی شهر ر یدرتمام مناطق غ
هرچند نام و اصطالح    یطالبان  ت یکنند. ذهن یم  یخارج از شهر ها زندگ  یعن یمردم در اطراف  

مرد ساالرانه افغانها مانند آفتاب روشن    ت یو ذهن زانه یزن و تمدن ست  ت یذهن یول  ست ا د یجد 
  یم  ـت ئکه منشاء آن کجاست و از کجا نشـ  ند یب  ی م دخود یرا از د  ت یذهن ن ی است. هرکس اساس ا

  ید یو تول   ی در مناسبات اقتصاد  ت یذهن ن یا  ۀشـیشود ر  ستهیرنگ  قیکند. به نظر من اگر عم 
  نی و نبود داد و ستد ب  ی اقتصاد  عی جامعه نهفته است. افغانستان به نسبت نبود وسعت مناسبات وس

  ن یـئو شرا ی مواصالت یشهر ها نه توانسته تا راه ها  نی و سرانجام ب   ها  ی و ولسوال  ات یوال 
  نی درد و ا ن یا  .د ینما  جاد یشان ا  ی و کاال دات یتول   یو بازار الزم برا   ـن ئباثبات و مطمـ  یاقتصاد 

  ریسال اخ  ست یب  ی ط کا یسو همچنان برجا مانده است هرچند امر نی از هزاران سال بد  ی کاست
و به گسست هزاران    اورد یاتصال را بوجود ب ن ی شاهراه ها و سرک ها ا جاد یکرد که با ا  یسع

  وند یپ  ی اتیح  نی ـئشرا ن ی باز هم جنگ باعث شد تا ا ی ببخشد ول ان یپا  گریر و ده د شه انیسال  م 
 . ابند ین
در شهر ها   کهیآنان  گر یکند. از جانب د  یکمک م ی ساز ت یاست که بر ذهن ستد اقتصاد و داد و   

جامعه را نه شناخته   نها یتنفر از مناسبات کهنه دارند و ا  ی بودند و اند نوع  ل یدخ است یاند و در س 
و    سم یمارکس  یواردات   یها  شه یاند  نی برند. نمونه بارز ا  یم  یواردات  یها  شه یاند پس پناه به اند 

 طالبان بوده است.   لهیبوس  ی هند   یبند   ویهم د  ا یو    ی مصر ت یاخوان ای و  یی نا ی و چ ی وسر  زم ینن یل
  چ یمانده اند و ه  ر یکشنده اختاپوت گ ی مانند رشته ها ی استخبارات یهرکدام شان در دام شبکه ها

جامعه و برخاسته از خواست   ی واقع خ یکس نسخه درمانگر درست که برخاسته از وجدان و تأر
  ی ها فقط پر حرفگوش شنوا نداشته و ندارند آن ی گاه چی . افغانها ه رد یپذ   ینم  اشد عموم جامعه ب

ً یتا آنرا در آون ذهن دق دند یرا فهم قیدق ن ی که افغانها هنر شند  ی دارند وبس . هر زمان بکوبند و   قا
ً ی آن عمق ی رو   ی کنون ب یاز مصا یی رها  ی برا  ید یام د ی فکر کنند و کمتر حرف بزنند آنگاه شا قا

افغانها زن   ن یدر ب  ی نموجود است. در عصر کنو  نی . زن در جامعه افغانستان بدبخت تر شود  دایپ
کور   ت یذهن نی تر از برده را دارد بخصوص در اطراف. و حال که طالب با ا ن یی موقف پا  ی حت

 . خود آمده حالت از بد بدتر شده است 
 

 ښاغلی مسعود فارانی مینویسند: 
عقب نگاه داشته شده «    ی : » کشور ها  نکهی. آن ا  می اصطالح شناخته شده دار است یدر س

کند به   حی اصطالح را به نفع خود تصح  نی اصطالح شناخته شده بود و استعمار هرچه کرد تا ا
  .  اثر ماند  یعقب مانده « مگر تالش استعمار با تمام قدرت ب   ی شکل : » کشور ها ن یا

  ن یکه : » از صد سال به ا  د یفرما یم اد یصاحبه از درد ز   یوسفیبزرگوار جناب زهرا    خانم
دقت کرد   د یاما با ند ی فرمایبجا م  ی بکل یطرف تفکر عقب گرا  در کشور حکم فرما بوده « ، بل

و    لی( تحم  ی تفکر عقب گرا )ارتجاع  نی بر مردم چن نطرف یکه در جامعه چرا از صد سال به ا 
 . افت ی  د یمعلول است علت را با  نی است ؟  چراکه ا شدهحکم فرما 

که از جانب تمام  اصناف   م یدوم را فراموش نکن  ت یاول و جنبش مشروط  ت یمشروط جنبش 
گماشتگان استعمار   له یجنبش ها بوس  ن یقرار گرفت . چرا ا ی بانیو پشت   د یمردم افغانستان مورد تأئ 

ساختند و چرا   کی تار  استعمار ساخته اه یرا با ابر س  یو تعال یمحکوم شد و چرا آفتاب ترق
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در منطقه  استعمار  را به   ی افغان ن یجمال الد  د یمرد بزرگ س  له یاسالم را که بوس شرو ی پ  شهیاند 
رسول هللا ؟؟؟؟   ن یها و بچه سقو  خادم د   ب یابزار سادات حضرات نق لهیهراس انداخته بود بوس

عقب نگاه داشت جامعه ما   ی متاسفانه برا یاستعمار  وهی ش ن ی وخانواده نادر خان نابود شد . و ا
   نرو ی . از ند ی را نب یترق  یقرار داشته باشد و رو  قیاست تا جامعه در ظلمت عم  تکراردر حال  

و   ی مترق ی و پاکستان که مؤظف اند ( تا جنبش ها   ران یدو کشور خود ساخته ) ا له یاستعمار بوس 
 . سازند . روبه عقب نگاه داشت اند  یرا خنث   شرویپ

  ی (  روشنفکران ما در محاسبه  معلول را بجاخاموش جامعه ت یمردم  )اکثر  ی بختانه بجا  بد 
 درد بزرگ ملت ما  نست ی ا کنند یعلت برجسته م
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