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 ۴۱۰۲مارچ،  ۵         مالل موسی نظام
 

 !در تشکیل مکاتب افراط گرایی دختران، دولت افغانستان مقصر است
 مکاتب دختران سیاه پوش، سیلی سختی بر حقوق زن امروز افغان

 

 

جامعۀ عنعنوی افغانستان چنین پرده پوشی نا مانوس  معروف اند، در« خیمه پوشان» این سیاه پوشان افراطی به    
 است

 
راپور هراس انگیز موجودیت « *»فروری، در آوانیکه محترم داکتر سید عبدهللا کاظم  ۴۲بتاریخ  این کمینه هم

د، با خواندن آن خبر با تأثر و تألم دردناکی به راپور را در قندز مطالعه می نمودن «دختران سیاهپوش»  مکتب
حقیقت این است که از مدتی در مطبوعات . خیره شدم و آنرا با افسوس بار بار مرورنموده از آن کاپی برداشتم

میخوانیم که در پهلوی خود سری های غیر منطقی حامد کرزی و لجاجت با امریکا بر عدم امضای پیمان امنیتی در 
توقعات شخصی وی از آن دولت ونفوذ روز افزون طالبان و عملیات دهشت افگنی و کشتار آنان که جامعۀ قبال 

تاریکی، هراس و بی ثباتی عمیقی فرو برده، محققین از بالی نوظهور دیگری اطالع میدهند که همانا  افغانی را در
ق آنان در امحای حقوق حقۀ زنان افغان عمی بی وابسته به خارج و قدرت و نفوذموجودیت گروپ های افراطی مذه

جسته و گریخته مطلع میگردیم که نفوذ و ساحۀ فعالیت این منابع تعلیمات افراطی زنان که با شست و شوی . میباشد
مغزی دختران ساده لوح هم وطن ما در سرزمین خودشان، چنان در حال پیشرفت سریع است که با مصارف پول 

همسایه های غدار شرقی و غربی، دست های مخربی از آستین خود فروشان داخلی بدر های باد آورده از خارج و 
بار، بی  صد البته با سوء استفاده از حالت یک حکومت بی بند و. شده و افراط گرایی جدیدی را پی ریزی می نمایند

و دختر سیاه پوش افغان ران زن لیت در قبال قانون، این پالن های غیر مشروع و غیر ملی، هزاوکفایت و بی مسئو
ریخی در آورده و دامنۀ آن به والیات فعالً در سمت شمال با تعلیم سیاه نگری، در حلقۀ اسارت معتقدات ماقبل التا   را

 ! دیگری هم کشانیده شده است
 در پیش بینی هایی که از راه و روش چنین مکاتب عقب مانده و تعلیمات و عقاید افراطی غیر افغانی در آنان،
صورت میگیرد، محققین را عقیده بر این است که اگر خدای نکرده بعد از خروج قوای فلج شدۀ خارجی توسط حامد 
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کرزی، در اخیر سال جاری مسیحی، قدرت ادارۀ مملکت به دست گروپ های عقبگرای طالبی هم بیافتد، خطری 
ر از موجودیت فشار و تعمیل اصول افراطیت که جهان نیمه تاریک زن امروزی افغان را جداً تهدید می نماید، بیشت

مطلق مذهبی گروپ های نوظهور مذهبی مطلق افراطی خواهد بود، تا روش بسیار مقیدی که طالبان، با تجاربی که 
با سهل انگاری های دولت موجودۀ افغانستان، نظر به راپور های منتشره، امروز . داشته ائیم بر زنان وضع نمایند

برای فراگیری تعلیمات افراطی در مکتب دختران سیاه پوش و  متعلمۀ جوان ۰۱۱۱در قندز تنها  در شمال کشور ما
 .تحصیل میباشند سیه نگری، مشغول می متداول جامعۀ افغانی، غرق دراغلباً با تحریفی از علوم دینی اسال

 
و وظیفتاً باید ساحۀ کنترول و خبرگیری تعلیمات اوالد  زارت خواب بردۀ معارف که قانوناً سوال درین است که و

لیت بر عهده گرفته و در اقصی نقاط کشور این وجیبۀ ملی و حساس را باخبری نماید، به ووطن را با جدیت و مسؤ
نمونه های خطرناکی در جامعۀ زنان، افراطیت سیاه  اساس کدام نص قانونی میگذارد که در گوشه و کنار افغانستان

 مری االجراء گشته و بدتر از آن نسل اناث جوان را به عقب گرایی مفرط سوق بدهد؟ 
لیتی وچون دولت و اولیای معارف کشور همه این جریانات مهم و دهشت ناک را از دور به دیدۀ اغماض و بی مسئو

کراسی گردان این مکاتب افراطی با انکشاف سریع آن، تمام پدیده های دیمونظاره می نمایند، بدون شک تعلیمات شا
 . نابود نموده وبا خاک یکسان میسازد و حقوق و نهضت زنان وطن را

« ؟!»در مورد تمویل و مصارف چنین مراکزی، وقتی ادعا میگردد که دختران جوان خود با فروش زیورات   
روبراه مینمایند، مگر دستگاهی موجود نیست که منابع واقعی این حاتم  خویش مؤفقانه امور مالی این مدارس را

بخشی ها را که برای تخریب جامعۀ امروزی اناث افغانی در فعالیت مبرم هستند، افشاء نماید، یا اینکه حتماً دزد و 
 دزد بگیر شریک هم می باشند؟

هزار  ۰۴دالر برای خرید زمین در قندز و  هزار ۴۱چگونه فروش زیورات دختران در یکی ازین مکاتب میتواند 
دالر دیگر برای اعمار مکتب فراهم نماید؟ تنخواه معلمین و مصارف متداوم بعدی را جواهرات کدام فروخته شده 

 !ای به اجانب برای به بیراهه کشانیدن و عقب گرایی ملت و زن افغان، میپردازد؟
رگۀ آن که مظهر قوۀ مقننه است، با موجودیت یک ثلث زنان به در دستگاهی بنام دولت افغانستان که در ولسی ج

تحت کدام صالحیت قانونی، این آخوند های وابسته به افراطیت و عقب گرایی ممالک دیگر، « !»ظاهر وکیل ملت
توانسته اند چنین مدارس کشندۀ حقوق زن و دختر افغان را با پامال آنچه را نصوص قانون اساسی و قوانین فرعی 

لت تائید مینماید و عنعنات و کلتور ملی مجاز میداند، روبراه نمایند؟ البته که واضحاً میدانیم ولسی جرگه سال دو
عقیده مند بودن بر پامال حقوق حقۀ زن افغان را به ، «قانون عدم خشونت بر زنان» هاست که با عدم تصویب 

وش افراط گرا هم  نوعی خشونت نا مرئی ای بدون شک شست و شوی مغزی دختران سیاه پ. اثبات رسانیده است
 :نظری بر قسمتی از راپور بی بی سی می اندازیم !است که حقوق دختر و زن محروم افغان را محو و نابود میسازد

 
نفوذ والیت قندز، چهارسال پیش  های با الدین از مال توسط مولوی عبدالخالق و مفتی سراج" المدارس اشرف"مدرسه 
 .خوانند ده و در حال حاضر شش هزار دختر در آن درس میگذاری ش  بنیان

والیت  ۹تخار و بغالن دارد و قرار است که در  هایی هم در المدارس، این مدرسه شاخه لین اشرفوبه گفتۀ مسئو
 .دیگر از جمله کابل پایتخت نیز شعبه ایجاد کند

گیرانه، غیرمعمول و  المدارس از دین، سخت  اشرف شاگردان، تفسیر و تعبیر به باور فعاالن مدنی در والیت قندز
 .های موجود اسالم در افغانستان است خالف برداشت

دو عبارتی است که به گفته فعاالن حقوق زن، شاگردان این مدرسه از آنها به " این حرام است"و " تو کافر شدی"
 .کنند ه میای در برابر دیگران استفاد عنوان حربه

. خوانند بسیار پرخاشگراند دخترانی که در این مکتب درس می:" گوید دره گیاه، رئیس امور زنان والیت قندز مینا
گویند تو کافر شدی، چرا چادر از سرت افتاد؟ چرا  کنند، می در مراسم یا مجلس با زنان و دختران دیگر جنگ می

 ."د نداریلباست اسالمی نیست و یا تو نماز را درست یا
توانند  گونه تعلیم ترویج پیدا کند و این دختران چنین آموزش ببینند و همه را کافر بدانند، دیگران نمی وقتی این"

 ."آزادانه کار کنند و در اجتماع حضور یابند
شود که کارکردن زنان در خارج از  مدرسه به شاگردان، گفته می به گفته شماری از فعاالن مدنی این والیت، درین

 .کنند، کافر اندمنزل حرام است و زنانی که در رادیو و تلویزیون کار می
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:" داند ها و فعاالن مدنی قندوز می های این مکتب را تهدید بزرگی برای کارکنان موسسات، رسانهخانم گیاه فعالیت
توانند آزادانه  پیدا کند و این دختران چنین آموزش ببینند و همه را کافر بدانند، دیگران نمی گونه تعلیم ترویج وقتی این

 ."کار کنند و در اجتماع حضور یابند
پس می بینیم که تالش های ما برای رهایی زن افغان از زنجیر هایی که عدم مراعات قانون در قبال حقوق حقۀ    

نت های تحمیلی روز افزون و هزار بالی خانمان سوز دیگر، با موجودیت آنان، مردساالری، بی اعتنایی بر خشو
حاالت نوظهوری در جامعه، به جایی نرسیده، بلکه سرنوشت و حالت زار آیندۀ خواهران بیدفاع ما در دوزخ جهل، 

 . فرو خواهد رفت« حقوق زن افغان» عقب گرایی و پامال مطلق ودیعه ای بنام
لوم وبی خواست و سهل انگاری هایی که در قبال هر نوع جرم و جنایت بر علیۀ زنان مظبا پالیسی و روش عدم باز

ل صورت می گیرد، موجودیت و رشد چنین مکاتب و واز جانب اولیای امور مسئو صدای مملکت از هم پاشیدۀ
ی مغزی و ریخی تمویل، تولد، تعلیم برای شست و شوتربیت خانه های وحشت ناک دختران، یکبار دیگرجریان تا  

 .رشد طالبان را از اعماق کمپ مهاجرین بیوسیلۀ افغان در پاکستان، در زمان بینظیر بوتو را زنده میسازد
نتیجۀ این حکایت وحشتناک برای ما بیوسیله گان دور از وطن و پریشان از اوضاع نابسامان آن، چنین تعلیم میدهد 

ست های دشمنان قسم خوردۀ ملت رنجور و بینوای افغان، از که بازهم به استدالل محترم داکتر عبد هللا کاظم د
آستین عده ای مفسد، بی احساس و فروخته شده ای که در دم و دستگاه قوای سه گانه و مؤسسات متفرقۀ اجیر 

  .نیست و نابود مینمایند نوع امکانات بهبودی سرزمین ما راافغانستان اخذ موقع نموده اند، بیرون گردیده و هر 
 

« داعیه ای بنام حقوق زن در کشور»مضمون افشاگر و مفصل محترم داکتر سید عبدهللا کاظم تحت عنوان: نوت )*(
که در پورتال افغان جرمن آنالین به نشر رسیده است، ضمن مطالب مختلفی در احوال زنان وطن، همچنان روشنی 

انداخته  «ا روش تندروانه در شمال افغانستاندختران سیاه پوش ب»مفصلی در مورد مضمون بی بی سی در بارۀ 
 . است که قابل مطالعه و غور عمیق است

 خپلواکی -استقالل : با تشکر از سایت


