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 62/30/6312                    هللا نجیبب یجن

 وشیزگان ما در چنگال افراطیتد
 

اشرف »توجه مسؤوالنۀ جناب عالیمقام داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم به موضوع جدی و وخیم مدرسۀ خودسر 
بعداً عطف جدی استاد گرانقدر کاندید اکادمیسین محترم محمد اعظم سیستانی، که مقالۀ ُپر معلوماتی را  و« المدارس

 ندتدر این زمینه از روزنامۀ هشت صبح منتشرۀ کابل در صفحۀ نظرات پورتال افغان جرمن آنالین به نشر گذاش
 که به سرنوشت نسل آیندۀ کشور یافغان های مسألۀ خیلی خطیری را به اطالع هموطنان رسانیده به همه وطنداران و

این است که دست های هشدار عاجلی را حاوی است، آن  هشداربه خصوص قشر نسوان آن خیرخواهانه می اندیشند، 
م  دور نیست که به یخن دوشیزگان ما برسد و این دستان خون آلود اوالد ما را، مادران زافراطیت و تروریون بار خ

 .بسازد ثخود ملو یرا در جنایات تروریست فردای سرزمین ما
 

)وزارت معارف(،  بدون اجازۀ رسمی و قانونی دولت« اشرف المدارس»بنام  ه ایاست که مدرس جریان از این قرار
، از چهار سال بدین سو دختران را مطالبی تدریس کندز، واقع شهر است ملکیت دولتکه گفته میشود  ییک تعمیر در

این نصاب درسی و متون مرتبط آن در ظاهر امر بنام  نصاب درسی چنین مدارسی دیده نمیشود و درمیکند که اصالً 
از  مملو عنوان شده اما گرایش های سیاسی، ایدیولوژیک، معاشرتی سخت گیرانۀ تعصب آمیز و متون درسی دینی

وم اسالمی قرابتی را نمی که با ماهیت علحس می شود  مشاهده ومخلوق خداوند ج در آن  تنفر نسبت به بغض و
سیاسی و ایدیولوژیک شش هزار دختر آن مدرسه به اخالق اجتماعی غیر  رساند، در نتیجه با تدریس چنین متون

گناه کار وانمود کرده، وسایلی که به انسان از جهان،  عادی را کافر و غیر معمول مصاب گردیده که جامعۀ عادی و
لباس های سیاه  باخبر میسازد، یکباره همۀ آنرا تحریم کرده و گناه محسوب میکنند ورا ما بد آن  خوب و پدیده ها و

 زو بعضاً حتی با اقارب قریب خود نی هدنموآنان را می پوشاند، به تن حتی چشم های عجیبی که به صورت مطلق 
ان همچنان با سایر افراد خطا کار می شمارند، رفتار ایش اقارب خود را کافر و آمد را قطع کرده و مراودات رفت و

دانندگان گر به این ترتیب ،گذار میباشدآسیب  توأم با زورگویی و قهر بوده و اکثراً خشونت آمیز، تخریش کننده و
از دین مقدس اسالم دارند که تقریباً مشابه قرائت القاعده و تحریک افراطی طالبان )اعم  آن قرائتی شاگردان مدرسه و

 آن( میباشد.پاکستانی  افغان و از
 

تعمیل می شود، مورد  که از بیش از هزار سال به این سو رعایت و را اینها آداب و رسوم مروج جوامع اسالمی
 -اهللاالعیاذ ب –گذشتگان ما  مجریان آنرا کافر میخوانند، بدین استدالل پس تمام اجداد و داده و احتراز قرار اعتراض و

ه ب را که با این شیوه ها نحوۀ زندگی و عبادت خویش را به جا میکردند، همهحتی مراحل نخست بعد از صدر اسالم 
ا اهمیتی ب از این مسأله نگاشته است، نکات  صادق آزاد" خبر نگار، ملیار"در گزارش مفصلی که  .اشتباه میرفته اند

 جلب توجه مینماید:
 ؟را پدید خواهد آورد ین مقاصد چه وضعیت هایاجرای ای چه اهدافی را دنبال میکند و تعقیب و فعالیت مدرسۀ مذکور

چه مقاصدی به این سلسله پیوند دارند؟ که با اخالق و رویه های عادی روزمره و ترتیبات معمول مناسک دینی و 
 اجتماعی برآورده نمی شوند؟

و رهنمود برای موقف گیری مردم، فامیل ها و دوشیزگان مرتبط به این مسأله روشنگر زیرا درک این معلومات 
 ، چرا که باید روشن شود:دهنده خواهد بود

( کدام نیات میتوانند به دست بیایند، که باید چنان بر ارادۀ fanatismeمگر با معتاد سازی دختران به تلقینات فنتیزم )
نچه داد، چنان آنان را تحت احکام خود در آورد که هرآ حاکم گردید، چنان آنان را تحت هدایت خود قرار دختران

گزارد و آنان از روابط معمول که انسان را بر تمام نیکویی ها و زشتی های  ءباشد باالی آنان به اجرا مطابق میل
جامعۀ انسانی آگاهی و شناخت الزم میدهد، به دور نگهداشت، آنان را از سلیقه ها و پسند های طبعی جنس اش محروم 

لی که این معتاد گردانی را مختل بسازد، منجمله روابط اجتماعی و نمود، اراده و نوع انتخاب لباس، نفی تمام وسای
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فامیلی و قرابت های خویشاوندی را نیز در حیطۀ سلطه و تبعیت خود در آورد و به شکلی همه انسان ها و روابط 
 ت.هند داشایشان را منفعل، ناجور، بی جان و مرده یا نعش های انگاشت که اثری بر محوطۀ تعیین شده نداشته و نخوا

 «پرخاش جویی: مرگ دوست»فصل مفصلی بنام « سازی انسان اناتومی ویران»"اریک فروم" در کتاب اش بنام 
دارد، در این فصل تحقیق نموده است که چگونه انسان مرگ دوست، عالقۀ مفرط به نعش انسان پیدا میکند و برایش 

به نعش تبدیل می شود، مگر نعش و نگاه کردن به او زمینۀ اهمیتی نمی داشته باشد که انسان چه گونه و به چه عللی 
فراهم می نماید، مرگ دوست به مرگ، سوگواری و مراسم تشیع جنازه ها « مرگ دوست»لذت و رفع آن را برای 

عشق می ورزد و از شادی و نشاط که مخل ماحول ماتم گردد نفرت پیدا میکند. انکشاف گستردۀ این تمایل گاهی به 
همه مردگان اند، تو خویش »تن چند  انسان به هر وسیلۀ ممکن و یا مرده انگاری دیگران تخمین شده است؛ جسد ساخ

را از همه در نهان نگهدار، آنچه تو میدانی صد فیصد درست است و دیگران عاجز از درک آن اند، به آن عمل کن 
ۀ نعش دوستی و نعش انگاری، و اما "فروم" این چنین است بخشی از فلسف« نیکویی در قدوم تو سر خواهند سایید.

طرح جهت گیری و سرسپردگی نزد انسان، در حدی اهمیت دارد که »در یک فصل دیگر کتاب اش می نگارد که: 
بسیاری از محققان را به تحیر انداخته است، یعنی اینکه انسان مخصوصاً در سنینی که به حد زیادی تلقین پذیراست، 

وعی ن وزه های غیر منطقی قرار میگیرد، خواه این اندیشه ها سیاسی باشند یا ایدیولوژیک یا هرچه آسان زیر نفوذ آم
دیگری که داشته باشند، حال آن که نزد کسی که زیر نفوذ آن آموزه ها نیست، آشکار به نظر میرسد که این تلقین 

 « پذیری تعبیر های بی ارزش اند.
نیاتی باید دختران تا آن حد در تلقین پذیری کامل، مطیع ارادۀ طراح آموزه  سؤال هنوز پا برجا است که چرا و به چه

یا آموزش دهندۀ آن آموزه باشند که به خاطر آن از تمام دار و ندار اجتماعی، شخصیتی، معنوی، فامیلی و... چشم 
 بپوشند، باید دید، دختران از ارزش های داشتۀ خود که صرف نظر کنند چه بجا خواهد ماند:

 الف: دختران از حقوق آتی محروم ساخته میشوند:
  دختران به طور کلی از تمام حقوق انسانی که در قانون اساسی، اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و تمام اسناد حقوق

بشری محروم ساخته میشوند، بالخصوص: حق آزادی بیان، زیرا آنان نمیتوانند، به آنچه که از تۀ دل برای شخص 
 واهند به دیگران ابراز آرزو و نظر بنمایند.و شخصیت خود میخ

  آنان با مقاطعۀ کامل با جهان بیرون از مدرسۀ "اشرف المدارس"، از حق مطلع بودن وحق معلومات داشتن به
دور نگه داشته میشوند، زیرا مقاطعه با جهان بیرونی باعث میگردد تا دختران از آن همه اطالعات و معلومات 

صحیح و ناصحیح نیازمند آن اند و بر اساس و متکی به آن میتوانند برای تشخیص  اساسی که برای تشخیص
خوب و بد تصمیم اتخاذ کنند و با دریافت آن، به مغرضانه بودن این جو محسور شده با تلقینات، به حقیقت مطلب 

ست و تلقین نیز دست می یابند و مشت حیله و فریب مغرضان باز میشود، اما این امکان از آنان گرفته شده ا
 گردیده اند که فقط و فقط همان چه که برای ایشان آموخته میشود، اصل مطلب و صحت است و بس.

  به طور صریح نابرابری زن و مرد که امروزه یک اصل بنیادی حقوق بشر را تشکیل میدهد، با احکام ایدیولوژیک
حس برابری و تساوی را بغض و نفرت میگیرد، و تلقینی به دختران به صورت نهادی رد شده و بدین وسیله جای 

و این حس ناجور تا آن حد انکشاف داده می شود که دختران با متوسل شدن به خشونت  و حتی خشونت های 
خیلی وخیم، بر ضد دیگران آماده شوند و این روند و فعل و انفعاالت را یک جریان عادی تلقی کنند، چنین طرز 

ه شدن به عمل انتحاری برای نعش سازی دیگران نمو کند، نفرت از دیگران نیروی اندیشگی می تواند تا آماد
اصلی این تحرکات روانی و روحی است، وقتی به چنین جریانی اساس تقدیس و دینی هم داده شود، پس خشونت 

 و کشتن و امحای دیگران روا و مشروع پنداشته می شود.
 ولت در برابر این چنین نفوذ ایدیولوژیک گروه های سیاسی افراطی آنچه که زیاد جای تشویش دارد این است که د

سلفی و القاعده هیچ اقدامی نمی کند، همانطور که روزنامه نگاران، نوشته اند این مسیر جادۀ مطمئن را برای 
دستگاه های استخباراتی منطقۀ خلیج فارس و رقابت های سیاسی و مذهبی ایشان مساعد میسازد، دولت برای 

ظ ثبات و امنیت کشور مکلف است جلو این جریانات خطرناک را بگیرد، و در این راه وسایل و ابزار های حف
متعدد را در اختیار دارد از خود سر بودن آنها گرفته تا غیر قانونی بودن نصاب درسی و تا منابع مشکوک تمویل 

ذهبی و تا ایجاد نفاق و اختالف و دشمنی این چنین مدارس، و تا تعرض به فعالیت عادی مدارس رسمی و دولتی م
میان پیروان مذاهب متعدد در کشور که صدمۀ جبران ناپذیر به وحدت ملی و حق آزادی در داشتن مذهب معمول 
آبایی باشندگان و ... و اما ُبعد نهایت نگران کنندۀ این جریان موضوع پنهان کاری ها، و گویا به اصطالح آماده 

 کت در جهاد فزیکی در جبهات است که مولوی عبدالخالق آنرا به صراحت مطرح می کند:ساختن دختران به شر
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  اول: پنهان کاری های مذهبی و مستور نگهداشتن اهداف و نیات همچو مدارس و دختران را ناگزیر به
سکوت نمودن و گوشه گیر ساختن از مجامع عادی انسانی، طوریکه تجارب تأریخی نشان داده است، به 

کلیسا ها راهبان همین  دلخراشی منجر گردیده است: در عقب پنهان کاری ها، در قب سخت شرم آور وعوا
حاال به ارتکاب اذیت و آزار جنسی کودکان و تجاوز به آنان متهم اند، بعضی از کشیش های کاتولیک ها به 

 د، همه به خاطر دارند که:جرم لواط با راهبان محکوم شده اند، مثال های میان ما مسلمانان نیز وجود دار
 و مال امامی در یکی از گوشه های کشور )به گمانم در والیت بامیان( به دختر نابالغی که شاگردش بود تجاوز کرده 

شاگرد دیگری از همین مال امام حامله بوده است، جنایت کارانی که در زیر جامۀ پاک امام و مال چهرۀ شیطانی 
کنار وطن ما کم نبوده اند. چندی قبل پسر بچۀ نابالغی که قبل از عمل  ر گوشه وخویش را مخفی میکرده اند  د

انتحاری دستگیر شد به مسؤولین امنیتی به صراحت جنایات طالبان را فاش کرده و گفت که قوماندان وی چندین بار 
بی اطالعی قربانیان آن با او لواطت نموده و به وی تجاوز کرده است، قسمت اعظم این جنایات به اثر بی خبری و 

جرایم به وقوع پیوسته است، این جنایت کاران به خاطر دسترسی به امیال غریزی ایشان، قربانی جرم )مجنی علیه( 
خطرات گوناگون کنونی، بی خبری و  را در کمال بی خبری و بی اطالعی نگه میدارند، در حالیکه در زمان ُپر از

حوادث شمرده میشود، مغرضان برای بی خبر نگه داشتن شکار خود وسایل بی اطالعی یکی از اسباب مهم وقوع 
را میزنند. پنهان کاری ها و ابهام در اهداف این « حرام!!»انتقال اطالعات و معلومات را تحریم میکنند و بر آن مهر 

تی  مفتی چنین مدارس و پنهان نمودن محتوا و شکل تدریس و نصاب درسی خود تخلف جدی به شمار میرود. وق
سراج الدین یکی از بانیان، مدرس و مسؤول عمدۀ این مدرسه با موافقت وی و یکی از دوشیزگان آن مدرسه ازدواج 
دومی خود را سازمان میدهد، چگونه میتوان به مصون بودن عفت دوشیزگان آن مدرسه مطمئن بود، این در حالتی 

کری گونه به مقاطعۀ کامل روابط با مردان مجبور ساخته صورت میگیرد که همین دختران در یک نظام دسپلینی عس
دوشیزۀ طلبۀ « موافقت!!»میشوند و حتی نگاه کردن به چشمان دختران و مردان را گناه و کفر میدانند، اما خود به 

آن مدرسه قادر به ازدواج میگردد. یکی از اشخاص سرشناس والیت کندز که بعد از باخبری از این واقعۀ ازدواج 
فتی سراج الدین با دختری آگاه گردید، با نگرانی جدی به مصونیت عفت اوالد خود، دخترش را از آن مدرسه برون م

کرد، موصوف کامالً حق به جانب بوده است. بروز چنین رویدادی به ما هوشدار میدهد که در همچو مدارسی به 
 سالمتی و مصون بودن کامل اوالد های خویش مطمئن نباشیم.

  :عنوان، چه تجاربی در سایر کشورها و یک کمی فرا خواندن دختران به جبهۀ جهاد:  زیر این شعار ودوم 
 هم در کشور خود ما در اختیار داریم؟

اگر زنان در جهاد شرکت  صقبل از داخل شدن به این بخش موضوع باید متذکر شد که در زمان حضرت محمد 
و مشخص بود، اما اشتراک زنان در جهاد های متفاوت با تعاریف  میکردند، شرکت ایشان خیلی محدود و تحت نظر

 و مفاهیم و مقاصد متفاوت جای بس مکث و تردید دارد، که بعداً خواهیم دید چرا؟
 مولوی عبدالخالق در صحبت های خود اعالم کرده است که در فکر فراهم کردن امکانات شرکت دختران در جهاد

ها، ما مسلمانان عقب مانده بودیم. این  اشتراک می کردند. از این فعالیت غزواتحتی در بعضی  زنان...»است: 
وباره د انستانغهای دینی همکاری کنیم تا زنان و دختران مسلمان اف انگیزه باعث شد که ما خواستیم در بخش آموزش

  .«برسندیرت و شهامت خود غبه اوج 

رها بیانگر تکان دهنده ترین وقایع است، در دوران معاصر اسناد و تجارب اشتراک زنان در جهاد در دیگر کشو
تعریف شرکت زن در جهاد را چهرۀ شرم آوری داده اند، در این زمینه در زیر، موارد موثق و مستند از کشور های 
 دیگر گردآوری شده است تا فامیل ها، مردم و دوشیزگان ما چهرۀ بعضی از این به اصطالح جهادی ها را بشناسند:

زیر داخلۀ تونس در پارلمان آن کشور راپور تکان دهنده ای را از فعالیت یک گروه جهادی در آن مملکت ارائه و
میکند که آن گروه دختران تونسی را ترغیب و تشویق مینماید تا به سوریه رفته و با رفع و ارضاء نیاز جنسی جهادیان 

برین را نصیب خود گردانند، در این راه تقریباً تعداد زیاد بهشت  در دنیای اقبیدر آن ملک، در جهاد سهم گرفته و 
هر کدام با ده، پانزده حتی تا بیست نفر مرد همخوابه شدند و تعدادی از آنها حین بازگشت  دختر به سوریه رفته و

دند، جهاد بو دختر دیگر که خواهان شرکت در 2333حامله بوده اند، وزارت داخلۀ کشور مذکور از مسافرت بیش از 
 ممانعت به عمل آورده است.

 

هر دختر با یک نکاح سرپایی برای دو سه ساعت به « جهاد!!»طوریکه اسناد نشان میدهد،  در جبهات به اصطالح 
 گردیده و مجدداً به عقد مرد دیگری « طالق!!»مردی  در آورده میشود و بعد از آن ساعات، زن مذکور « عقد!!»
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 در می آید.  
مشعر است افراطیون در جبهات جنگ سوریه به صورت وحشتناکی به دختران، زنان و کودکان طوریکه اخبار 

وسیعاً تجاوز دسته جمعی نموده و این عمل را گاهی مشروع هم میدانند، قابل تذکر است که عساکر مزدور بشار االسد 
ر خود انتقام میکشند، برای جالد نیز دست به این عمل زده و تمام طرف ها از مردمان مناطق تحت نفوذ همدیگ

معلومات بیشتر میتوان به لینک های که در اخیر این نگارش آمده است و به صورت نوشتاری، تصویری و صوتی 
میباشند مراجعه نمود. بعضی از این اسناد حایز اعترافات دردناکی است که این قلم عاجز از ذکر آن میباشد، خوانندۀ 

 ( کلیک مستقیم باالی هر لینک به اصل سند دسترسی پیدا کند.    Ctrlکنترول ) گرامی میتواند با گرفتن دکمۀ
 

سیاست شناسان و متخصصین جامعه شناس ممالک عرب نشین، چنین تشخیص کرده اند که از یکی از غرایز حساس 
نی و دالیل تلقیانسان توسط ایدیولوگ های افراطیون اسالم سیاسی استفادۀ خطرناکی میگردد، از یک سو مردان به 

جهاد و کسب صواب به جبهات جنگ فراخوانده میشوند و از سوی دیگر این جبهات با حضور دختران و زنان سهل 
الوصول، فراوان، متنوع و بدون گذاشتن کدام قید و مسؤولیتی، محل عشرت و هوس انگیز ساخته میشود، همزمان 

ه انداخته میشود که دختران مسلمان باید طبق دساتیر وهابیون و میان دختران مسلمان کشورها تبلیغ همه جانبه به را
افراطیون مستور بوده و چادر های کامالً بسته به سر کنند و اگر نه پسران مسلمان با آنها ازدواج نخواهند کرد و نیز 

این  است که به اثر برای ایشان تبلیغ میشود که شوهر خواستنی و ایده آل ایشان را در جبهات جهاد خواهند یافت، این
افواهات، دختران برای سر و سامان دادن آیندۀ ایشان این جعلیات را جدی و صحیح تصور کرده تن به هر خطری 

 میدهند.
 

اینرا نیز باید متذکر شد که افراطیت و استفادۀ ابزاری از دین مقدس اسالم مخصوصاً در سوریه وضعیتی را ایجاد 
د صفتی رژیم بشاراالسد فراموش میشود، زیرا اهداف غیر انسانی و ضد تمام ارزش کرده است که آهسته آهسته جال

ها القاعده را میدهد، آن مستبد سلفی و جبهات آن کشور، نفیر یک نظام فاشیستی و مدنی افراطیون در های اسالمی و
کشور های اسالمی را به  به شدت مدنیت اسالمی را در ذهنیت جهان بدنام کردند، که با این اعمال ایشان هم ثبات

مخاطره انداخته و سد راه تحوالت دیموکراتیک گردیده اند ونیز زمینه را برای ادامۀ رژیم های خون آشام نظیر رژیم 
اینکه اینها با تأکید بروی ایدیولوژی خویش، تحوالت مترقی سیاسی را به  راسفناک تبشاراالسد مساعد ساخته اند، 

ی سنی و شیعه مبدل ساخته و تفاوت های جزئی مذهبی را به اختالفات آشتی ناپذیر تغییر جنگ های خونین میان مذهب
 داده اند. 

تحریف جهاد اصیل اسالمی هریک همدیگر را مقصر میدانند ولی واقعیت این  تجاوزات و در ارتکاب جنایات نظیر
 اعتماد کاذب این دوزخیان جنت فروش و استفادۀ ابزاری از اعتقادات مقدس خلق هللا، اعتبار و است که افراطیت و

 هللا افشاء میگردد.ءدشمنان نوامیس مسلمانان را  انشا
آنچه که واقعیت وقایع جنگ های سوریه بازگو میکند این است که اختالف های مذهبی سنی و شیعه به اختالف اولی 

منجمله نقض صریح ارزش های اخالقی، و اصلی طرف های ذیدخل در جنگ مبدل گشته است و با فجایع غیر انسانی 
عصمت زنان، وضعیت چنان مغشوش شده است که کنار رفتن  تک حرمت والمی و انسانی بالخاصه در زمینۀ هاس

 و ساقط کردن رژیم اسد در حاشیۀ حوادث قرار داده شده است.  
 

   را نخورند و دوشیزگان  به این ترتیب بر فامیل های عزتمند ما الزم است تا فریب این مسلمان نما ها
 معصوم ایشان را به این ناپاکان اعتبار نکنند.

    بر دوشیزگان ماست که در رد و قبول هر اصلی عقل گرا و هوشیار باشند و از خود ایشان مواظبت کنند
خود دفاعی و آگاهی های الزم را داشته باشند، اوالد های ما از تمام تحوالت اجتماعی فرهنگی،  و

 ک و فکری امروز در حد الزم باید مطلع باشند تا از بی خبری در مصیبتی گرفتار نیآیند.تکنولوژی
    دولت افغانستان باید تمام تدابیر ضروری و الزمی را جهت در نظم در آوردن و قانونی ساختن چنین

 یا جواسیسمدرسه های خود سر که مصروف فعالیت های غیر قانونی اند، رویدست گیرد یا آنها را ببندد و 
و جنایت کاران ایشان را به میز محاکمه بفرستد، و مخصوصاً منابع مالی آنها را تشخیص و دارایی های 
غیر قانونی آنها را به حکم قانون مصادره نماید و ساز و سامان استخباراتی دول و گروه های ذینفع و ذیدخل 

عرصه  د صالحیت ها و وظایف مهم خود را  دردر این سناریو ها را درهم ریخته و از بین ببرد. دولت بای
های مختلف مواظبت از امنیت داخلی کشور و حفاظت از حیثیت، عفت و عصمت باشندگان بداند و باید تمام 
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حرکات و عالئمی که باعث ایجاد شک و ظن بنماید آنرا بازرسی کند، تا فردا و یا فردا ها از وضعیت های 
لوگیری کرده باشد، و بر اساس احکام قانون اساسی، حقوق زنان را که غیر قابل کنترول و همه گیر، ج

بتوانند بدون کدام ممانعت به اطالعات و معلومات حیاتی و ضروری که برای دفاع از حیات و ممات ارزش 
های مادی و معنوی ایشان اشد ضرورت است، دسترسی داشته باشند تا  شیاطین انسان نما از بی اطالعی 

لیه ایشان بهره نبرند، دولت نباید در معامالت سیاسی، ارزش های مادی و معنوی دختران ما را آنان بر ع
به بـُرد و باخت بگـذارد، اگر دولت در چنین وقایعی موضع منفعل اختیار کرده و سکوت نماید واضح خواهد 

این زنگ خطری برای عالئمی میدهد و  بود که برای افراطیون، از طالبانی کردن حواشی زندگی اشارات و
 فردای موقف زن و حقوق اش خواهد بود.

 

تأریخ تحوالت و انکشافات جوامع بشری نشان داده است که سرنوشت شکست و پیروزی هر نهضت اجتماعی و 
سیاسی در سنگر زنان آن نهضت رقم خورده است، اگر زنان و سنگر ایشان در آن مبارزات کامیاب بوده اند تمام 

ابی دست یافته است و شکست و باخت جبهۀ زنان شکست و واژگونی کامل آن نهضت را به دنبال داشته جنبش به کامی
است، پیشرفت و ترقی افغانستان عزیز اسالمی الزمه از آن دارد که از نفوذ ایدیولوژی های خطرناک ظاهراً ملبس 

جداً جلوگیری شود، وطن ما در گذشته هم  میان تمام جوانان کشور بالخاصه دوشیزگان ما به عقاید پاک مردم ما، در
از سیاسی کردن و ایدیولوژیزه نمودن بخش ها و افکار مردم ما تجارب خون آلودی را پشت سر گذاشته است، بر 
دولت الزم است جلو این جریانات ُپر مخاطره را در همین اول کار بگیرد  و اگر نه فردا و پس فردا ها برای این 

 د بود. و من هللا التوفیقمهم خیلی دیر خواه
  

1_ http://www.youtube.com/watch?v=q2YIuu8Aye3&feature=youtu.be 
  
http://bokhdinews.af/world-news/12808  
 
 

http://www.asriran.com/fa/news/628202/%D88AC%D88B68D88A28DB88C%D88A%8D88AA-
%D88B08D28818D88B1-%D88B68D28828D88A%8D2882-%D28858D88B08D28828D28858D88A%8D2882-
%D88A%8D88B6-%D88A68D28828D28858D88A%8D2882-%D28818D88B18D88A%8D28828D88B08D288%-
%DA8828DA8828D2882-%D2888-%D88B28D28858D88A%8D2882-
%D8%A68D28818D88B18DB88C%D28868D88A%-%D88A88D288%-%D88B08D28888D88B18DB88C%D288%-
%D88A88D88B18D88A%8DB88C-%D88AC%D288%8D88A%8D88AF-%D28828DA%A28D88A%8D88AD 
 
 

http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=533%2 
 
http://aftabemrooz.com/Item.aspx?Item=2%2 
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