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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

نگارگر

۲۰۲۱/۰۹/۲۱

طالبان میگویند« :ما تغییر کرده ایم!»
من شخصا ً گفت ٔه شان را باور ندارم اما اگر برای یک مصلحت بپذیرم که ایشان به راستی تغییر کرده
ت شان تقدیم کنم.
اند میخواهم چند پرسش ساده راخدم ِ
کردن قبول عام است و یا
) ۱چرا تغییر کرده اید؟ آیا این تغییر به خاطر مصلحت سیاسی و پیدا
ِ
مواضع قبلی تان با اسالم فاصله داشت وشما اکنون باید به اسالم نزدیک شوید؟
دریافته اید که
ِ
ب رضای خدا(ج) تغییر کرده اید چرا آشکارا به مردم نمیگویید
) ۲اگر تغییر کرده اید وبه خاطر کس ِ
درک ناد ُُرست عذر
درک ما از اسالم درگذشته اشتباه و ناد ُُرست بود وما ازهمه به خاطر
که
ِ
ِ
میخواهیم.
ت سیاسی تغییر کرده اید شما خود هم میدانید که درجنگ با دشمن خدعه
) ۳اگر به خاطر مصلح ِ
ت خود چرا؟
رواست واگر با دشمن خدعه می فرمایید با مل ِ
) ۴کدام یکی از شما درعلوم اسالمی خود را بهتر از یوسف القرضاوی می بینید؟ اگر او عالم تر
تر او درفزیک دوکتورا دارد.
ازشماست چرا ازاو یاد نمیگیرید.آخر خانه پرپلوها دخ ِ
ق شهادت دارد .آیا ضرور است که
) ۵شما قبول دارید که زن به حکم کالم هللا مجید درمحکمه ح ِ
هنگام شهادت روی زن را ببیند یانه؟ اگر بلی پس شما آن حجاب را که بر دختران اشرف
قاضی در
ِ
ت
المدارس تحمیل کرده اید و مجبور شده اید آنانرا زیرا چادر پنهان نموده به بازار بیاورید تا برحقانی ِ
تان گواهی بدهد با این کار کالم هللا در تضاد نیفتاده اید؟
ت قبلی مجبور نشده اید که
) ۶آیا خودتان یعنی مردهای تان درهنگام مبارزه با امریکایی ها و حکوم ِ
نظر تان نفوذ نمایید .فکر نمی کنید مخالفان شما
ق مور ِد ِ
برای ستر و اخفاء چادری بپوشید ودرمناط ِ
نیز ازهمین شیوه استفاده و حا ِل شما را نیز زار کنند؟
ث نبوی بوده اند وآنان با
) ۷شما می پذیرید که زنان حضرت رسول کریم(ص) راویه های احادی ِ
روی لچ با مردان سخن میگفتند؟
ازفرهنگ ده جدامیشَود وبه شهر می آید تا مدنی شود می بیند که در شهر اقتضاهای
) ۸وقتی آدم
ِ
سالون انتظار دارد که زن ومرد نمره میگیرند
دیگر وجوددارد .به طور مثال یک داکتر تنها یک
ِ
سالون انتظار علیحده داشته
ت خود می نشینند ولی شما از آن دوکتور میخواهید که دو
وبه انتظار نوب ِ
ِ
باشد یکی برای زنان ودیگری برای مردان آیا این کارعملی است؟
شمار انگشتان است واینان
) ۹شما میدانید که در رشته های اختصاصی تعداد اشخاص متخصص به
ِ
غالبا ً مردان استند پس شما زنان را از رفتن نزد متخصصان منع می فرمایید.
ازشر رشوه خواران بزرگ نجات داده اید وامنیت نسبی قایم کرده اید به
) ۱۰همین که شما مردم را
ِ
شرط اینکه خود به رشوه خواران بزرگ بدل نشوید مردم از شما شادمان استند ولی اگر دختران
منفور مردم شوید
شان را از درس محروم کنید برض ِد شما شورش میکنند پس اگر نمی خواهید که
ِ
ت حجاب مانند سایر کشور های اسالمی راه اعتدال پیش گیرید.
درقسم ِ
افگار شما را گرفته است و
) ۱۱من میدانم که در حال حاضرغرب در مور ِد حقوق زنان انگشت
ِ
ت دختران در
شما هم به طور متقابل انگشت افگار غرب را گرفته اید و بدین ترتیب تعلیم و تربی ِ
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گرو رقابت های دوجانبه افتاده است.من به عنوان یک معلم پیر میدانم که وقتی یک سال تعلیم وتربیه
قدر کافی
گرفتار تعطیل میشود بیست سال وقت به کار است تا آن یک سال تعطیل جبیره شود.شما به ِ
ِ
به تعلیم وتربیه صدمه زده اید و نباید به بهانه های بی پیرایه تعلیم وتربیهٔ دختران را به حا ِل تعویق
وبر تان را نابغه های عالم مپندارید که تاریخ بر شما و آنان خنده
نگاه دارید واین همه ُمـــالهای دور ِ
های تمسخر سر خواهد داد .مگر نشنیده اید که:
ت نو ساخت ++رفت ومنزل به دیگری پرداخت
هرکه آمــــد عمار ِ
شما هم ناگزیر این منـــزل را به دیگری میگذارید.مردم را به نیروی تازیانه تابع نگاه مدارید که
رفتن شمارا هم جشن خواهند گرفت.
مردم چنانکه بر زوال رشوه خواران نظام قبلی شادمانی کردند
ِ
ت خودِتان است.
اختیار به دس ِ
با عرض ارادت نگارگر ۲۱سپتمبر  ۲۰۲۱برمنگهم
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