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     تورنتو                    پاميرپيکار 
 

    "طالبان "  زنان افغان بدست ۀقتل ناجوانمردان
 

گر اجتماعی افغانستان  ، مدرس و امداد  چهار تن از زنان زحمتکشاخيرًا"  طالبان " ،  قرارگزارشهای  منابع خبری

  . به قتل رسانيدندۀ بسيار نا جوانمردانۀرا بگون

بچاپ  رسا خويش ٢٠٠۶ماه دسامبر سال )  ٧٧٢ (ۀدر شمار ،  اين خبر را ونتريالۀ ممنتشر"  پيوند "  معتبر ۀنشري

، چهار زن از اعضای يک خانواده  را در ه تصور ميرود اعضای طالبان باشندافراد مسلح ک" نيده می افزايد که  

  "  واليت کنر کشته اند 

چهار زن را که دو ه منزل کشته شده گان هجوم برده  و افراد مسلح ب: "  به نقل از منابع خبری می افزايد  "  پيوند " 

  " ،  يکنفر امدادگر  يک نفر ديگر  خانه دار بوده است  را کشته اند نفر آنها معلم 

  .سر نو جوان نيز مجروح گرديده اند،  يک زن جوان  و يک پۀ ضد انسانیوحشيان به اثر اين اقدام 

،   هموطن در حق  مطرح ميشود اينست که آيا هموطن  تکا ن دهنده  اين گزارش  ۀاکنون سوالی که پس از مطالع

خالف فرهنگ اسالمی و ،  براک را مرتکب ميشود ؟  آيا افغانآنهم جنس مرد  در حق جنس زن چنين جنايت هولن

 به  زنان  ، )پشتونولی   (  ۀ، دور از معيار های شناخته شد) اگر اين افغان خوامخواه پشتون هم  باشد (افغانی خود 

، مرد  بخود حق ميدهد   باساس رسوم خاص عياری و افغانی  آياحشيانه می برد ؟  وبی پناه و بی گناه چنين هجوم 

،  به  رساندن به بينوايان کشورش نداردزنان مظلومی را که تقصير ی جز تدريس به فرزندان محتاج ميهن  و امداد

  گلوله ببندد ؟ 

زيرا  هر انسان با وجدان سرزمين باستانی افغانستان ميداند و تآييد .   سوالها منفی است اينۀ،  پاسخ همدون ترديدب

، کار هيچ انسان مدد گار همنوعان ما در ايالت کنر، باعصمت و نان  با همت چهار زن از زۀد که قتل ددمنشانميکن

،   و نا جوانمردانه کار افغان باشده،  اين عمل جنايتکارانرض محالهرگاه بف  .واقعی و افغان اصيل نبوده و نيست

ی  خانواده ها و اعضای تو ميخواهی  با کشتار زنان مظلوم!   ساير افغانها از او  نخواهند پرسيد که آقای تفنگدار 

اجنبی  ؟  اگر اکنون تفنگ ۀ عليه کی و برای چی تفنگ برداشت به کدام مقصد دست يابی ؟  اصًالو بينوا  بيدفاع 

، دليلی در خود نهفته خواهد داشت  و اگر زورمندان اصلی يا فرضی بکار گيریدر برابر  ،  آنرا يده رسبدست ات 

 خود  ۀ،  ماهيت  اجنبی پرستانو بينوای ميهن مان استعمال ميکنیتفنگ پاکستانی ها را عليه زنان و کودکان نا توان 

  . و دشمنی ات  با خلق اهللا را بيشتر از پيش می نمايانی

،  اين قاتالن و ويرانگران را افغان نميدانند و اعمال نا روای ت که اکثريت مردم نجيب افغانستانروی همين داليل  اس

  .  اعمال عناصر افغانی نمی پذيرندۀضد انسانی و ضد اسالمی شان را بمثاب

تمدن و ، ضد ی خاصيتها در کشور شان را عناصر بی هويت، ب، مرتکبين چنين قتل ها  و تبهکاريافغانهای اصيل

 افغانان اصيلی آنعده  از همينجاست که .  ان نفرت عميق دارندو در برابر آند  می شناسنصادر شده از بيرون مرز ها

منطقه و واقعا دوست  دارند و ميخواهند سر زمين آبايی شان را همانند ساير سر زمين های  که ميهن و  مردم آنرا 

، و عناصر قاتل، کوردل،  انقيادی  و ضد بشری چنين افراد ر گز انديشه و اعمال وحشيانه  ه،جهان آباد و آزاد ببينند

، افغانان اصيل اعم از پشتون.  نميکنند) تيوريزه ( زن ستيز و بی عاطفه را مورد تآييد قرار نداده  و آنرا با قلم و بيان 

سالمتی عقل و روان بر مادامکه هنوز از ... و . ..، ايماق و ک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی، پشه يیتاج
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 ۀ، عرب يا عجم را در تحت شرايط شيطنت بار سياسی  وغرض ورزانخوردار است، پاکستان يا ايران، روس يا چين

،  پس.   و پشتيبانی آنها بر زبان برانندآنان حرف از حمايت  و مملکت خويش نميدانند،  ولو ،  دلسوز به ملتامروز

نست که سر بريدن و ترورکردن و منفجرساختن  و به راه انداختن موج ترس و دهشت  و نا امنی در ميان بايد دا

، يقينا ی و اقتصادی افغانستان  و جلو گيری از کار و پيشرفت و آرامش فکری و اجتماعۀ جنگزده  و برباد رفتۀجامع

  . تماميت ارضی مردم افغانستان است ضد ، ضد منافع ملی و پاک  بيگانه گان ضد استقالل ناۀکار و انديش

، قلم بدست  و چيز فهم متعلق به اقوام و طوايف مختلف افغانستان عزيز که از عرق آرزو اينست  که نسل روشنفکر

 اوضاع ۀ، در بحبوحمين پدری خويش استفاده نموده اندجبين مردم خود به سواد و دانش رسيده و از آب و هوای سرز

گرند  و عمل نمايند ، هشياری  و دلسوزی تمام بر قضايا بن کنونی،  با دقتۀ،  پيچيده  و فريبنداسو شرايط بسيار حس

  .  نادم نباشنددرست خويش  در قبال تاريخ و وجدان شرمنده و افکار و اعمال نا ،  ازتا در آينده 

 پايان


