http://www.arianafghanistan.com

2019/05/28

عبدالقیوم میرزاده

تجاوز عریان
نفرین به آنهایی که در چنین شرایط دشوار که کشور در لبۀ پرتگاه نیستی قرار دارد با دشمنان کشور همگام شده هر
روز یک چرند نو را در سر خط اخبار قرار داده و برای شان مهم نیست که به حریم خصوصی مردم تجاوز می
گردد و یا اهانتی به افراد ،اشخاص و اقشار صورت می گیرد.
این کوتاه فکران توان تشخیص و ارزیابی راست و دروغ را ندارند ،زیرا این نمک حرامان فتنه انگیز که تا دیروز
خود جزء همان دستگاه بودند آن دستگاه تقدس داشت امروز که آنها نیستند به بازار مکاره تبدیل شده است و هر
ناروای غیر انسانی را به آن روا می دارند.
جای تآسف است که عده ای روشنفکرنما ها هم با این دالالن زر و زور همگام شده جرقه های بسیار نو بنیاد مشارکت
زن قهرمان کشور ما را در اداره کشور در نطفه خنثی می گردانند.
با این عمل غیر انسانی و زن ستیزانه ،ایشان از یک طرف عامل تبلیغات زهرآگین دشمن قرار می گیرند و از طرف
دیگر به حریم خصوصی افراد و خانواده ها تجاوز عریان کرده و مانع بزرگی برای ده ها هزار زن دیگر که تازه
با هزاران قربانی از بند اسارت محافظه کاران مذهبی و حاکمیت مرد ساالر جامعه رهایی پیدا کرده اند و به کار مفید
اجتماعی مشغول اند ایجاد کرده و فضای بی باوری و بی اعتمادی را در خانواده ها باعث گشتند.
این خبیث ها به ناموس مردم هم حرمت ندارند .ملت غیور افغان باید درک کند که دشمنان قسم خورده افغانستان که
امروز تحت نام شورای کاندیدان مثمی اند هر روز در پی یک دسیسۀ دیگر برای تباهی کشور ما قرار دارند از آنها
سلب اعتماد صورت گیرد همه مردم به یک صدا با این خفاشان سیه دل مقاطعه کنند زیرا در سیر حوادث این چهل
سال اخیر هویت هر کدام شان برای مردم ما مشخص گردیده است.

** * **
تذکر :هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می
توانند با "کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف
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