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 10/07/2019                 اخترمحمد یوسفی
 

 ؟سته ابود در گذشته زن ستیزی طالبان همانست که
 !!زنان و مردان حق تحصیل در یک صنف مختلط را ندارند

 

وز امر" در دوحه پایتخت قطر صلح مذاکرات بین االفغانیدر" ندبودگذاشته  "س آیآی ا"طالبان  دیگ در کهه چآن هر

همان افراطیت کور بازهم  نگذاشته اند ورا چیزی نو در دیگ طالبان  پاکستان "س آیآی ا". دمبرآ پرخون با چمچه،

به پاکستان  "س آیآی ا" توسط میالدی 1995در سال  ،از مقدسات دین مقدس اسالم ۀ سوء،با استفاد است، کهمذهبی 

 پالشآنان را  دوباره اکنون بازهم و نداده بر کاره ب ،فریب ۀحرب حیثه با رخویش  مدارس ، ازانطالب نام حرکت

 امتیازات ناروا و شومدر بدل و  کنندافغانستان صادر به  جنایتکاران طالب را همان خواهند می و داده پرزرق و برق

   .بدست آورند غرب ازرا، خود 

 

 ،"کرام" خویش انبطال هنگام ورودمیالدی  1996و  1995های  طی سال درخاطر دارند که ه خوبی به همه ب

غانستان افوارد و ملبس  چند شعار کاذب اگان" نجات خود را باین "فرشت افغانستان و جهان پاکستان برای فریب مردم

   .ه بودندساخت

 -  .طالبان عساکر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه اند 

 - کنند. های "جهادی" را پاک می طالبان جنایات تنظیم 

  -  کنند.  را تأمین میطالبان وحدت افغانستان 
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حرفوی  یها ر تروریستئو سا "القاعده" از کریبان سر پاکستانینجات " فرشتگان"ین اذشته بود که گن یدیرمگر 

 کردند اپبرها  افغانزمین سر را در  یمحشرچنان آن  ۀدر نتیج . دندبدر آور النه داشتند، پاکستان ، که دربین المللی

 . استر ینظ بی و بشر که وحشت آن در تاریخ اسالم

راموش فشان در کشور  ،را انآن ۀبا جنایات تکاندهند ههمرا ،طالبان ناکحاکمیت سیاه وحشت ،نجدیدۀ افغانستانرمردم 

 . فرقستا وجود نیامدهه ب ریتغیکور طالبان بر ضد زنان کوچکترین افراطی تعصبات  ماهیت فکری ودر نکرده اند. 

جاده های کشور  درو مادران افغان برای لت و کوب زنان و دختران  طالبان پالش شده ست کها این در فقط بار این

  .می آیندشان های چرمی  با شالق

در  چه آغاز مذاکرات و قبل ازچه  و زنان در مورد "صلح" تغییر ذهنیت طالبان دسرسام آور در مور همۀ تبلیغات

 "س آیآی ا"از دیگ سر پوشیده  ،دروغ"صلح" مذاکرات در  ،های پیشرفت شمول سر و صداه جریان مذاکرات ب

  .ه استبرآمد

  

 

شان در افغانستان دختران را از حق تحصیل محروم کرده بودند. مکاتب دخترانه بسته این گروه در زمان حکومت " 

بیر است. این مورد به تعگردیده بود و اکنون نیز در بسیاری ساحات تحت کنترل طالبان مکاتب دخترانه مسدود شده 

 ."است که طالبان پیش گذاشته استکننده هیئت افغانستان، یک قدمی دو اشتراک 

 

ر قطر ه دالبان در زیر سقف هوتل پنج ستارکنند. ط یحمل مرا شمیر شان دیگر دست  یک دست قرآن و بابا طالبان 

 ودر غزنی، کابل، فاریاب  مگر ،ندهستارگ شاهی تسخیر  مصروف چانه زنیدور میز مذاکرات "صلح" نشسته 

 د.نشک میرا کشور ما اطفال معصوم و بیدفاع  مردم و اند کرده جاریرا  بیگناهان خون های ر نقاط کشور جویئسا
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جویی  های درگیر جنگ به جای به کارگیری ادبیات تهدید، انتقامدر قطعنامه پایانی خود به توافق رسیدند که طرف" 

  " طلبانه در بیانات رسمی خویش، از "زبان مالیم" استفاده کنند. و جنگ

رای جمالت ادبی ب ، هر چه بتوانید ازدبنویسیروی کاغذ را ادبیات ف وحر که ستآسان ا بسیاراین کار حرف  در بلی

و  ستا که توسط طالبان انجام یافته است نابخشودنی عمل این جنایات   درمگر   .کنید این بی ادبان بشریت استفاده

 د. کن از مردم مظلوم کشور ما دفاع نمی دشو که توسط غرب حمایت ئظامی می دولت فاسد افغانستان

 

 یچارۀ جواب همین پدری بفقط واقعأ وجدان دارند بفرمایند در قطر  اگر طالبان و مذاکره کنندگان دولت فاسد افغانستان

  ند.ک به شانه حمل میخود که اطفال زخمی خود را بدهند را   غزنیباشندۀ 

ی و چرا دولت فاسد و قوای امنیت ندکرده اآنها را غرق خون  طالبان این اطفال معصوم چی بود که گناهبگوئید که لطفأ 

 . کنند آن از مردم دفاع نمی

 اسالمی، انسانی و افغانی است؟ ،چنین اعمال این کجای

 .و حمایتکران اصلی طالبان قطر ره کنندگاندو طرف مذاک هر مرگ و نفرین بر

 نستان.باد مردم با شرف افغا زنده و سربلند

 

 

 

 
 
 
 

 

 زن ستیزی طالبان همانست که در گذشته بوده است؟
Yusufi_akhtar_zanstezi_taleban_homan_ast_k_bood.pdf 

 


