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حمید انوری

زنان افغان"خط سرخ" را بخورند یا بپوشند؟!
به مناسبت هشتم مارچ

{ محمد عمر داوودزی ،رئیس داراالنشای شورای عالی صلح ،خطاب به زنان گفت که از آمدن
طالبان نگران نباشید ،چون "جمهوری اسالمی" خط سرخ

ماست}.

چه جالب است و چه با درایت و تفکر عمیق ،آقای داوودزی دریافته اند که در پی ساخت و باخت با طالبان و
امکان برگشت دوبارۀ آنان ،یگانه تشویش جدی زنان افغان این است که مبادا با برگشت طالبان"،جمهوری
اسالمی" به خطر مواجه شود.
ای وای از این درک عمیق و دلسوزانه ای جناب "داوودزی"!
آقای داوودزی با زیرکی تمام دریافته اند که مشکل اساسی زنان افغان ،همانا از دست دادن"جمهوری اسالمی"
است ،ورنه زنان افغان هیچ مشکل دیگری با طالبان و سیستم قرون اوستائی آنان ندارند!
او چه با زیرکی برای زنان افغان اطمینان می دهد که "جمهوری اسالمی" خط سرخ آنان است و با هیچ قیمتی
آنرا با طالبان معاوضه نمی کنند ،اما نمی گوید که زنان افغان آن"خط سرخ" را بخورند یا بپوشند!
خدمت آقای "داوودزی" باید عرض کرد اینکه ،زنان افغان در قید و بند "خط سرخ" ،خط سبز و خط نارنجی و
بنفش شماها نیستند ،در قید"جمهوری اسالمی" شما هم نیستند ،آنان از این ترس و واهمه دارند که تمام حقوق
حقه ای شان ،هرچند خام یا نیم بند ،که با هزار و یک قربانی و مشکالت و تالش های خستگی ناپییر به دست
آورده اند؛ با حضور پُررنگ طالبان؛ زیر نام" جمهوری اسالمی" به حراج گیاشته شود.
آیا داوودزی واقعا ً فکر میکند که تشویش اساسی زنان افغان" ،جمهوری اسالمی" است؟
اگر چنین است ،امید می رود زودتر از این خواب گران برخیزد" ،خط سرخ" را در جیب کند ،دست و روی
خود را بشوید و به خود یک تکان شدید بدهد تا کمی بیدار شود.
"جمهوری اسالمی" را با هر کس و ناکسی که می خواهید معامله کنید ،معامله کنید؛ هیچ باکی نیست و برای
هیچ کسی هم در سرتاسر افغانستان پشیزی ارزش ندارد .یا اصالً از"خط سرخ" کشیده ،در یک لفافۀ سبز
پیچیده و پیشکش برادران طالب تان کنید ،اما هرگز حق ندارید حق و حقوق مُسلَ َم مردم افغانستان و به
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خصوص زنان کشور را برای چهار روز قدرت موهوم ،سودا کنید .شما ها نه این حق را دارید و نه کسی
برای تان چنین اجازه ای می دهد.
من نمی دانم رسم و رواج های نارنجی و بنفش و سرخ و سبز را کی ها و در کدام زمانی از قطی نسوار خود
کشیدند که امروز داوودزی ها آنرا به رُخ مردم در بند کشیده شدۀ افغانستان می کشند و به ریش نداشتۀ خویش
می خندند.
"جمهوری اسالمی" ارزانی شما و اعوان و انصار شما باد ،آنرا شش قات و هشت پوش کنید و زیر سر تان
بگیارید تا شبها آرام بخوابید و "خط سرخ" تان به "خط زرد" بدل نشود.
هیچ مشکل مردم شریف افغانستان را "جمهوری اسالمی" شماها تا کنون حل نکرده است و بعد از این هم نمی
کند ،مگر اینکه هرگاه ریکی زیر دندان مالزاده ها آمده است ،اسالم را بهانه قرار داده و دمار از روزگار
مردم بدر آورده اند.
وای از آن روز که شماها"خط سرخ" تانرا فراموش کرده و"جمهوری اسالمی" تانرا به معامله بگیارید ،زنان
افغان آنروز خون خواهند گریست و در عزای مرگ"جمهوری اسالمی" تان ،همه سیه پوش خواهند شد!
اگر جناب"داوودزی" روزکی ،ساعتی فراغت از کدام جائی کوری و کبوتی کردند ،باوجود که میدانیم پول
شمردن مدام انسان را مو دماغ می کند ،از روی لطف لینک زیر را باز کرده و با دقت مطالعه فرمایند تا کمی
در مورد"خط سرخ" معلومات حاصل کنند.
از جانب دیگر و سخن آخر هم اینکه آیا برادران طالب شماها ،باری برای تان گوشزد کرده اند و یا در مهمانی
ماسکو برای یار گرمابه و گلستان تان"،حامدکرزی" ،بصورت خصوصی تیکر داده اند که آنان خواهان
"جمهوری کافری" هستند که "داوودزی" ها را عقل از سر کوچ کرده است؟ البته اگر واقعا ً عقلی در کار بوده
باشد؟!
"داوودزی" را از همین حاال تب لرزۀ مرگ فرا گرفته است که مبادا برادران طالب شان"خط سرخ" را درهم
شکنند و در فردای معامله گری های آنچنانی شان؛ در افغانستان فاتحۀ "جمهوری اسالمی" را خوانده و به گور
بسپارند و "جمهوری کافری" را اعالن کنند!!!
این کمترین با درد و دریغ که هنوز نمی توانم روز زن را به زنان پُر غرور ،متین و مقاوم میهن تبریک و
تهنیت عرض کنم ،اما عاجزانه سر تعظیم خدمت زنانی خم میکنم که بار گران یک زندگی مشقت بار را در
داخل کشور و کمپ های مهاجرین در پاکستان و ایران همچنان بر دوش می کشند و یک لحظه هم از تالش و
استقامت نمی ایستند.

زنان باشهامت افغان! نگذارید به هیچ قیمت حقوق حقۀ انسانی تانرا به معامله بگذارند!
اینهم لینک مورد نظر :زنان افغان از کدام دستاورد های شان حفاظت کنند
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