
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ جون ٢١
  
  

  به شعور مردم افغانستان" غنی احمدزی"توھين 
  : نخست توجه تان را به اين دو عکس خواھانم: کابل-١٣٩٧ جوزا ٣٠ - چھارشنبه

    
  طالبی که به آتش بس غنی لبيک گفته است طالب در زمان قدرت                                             

  !ھموطنان، به خصوص ھمشھريان کابل -١

و باندش را به تقليد از " غنی احمدزی"قبل از اين که به مقايسۀ اين دو عکس ببپردازم و از ورای آن نمايش مسخرۀ 

ليون از مردم ي م۶ت من حيث باشندۀ اين شھری که اکنون بيش از دآشکار سازم، از خو" ی و باليودیھاليود"فلمھای 

  :سراسر کشور را در سينۀ ھميشه فراخ خود جای داده، می پرسم

اعالم شده به خود جرأت و اجازه داده " آتش بس"آيا ھمسرت، خواھرت، مادرت و دخترت در روز عيد و به نام اين که 

  دم رفته، به طالب دشمن خونی و تاريخی جنس زن آمدنش را تبريک و تھنيت بگويد؟؟تا بين مر

امر به معروف و نھی از "و زير نام " هللا" که در زمان قدرت ادعای اسالميت نموده، بر مبنای حکم و تو ای طالب -٢

ن آنھا را زده و زخمی می در مردم دست بلند نموده با شالق جھل و کين، بدابر روی زن، خواھر، دختر و م" منکر

ساختی، اينک که از قدرت مانده ای و می خواھی راه رسيدن مجددت را به قدرت ھموار نمائی کجاست آن غيرت 

 و که نبايد از بند دست زن زيادترآشکار گردد" هللا"اسالمی ات که نبايد صدای زن شنيده شود، کجاست آن اعتقادت به 

به " پيغور"ننگ دانسته، به مثابۀ " پشتونوالی"در که تار گذاشتن از جانب زن را کجاست آن ھمت افغانی ات که دس

  با تبسم و رضايت پذيرا می گردی؟؟ ،کسی گفته می شود، که دستار تو را زن برسرت گذاشته

  .: دو سؤال که بگذريم بيائيد اندکی عکسھا را از نزديک ببينيمحاز طر
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 در زمان سيطرۀ طالب مرهقبل گرفته شده است، ما شاھد يک واقعيت عينی روزسال در عکس اول که حدود بيست 

ی که با چوب بر زنان حمله نموده ، بنا برفھم خودش از اسالم، قرآن، محمد و هللا، و دساتير رھبری طالب طالب. ھستيم

نه در آن کدام ساخته کاری و رياء ديده می شود و نه ھم نمايش . اسالم را تطبيق می داردمأخوذ از استخبارات منطقه، 

  . به خاطر عکس

 است، تمام چيز ھا ساختگی، نمايشی و به رفته شدهگ" غنی احمدزی" در عکس دوم که در روزھای آتش بس مگر

  : شده است، چنانچهمادهآمنظور فريب مردم 

 کابل به اساس معاشرت يوميه  به مثابۀ يک باشندۀ کابل و کسی که در حد الزم از زن افغان به خصوص زنان باشندۀ-١

شناخت دارم، در تمام شھر کابل حتا يک زن آگاه و عالقه مند به امور سياسی را نمی توان يافت که حاضر باشد به 

، نددشمن جنس خود، به دشمن آزاديھايش، به کسانی که وی را در چھارديواری خانه محبوس و زنده به گور نموده بود

  .خوش آمديد بگويد

آنقدر شديد است که ھيچ ن عامۀ زنھا اعم از آگاه و نا آگاه، ترس و نفرت برخاسته از ترس نسبت به طالب  در بي-٢

گاھی و در تحت ھيچ شرايطی حاضر نمی گردند، به يک طالب نزديک شده، دستار وی را از سرش برداشته، دستار 

  .ديگری بر سرش بگذارد

دی از مردم افغانستان، گذشته از آن که برای مرد زيبنده نيست و می تواند به مثابۀ  رسم دستار گذاشتن بين تعداد زيا-٣

طعنه به کار برده شود، برای زنھا نيز چيزی به جز پذيرش پيشنھاد ازدواج معنا نداشته، ھيچ زنی نمی خواھد به چنين 

  .امری تن دھد

 اصطالح طالب می گذارد، آنھم نزديک شدنش  دقت در عکس بادرنظرداشت طرز لباس خانمی که دستار بر سر به-۴

، و آماده داشتن يک لنگی، ھمه و ھمه نشانگر آن است که دولت دست به صورت تنھائی بين يک دلی از طالبان مسلح

گرفتن و رسانه ئی ساختن عکس، باز ھم می خواھد به شعور باشندگان اين سرزمين توھين صحنه سازی و نشانده با 

  .له می خواھد بگويد که مردم افغانستان حتا دشمنان تاريخی و منطقی طالب با آمدن وی مشکلی ندارندنمايد و بدين وسي

" مغز متعفن"به خصوص " باندارگ" تھيۀ چنين نمايشات مسخره ای توھين بس بزرگيست که دولت دست نشانده و -۵

  . به شعور، آگاھی و وجدان مردم افغانستان روا می دارد

انده و بادارانش بايد بدانند که مردم افغانستان ھرچند خواھان صلح و آرامش باشند، مگر اين خواست  دولت دست نش-۶

مردم افغانستان اعم . نيست ناپذيرنصرافابزرگ و به اندازۀ عشق شان به آزادی و آزاد زيستن و حفظ کرامت انسانی 

ميل می داشتند، به صد ھا بار آنھا تحاز زن و مرد، زندگی نوع گورستانيی را که طالب و طالبانيزم در زمانشان بر 

مردم افغانستان باز ھم حاضر اند در آتش جنگ بسوزند مگر حاضر نيستند . بدتر از سوختن در آتش جنگ می دانند

  .کسانی آزادی و حرمت انسانی شان را زير نام صلح خواھی به معامله بگذارند

  !!ديده شود چه می شود


