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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ سپتمبر ٠۴
 

  زن ستيزی داکتر ھاشميان

  
  بوقلمون داکتر ھاشميان

امروز يک تبصرۀ بيرون مرزی تقديم ھم ميھنان می نمايم، آنھم در مورد زن ستيزی داکتر سيد خليل ھاشميان سابق 

  . اين شخص زن ستيزترين انسانی است که تا حال می شناسم. بود پوھنتون کابل که ايکاش استاد نمی" استاد"

مند اين گروه ه م که داکتر ھاشميان در زمان طالبان قرون وسطائی سخت عالقاز طريق دوستان در امريکا اطالع يافت

دانند که طالبان سياه انديش دشمن زن و دشمن حقوق اناث بودند و  ھمه می.  جاھل شده و در دفاع از آنھا برخاسته بود

دھد و او را ھم سلک انديشه  را در صف طالبان قرار میحامی ، شخص یين گروه غير انساناکمترين حمايت از. ھستند

  .سازد ھای طالبانی می

 داکتر ھاشميان آنقدر در ستايش طالبان ضد زن مبالغه کرد که حتا به ديدن مالء عمر رفت و بوسۀ عشق آميز تحويل 

دانست که طالبان ھر روز زن می کشند و ھر روز زنان را در کوچه و بازار بی  داکتر ھاشميان خوب می. چشمش داد

به نادانی و زن ستيزی طالبان به استقبال آنھا " آگاھی"پوھنتون با ھمه " بنام"اين استاد . سازند  بی حرمت میموجب

خواست که وزير خارجۀ نظام طالبی شود، الکن ھمين گروه  ھاشميان می. شتافت که خوشبختانه با توھين آنھا مواجه شد

چطور ممکن است . دند و دو روئی و کاسه ليسی او را نپذيرفتندمثل ھاشميان را رد کر تاريک انديش افراد ماش مانند

که يک مرد در اصل  زن ستيز مانند داکتر ھاشميان ديگران را که يک عمر در راه حقوق زن و حقوق بشر مبارزه 

ه رسيده ام من به اين عقيد. ًکرده اند، زن ستيز بنامد و خود را مدافع حقوق زن معرفی بدارد که اصال به آن معتقد نيست

  .رسد که داکتر ھاشميان به خلل دماغ و مشکل بزرگ  روحی مواجه شده که عالج آن در حال کنونی مشکل به نظر می

کار فربب أري" ريش سفيد"کاری اين أ اميد که خواھران ما به سابقۀ زن ستيزی داکتر ھاشميان پی برده و و به ري

  . نخورند

  


