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  AA – AA  پورتال مين اعالميۀھھفد

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
 ٢٠٠٨مبر  نو١٧

  
  

  ب پاشيدندتيزآن  دوشيزگابه رخسارکه  مرگ بر آنانی
  

 ميرويس ل در مکتب سوار بر موتر سايکافرادی از گروه طالبان ٢٠٠٨ مبرنو ١٢ به تاريخ ، اطالع دارندھمهکه قراري
دو سه پسر و ،  دختر١۵شنيع  حادثۀ  ايندر. نددفرار نمو  پاشيده و دختران مکتب تيزابرخسارنيکۀ شھر قندھار به 

 از فاميل ھاز  عده ای ا، تااين حادثه باعث گرديد. می باشدوخيم شان  حال يک تعداد ه اند کهً رھرو شديدا زخمی شدچند
 اصهخال افراد طالبان خوانده شده اند که دشمن انسان، ب،مرتکبين اين جنايت. شان به مکتب جلو گيری نمايندرفتن اطفال

  . انددشمن زنان و دشمن علم و معرفت
 ١٣۵٠ حتی در دھۀ گلبدين و افرادش. يراث گذاشته است طالبان به مدين بهب پاشی را حزب اسالمی گلب تيزآجنايت

اسالم خانه زاد  خصلترف ا دشمنی با زن و مع.ند تيزاب پاشيده بود، کابلاتبر بر سر و روی دختران مکا ببارشمسی 
 سبقت جسته  و ايران يکی از ديگری که در اين خصوص تنظيم ھای اسالمی ساخت پاکستانشمرده می شود،سياسی 

  منحوس مجددی و چه ھم در دورۀ با تأسيس حکومت مجاھدين در کابل چه در زمان صبغت هللابه ياد داريم که. اند
در نتيجه زنان کشور را نه تنھا از کار در ادارات دولتی .  با دشمنی با زنان آغاز گرديداقدامشان اولين ،ربانی ـ مسعود

 مظالم نا بخشودنيی شان اي نيز تجاوز کرده و در حق آنھاھای فردیاھی ، بر حريم آزاديوبه بھانه ھای منع کردند، بلکه 
 آنھا را به گردن بندگی فرود آورده، قالدۀ در مقابل اجنبی سر تسليمی تنظيم ھای وطنفروش اسالمی. را مرتکب شدند
  ــ"زنان" يعنی ين عضو جامعۀ افغانیمظلومترين و بيدفاع تربه رخ  آنھم کن بر رخ وطنداران خود ــمی اندازند، لي

  .شمشير می کشند
 خود را از حمايت  کرزیحامد خمی به ابرو نياورد، بلکه  طالبانجنايتا در برابر اين  نه تنھبيگانهنشاندۀ  دولت دست
 اگر رھبر گروه" :و عالوه کرد  ".از مال عمر در صورت مذاکره حفاظت می کنم : "م کرداعالچنين  رھبر طالبان

تضمين می کند که رھبر اين   ميز مذاکره قرار گيرد، اوامنی ھا در افغانستان، پشتپايان دادن به نا طالبان بخواھد برای
  ).٢٠٠٨ نومبر ١٦ مؤرخ ،به نقل از صفحۀ انترنتی بی بی سی" (گروه تحت پيگرد قرار نگيرد

  

که در نشاندۀ افغانستان را   ھای اسالمی و دولت دست طالبان، تنظيمتا جناي"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 
 ناقضان حقوق بشر جنايتکاران و  است که ھمهمتيقن، محکوم نمودهپناه تجاوز امپرياليستی غرب صورت می گيرد؛ 

  . دخواھند گرديروزی در دادگاه مردم محاکمه 
  

  !ه رخ دختران مکتب تيزاب می پاشندکه ب شرمسار باد آنانی
  

  !، از ھر قماش که باشنداد زن ستيزان بسر نگون 


