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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢١ جنوری ١٨
  

  !!طالب" زن کشی"  و سياسیاعتقادی ،سنتیمبنای 
 در افغانستان اتفاق می افتد، همه روزھاز جملۀ صد ھا واقعه و ترورخونباری که  : کابل- ١٣٩٩ جدی ٢٨ -يکشنبه

زن در شھر کابل بود که به ساعت ھشت و نيم صبح در سرک دھم قلعۀ فتح هللا خان  يکی ھم کشتار بيرحمانۀ دو

از آن جائی که مقتولين امروز زن و قاضی بودند، در يادداشت امروز خواھيم ديد که طالب و بقيه . صورت گرفت

  :بنا استوار ساخته اندمنبارشان را بر کدام اساس و جنايتکاران اين عمل وحشيانه و خو

 و اين که تعدادی از دانشمندان و نويسندگان پورتال جھت معرفی  ھمسان آن داريماز طالب و نيروھایبا شناختی که  -١

 کار  بهرا در مورد شان" از گوربرخاستگان تاريخ"ترکيب گويا و مطابق با ذات آنھا  يعنی ماھيت ايدئولوژيک آنھا 

را در کل " جنس زن" که به ھيچ وجه حاضر نيستند، يب به اتفاق آنھا کسانی اندًکامال مسلم است که اکثريت قربرده اند، 

  .  مساوی به مرد و ھمتراز آن بدانندو بدون استثناء

و  از مرد خانهفقط برای زيستن در خانه، انجام کار ھای خانه، پذيرائی جنسی دايمی " جنس زن"از نظر اکثريت آنھا 

 در جامعه ، ھمين که زن از خانه اش بيرون می شود و می خواھدبرای افرادی با چنين طرز تفکر. بچه داری می باشد

مردھا و " مردانگی"توھين به را  خانواده اش داشته باشد، ذات بيرون شدن یدرآمد و معاشی برافعاليتی داشته، 

  . ی دانندمبدآموزی برای زنان ديگر 

 که از عملکرد طالب حين حاکميت تاستنتاجی اسه مسأله ای نيست که بر طالب بھتان زده شود، بلکه طرح اين نکت

فکر نمی کنم کسی را بتوان در داخل کشور يافت . در ذھن تک تک باشندگان اين مرز وبوم وجود داردداروتازيانه اش، 

 زنان کشور در داخل امعه يعنی شاھد زندانی ساختن نصف ج،که در تحت سيطرۀ طالب در داخل زيسته باشد

  .رده بتواندک  شان نبوده باشد و يا آن را فراموشچھارديواری ھای منازل

 بقيه متمايز اززن کشی مبتنی بر سنن عقب ماندۀ مشتی از گوربرخاسته  را آنچه رانۀ امروز، ادر ترور جنايتک -٢

  .جنايت استترور ھا می سازد، شغل قربانيان 

 يکی از مشاغلی که زنان به ھيچ وجه حق ندارند" فقه اسالمی" از ده ایعداشت ھای ريم که بر مبنای باين را می دان

اشتغال زنان را به شغل ًمعتقد به آن مطلقا " فقھای" بر مبنای ھمين برداشت از اسالم، . شغل قضاوت استداشته باشند

   . دانسته اندائی، احکام صادره از جانب زنان را فاقد اعتبار اجرقضاوت رد کرده
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د چنين ياب شھر کابل به قتل می رسد، نبخش اشرافی در  دو زن در يک حملۀ مسلحانۀ تروريستیدر نتيجه وقتی امروز

 و حذف عمال آن صورت گرفته با انگيزۀ مبارزه عليه دولت دست نشانده که قتل آنھا به مانند ساير قتل ھا، پنداشت

 به توده ھای ميليونی کشور مصروف ساخته، شه ھای واقعی فکری چنين عملی خود را با ري موظفيمهبلکه ھم. است

  .آشکار بسازيم که چرا طالب دست روی زنان کشور بلند می نمايد

 و اشتغال به وظيفۀ قضاوت  به زن حق بيرون شدن از خانهوقتی طالب بر مبنای پايه ھای سنتی و اعتقادی برداشتش -٣

 در آستانۀ ارتجاع، خود راو  امپرياليسم  چانه زنی ھای رسمی با ايادی رنگارنگ در و از سوی ديگررا نمی دھد

 نباشد و حتا مشھوددر آن " زن ستيزی"و " زن آزاری"و " زن کشی" قدرتی که می بايد  بيند، یتصرف قدرت م

رسيده و می نتيجه اين ً الزما به کتمان شده باشد،" احکام شرعی"پناه ممانعت آنھا از اشتغال زنان به امر قضاوت، در 

که فقھا اشتغال   آنھم قضاوت-  به قلع و قمع زنان به خصوص آنھائی که در خارج منزل وظايفی دارند رسند که می بايد

  .گوی اعمال شان سازد، بپردازندخھمين اکنون که کسی نمی تواند آنھا را پاس، - بدان را منع نموده اند

  !ھموطنان گرامی

عليه دولت دست قلع و قمع نخبگان فکری و فرھنگی جامعه صرف به منظور مبارزه و " روشنفکر کشی"، "زن کشی"

  .قبل از رسيدن به حاکميتآينده زدن حريفان و منتقدان احتمالی  مقدماتيست جھت نشانده نيست، بلکه 

  !جزء اليتجزای مبارزه عليه دولت دست نشانده می باشدمبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع، 

  !لبندسرکھا ما را می ط


