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 "نار باشـدا را کــد روز خـنـو چـصوفی ت"

 

خبران در  رفته است و تنی چند از خدا بی معلیجلسۀ ماسکو به عرش  در چند روز اخیر سر و صدا و داد و فریاد  

 . طالب اقتدا کردند و نمار جماعت برپا داشتندخون آلود ماسکو به مالی 

 تحریک " ، "برادران محترم" خطاب به فرستادگان طالب شنیده می شد که  هوتل داد و فریاد از هر کنج و کنار

با درنظرداشت اینکه جلسۀ ماسکو از نظر این کمترین دو ؛ و اما از اینها که بگذریم، ...و" طالبان کراممحترم 

 :توت هم در سرنوشت کشور محبوب ما  ارزش نداشت، در این مختصر اما به سه نکته اشاره میکنم

 .خانم معلوم الحال،  به شمول دو برادران  سکۀ طالبان را بهتر شناختیم -۱

 .آشنا شدیمبهتر  اسالم طالبی را با زیره و پودینۀ آن  -۲

 ، به دستور کدام مقام؟در ماسکو" ستانکزی" اصالح سر و ریش مال -۳

سیه شان در رو  نمای گویان افغانو بلی قربان سیه از تمام جلسۀ فرمایشی ترتیب داده شده توسط استخبارات رو 

که بگذریم و عطای نامیمون شانرا به لقای بودند  سیهکه همانا خلقی های وامانده و خزیده زیر چتر استخبارات رو 

 .می نمایندشان ببخشیم، می رسیم به دو مطلب که خواهی نخواهی اندکی قابل درنگ 

ات نظر اربابان پاکستانی شانرا ابراز دارد، در مورد حقوق فقط وظیفه داشت تا نک که در آن جلسه" ستانکزی"مال

 : ه استزنان داد سخن داده و چنین قلقله کرد

اسالمي امارت دېته متعهد دئ چي ټول هغه شریر دودونه محوه کړي چي د ښځو حقوقو تلفوي، »

 ».او د اسالم له اساساتو سره په ټکر کي دي

یعنی چه و  ،"دي  کید اسالم له اساساتو په ټکر "نگاه اسالم طالبی وحال می بینیم که حقوق اساسی زنان از 

 :از نگاه طالبان کدام ها اند"شریر دودونه"

 ." ديد اسالم  له اساساتو په تکر کی "خارج از منزل هرگونه فعالیت زنان در منازل شان، وزیر داخله اند،  -۱

زنان می توانند برای تحصیل از منزل خارج شوند، اما یک محرم ضرور باید آنانرا همه وقت همراه باشد، در  -۲

 . "دي د اسالم له اساساتو په تکر کی "غیر آن

زنان می توانند در مقامات رسمی مشغول کار شوند، البته یک محرم شرعی همه  وقت در کنار شان موجود  -۳

 ."ديسالم له اساساتو په تکر کی ا د" باشد، در غیر آن

، اما سفید سران از این قاعده "دي اسالم له اساساتو په تکر کی  د"ها نمایان شد، "سیاه سر"موی سر اگر اندکی  -۴

می کنند و اندکی از مو های طالئی و زرد و های شانرا طالئی و سرخ آن عده از سیاه سر ها که م. مستثنی هستند



، پس "نه دي ، او که دياسالم له اساساتو په تکر کی  د" شان نمایان می شود، هنوز نمی دانیم که و زرد سرخ یا و

 .ها خودداری گرددمو ناز رنگ نمود امیر المومنین بعدی فتوایتا 

جوراب های تانرا تا زانو زیر تنبان  ."ديد اسالم له اساساتو په تکر کی " معلوم شدن بجلک پای خانم ها شدیدا  -۵

 .باال بکشید

  ".دي اسالم له اساساتو په تکر کی  د" نه بلند جداً خودداری ورزند زیراخانم ها باید از پوشیدن بوت های پاش -۶

ساخت پاکستان و رو  ، پس از کلوش و کرمچ."ديد اسالم له اساساتو په تکر کی "بلند شدن صدای بوت خانم ها -۷

 .، حرام است...پوشیدن چپلی، چپلک، دم پائی و .استفاده کنید سیه

؛ عطر ."ديالم له اساساتو په تکر کی سا د"اکیدْا ممنوع بوده و انواع و اقسام عطر توسط خانم هااستفاده از  -۸

  .های پاکستانی از این قاعده مستثنی اند

د ښځو  "جویدن ساجق .مرد ندارد ، زن و."ديد اسالم له اساساتو په تکر کی "ساجق جویدن در خارج از خانه -۹

 ."حقوقو تلفوي

 ."ديد اسالم له اساساتو په تکر کی "در ستدیوم های ورزشی، بصورت قطعاشتراک زنان  -۱۱

، زن و مرد ندارد، رادیو ها و تلویزیونها را اعدام ."ديد اسالم له اساساتو په تکر کی "گوش دادن به موسیقی -۱۱

 !موسیقی حرام است !کنید

دار و حاشیه رنگ و یا ُگل  کمرنگ چادری زنان نباید سرخ، زرد، تیلی، بنفش و یا سرخ کم رنگ و زرد  -۱۲

 ".يدد اسالم له اساساتو په تکر کی "، رنگ های تند و تیز بصورت قطع باشددار 

شرعی هم همراه ، حتی اگر محرم "ديد اسالم له اساساتو په تکر کی "ی خندۀ بلند زنان در شهر و بازارصدا -۱۳

 .بزنید خندلبخنده های تان را یکجا جمع کنید و بعد در منازل تان آهسته  .دیداشته باش

از پخش موسیقی، سلایر های هندی و ترکی . تلویزیون ها باید بر اساس مقررات اسالمی نشرات داشته باشند -۱۴

متخلفین برخورد جدی می شود، البته پخش با ". ديد اسالم له اساساتو په تکر کی "د چونیجداً خودداری ورز

 .سلایر ها و فلم های پاکستانی، ایرانی، عربی و روسی مشکلی ندارد

 مزین باشدهر و تاپۀ وکیل گذر و دو سه نفر طالب محل مُ با زنان در صورتی که اجازۀ کتبی شوهران شانرا  -۱۵

تنبان های حاشیه دار، َپَرک دار، فیته دار،چین از پوشیدن و پوشش کامل اسالمی را در همه حال مراعات کنند و 

و پنج وقت نماز را زیر خودداری کرده باشند و نیز چادر های شان عین خصوصیات را دارا باشند   دار و کتو دار

، نمایند یجمهور یاستر تمعاونخود را کاندید  نظارت یک طالب در وقت و زمان معین آن بجا آورند، می توانند 

د اسالم له اساساتو په تکر کی "رئیس جمهور شدن یک زن. ور گردندصورت اجازه ندارند رئیس جمه اما در هیچ

 .متخلفین به دوصد ضربه شالق محکوم میگردند .به حساب میرود "شریر دودونه"و ."دي

باال  در"شریر دودونه"، نمونه ای کوچکی به عنوان کمی از بسیار و ذره ای از مثقال از"طالبان کرام"از نگاه 

 .تذکر داده شد

  ."ديد اسالم له اساساتو په تکر کی " ماده را که  ۱۵این لیست را می توان تا قاف قیامت ادامه داد، اما فقط همین 

، ریکی زیر دندان های مصنوعی زمان صلح در افغانستان  " طالبان کرام"اگر  ،به شمار میروند "شریر دودونه"و 



 و می زنند " دي کیپه ټکر د اسالم له اساساتو "به حساب آورده و تاپۀ  "شریر دودونه" شان بیاید، بی درنگ آنرا

سال دیگر عقب می برند و از افغانستان عزیز ما یک زندان وحشتناک می سازند که در تمام دنیا  ۱۱۱کشور را 

 .باشدمثل و مانند آن هرگز دیده نشده 

. طبیعتی که نشست؛ نرود تا دم مرگ از دستمیگویند ترک عادت، موجب مرض و نیز خوی بد در 

 :چه بجا گفته است" موالنا"حضرت

 ش  وصل خوی باز جوید روزگار        هر کسی کو دور ماند از اصل خویش              

، بعد از آنکه از مهمانی ماسکو و از "فوزیه کوفی" جالب اما اینجاست که خانم شناخته شده و معلوم الحالی بنام

 طالبان پروگرام های خوبی برای زنان " :برگشت، طی یک مصاحبه ای گفت"محترمانه"؛"کرامطالبان "آغوش 

، چهار روزی قوانین و مقررات عصر حجر شانرا باالی فوزیه کوفی ها "طالبان کرام"ای کاش . "دارندافغان 

خود  "ان کرامطالب" و پروگرام های خوب   تطبیق نمایند، تا فوزیه کوفی و امثال او بدانند که یک نان چند فطیر است

 .ما را از خیر فوزیه کوفی ها امیدی نیست، از روی لطف شر نرسانند. دنرا امیل کردن خود کن

که هنگام ورود به هوتل پنج ستارۀ ماسکو، " آی اس آی"، فرستادۀ "ستانکزی" و اما بر گردیم به ریش و پشم مال

ک چامپه بود و روز بعد سلمانی های روسی، ریش او را شانه و قیچی زدند و گویا به اندازۀ یک اریکین، یعنی ی

، اندکی مورد قبول گویا جامعۀ جهانی قرار لب در ماسکو؛ آدم دستور شد تا از نظر مقامات روسیااین مالی ط

 :و تفهیم کرده باشند کهابه  سیهشاید مقامات مسؤل استخبارات رو . گیرد

 دارد، غیر تشویش چه معنی دارداینقدر ریش چه معنی 

    

هموطنان گرامی به دو عکس باال خوب دقت کنید، نه جادو و جنبل است، نه فوتوشاپ، فقط کمال استخبارات رو 

 .مقیم ماسکو" ستانکزی" است و مشاورین زیر دار گریختگی خلقی مال سیه

خوشی دارند که منتظر طالب باشند، طالبان هم و سوداگران جهاد چه خاطرۀ " جهادی"هموطنان ما از تنظیم های

وای به روزی که . در زمان حکمروائی شان از خود خاطرات تلخی بجا گذاشتند که هرگز فراموش نمی شود

جهادی ها و طالب ها سر از یک گریبان بیرون کنند و چهار بی ننگ و عار دیگر چون کرزی ها و کوفی ها، بلی 

 .باال بدوندقربان گفته برای شان ته و 

 نار باشـدا را کــد روز خـنـو چـصوفی ت
 مردم گرسنه اند تو را جنگ مذهب است

 


