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   2022اگست  24چهارشنبه                                                       انوری   حمید             

 طنزی به گزارش "بی بی یک کم چهل"  -یک نگاه انتقادی 

 لمؤرهبر طالبان: اگر یک کودک در افغانستان بدون تعلیم بماند، من مس 

مختصر تالش می شود به گزارش این دستگاه دروغ پراگنی لندنی و نیز محتوی گزارش  در این  

 درنگی داشته باشم، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید: 

در نشست رهبران طالبانهبت  آخوندزاده، رهبر طالبان  این  هللا  در  اشتراک    نشست )  از  یک عده 

و متنفذان قومی    در حد اکتفا وجود نداشته است(  نشست کنندگاه، همچنان ایستاده مانده بودند و وسائل  

تعلیم  ) اسد( برگزار شد، سخنرانی کرده و با اشاره به اهمیت آموزش  2۷در قندهار که روز پنج شنبه ) 

 لیت خود می ؤاگر یک کودک این کشور بدون تعلیم بماند، من مسکودکان گفته است که »  (لو تحصی

 ( ) چرا فقط کودکان؟ آیا جوانان انسان و تبعۀ افغانستان نیستند؟دانم.«

است که رهبر طالبان برای   گ علما در کابلنشست بزر  این دومین نشست بزرگ طالبان پس از 

آنجا سخنرانی کرد. در  بار  ایستاده،  )  اولین  ها طبق معمول  که سخنران  است  بوده  حالی  در  این 

 ( . سخنرانی میکردند و حاضرین و سامعین بر روال معمول همه نشسته بوده اند 

تفاوت بین مدرسه  )  بازگشایی مدارسرفت که با افزایش فشارهای جامعه جهانی در مورد    انتظار می

و مکتب، از زمین است تا ثریا، اما گزارشگران اجیر شدۀ بی بی یک کم چهل را باکی نیست و فقط  

تعدادی  )  متوسطه دخترانه، رهبران طالبان در نشست قندهار  (دستورات بیگانه ها را عملی میکنند 

ی هم به دیوار ها  ض ند و بعوپا نشسته بود بر چوکی ها نشسته بودند، بعضی ها چهارزانو و یا سر د 

، در مورد بازگشایی مدارس  (بوده است   نشست ، نیمه  نشست لم داده و ایستاده مانده بودند، پس این  

تجدید  به    دخترانه  و  طورکلی  به  آموزش  به  آن  به  اشاره  بدون  طالبان  رهبر  اما  کنند،  نظر 

  . ( هر کس را قدر توانش)  به اهمیت تربیت مذهبی کودکان پرداخته است.    (بخصوص ) ویژه

رهبر طالبان همچنین سفارش کرده که »علما متوجه تربیت کودکان ملت باشند، وقتی تربیت اخالقی  

 شود.«   داشته باشند، خود به خود مانع جرایم می
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اینها اوالدهای خودم هستند. به والی    او همچنین افزوده که »دستور داده ام کودکان گدا را جمع کنند،

آنچه بین قوسین آورده می شود، به معنی  )  )قندهار( امر کردم که مکان و تعلیم آنها را آماده کند.«

این تواند بود که معنی یک لغت در بین آن شرح داده شود، اما هرگز معنی والی، )قندهار( نیست،  

 .( نبوده و می شد نوشت: والی قندهار  ن قوسین در غیر آنصورت ضرورت به اضافه نمود 

ای به کارش    نشست یک روزه رهبران طالبان در قندهار در جنوب افغانستان با انتشار قطعنامه 

داد. این  )  پایان  در  بودند  نشسته  آنانیکه  روزه،  یک  نشست  این  در  معلوم  جنشست قرار  ئت  ر ، 

 .( را اشغال کنند   نشسته ها چون واهمه داشتند ایستاده ها جای   ،برخواستن و ایستاده شدن را نداشتند 

  ۳0به کابل در    (امریکائی )بدون سرنشین آمریکایی  ( طیارات )ماده اول قطعنامه حمله هواپیماهای 

المللی و تجاوز به خاک   جوالی را محکوم کرده و آن را »نقض توافقنامه دوحه، خالف قوانین بین

اد" استفاده نکرده  پخانۀ گزارشگر بازهم آباد که از اصطالح تهوع آور"په )   افغانستان« خوانده است. 

است. من اما نمی دانم که اصطالح عربی طیارات بدون سرنشین چه است، ورنه به طالبان اطالع  

 ( میدادم.

سخنان قبلی خود را  )  اعالم کرد که در این حمله پهپادی،  ( امریکا)جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا

پس میگیرم و از خوانندگان نسبت به آن اشتباه معذرت می خواهم، خانۀ گزارشگر مذکور آباد نباشد.  

گزارند.  منت  و  فرموده  حذف  مختصر  این  از  را  سطر  دو  آن  لطف  روی  از  این    هموطنان  به 

به دستور    ( ." و یا هم"آب را نادیده؛ موزه را از پا کشیدنمیگویند"پیش از مردن، کفن پاره کردن"  

 ( معنی تروریزم دولتی همین است )او، ایمن الظواهری، رهبر القاعده را در مرکز کابل کشتند.

در ماده دوم این قطعنامه بدون نام برده شدن از کشوری، آمده که هر کشور همسایه که استفاده از  

افغانستان اجازه داده باشد، نیز در این »جنایت شریک است« و تاکید شده  فضای خود برای حمله به  

 (حق تلخ است )که چنین تصمیمی عواقب بدی خواهد داشت.

در قطعنامه به حقوق زنان نیز از جمله موضوع ارث زنان اشاره شده است. همچنین گفته شده که  

دادن« دختر )در بدل خون  دانسته شده  به  »عروسی حق شخصی زن است« و »بد  نیز حرام  ا( 

 (عمل نیک در هر حالت قابل تائید و تصدیق است )است.

در یکی از مواد این قطعنامه از حکومت طالبان خواسته شده است که به »آموزش دینی و مدرن،  

ها، کودکان، زنان و کل مردم در پرتو    ، حقوق اقلیت (زراعتی)  ، صنعت کشاورزی (صحت )بهداشت 

توس و  اسالمی  ویژهشریعت  توجه  متوازن  توسعه  و  اقتصادی  جانبه، رشد  همه  داشته    ( خاص )عه 

 ( امید است در یخ ننوشته و در آفتاب نگذاشته باشند ) .«د نباش
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 متوسطه دخترانه اشاره نشده است.  (مکتب ها)در این قطعنامه به موضوع بازگشایی مدارس

ها »خواهان    گفته است که آن   ( اجالس یا جلسه)امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در این نشست 

 تعامل مثبت با جهان« هستند.

الظواهری، رهبر القاعده در  در حالی برگزار شده که پس از کشته شدن ایمن   (اجالس)این نشست 

پهپادی  می  (،)؟!)حمله  تذکر  نیز  آنرا  منبع  و  نامأنوس  لغت  این  معنی  مذکور  گزارشگر  کاش 

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا  ( امریکائی)آمریکایی(داد  به    (امریکا )در کابل،  نیز طالبان را 

طالبان را تحت    و  ( امریکا )نقض فاحش توافقنامه دوحه متهم کرد و گفتگوهای میان نمایندگان آمریکا

چرا مقامات مسؤل امریکا هنوز متن کامل آن توافقنامۀ شرم آور را  )  الشعاع خود قرار داده است.

 ( ؟! ه اند منتشر نکرد 

میلیارد    ۳.۵سازی    گزارش دادند که گفتگوها برای آزاد   (امریکائی )های آمریکایی  تر رسانه   پیش 

شراب مفت را  )  به حالت تعلیق درآمده است.   (امریکا)شده افغانستان در آمریکا  دالر ذخایر مسدود 

 ( قاضی خورده است 

حکومت طالبان و بزرگان قومی و روحانیون  های    نشست طالبان در قندهار با اشتراک شماری ازمقام 

نشده   در کابل هیچ زنی دعوت  مانند نشست طالبان  نیز  این نشست  به  برگزار شد.  حامی طالبان 

چوکی خاصی برای نشستن اسالمی زنان هنوز کشف و اختراع نشده است تا زنان در این نوع  ) بود.

 ( .نشست ها، ایستاده نمانند 

دعوت    (نشسته بوده اند ) نفر در این نشست یک روزه  ۳000تر، حدود  به گفته خبرگزاری دولتی باخ

گفت، چرا، امید است گو  )  کنند.  شدند و شرکت کنندگان در مورد »مسائل مهم ملی« گفتگو می 

گو به معنی  و    گفت .  نکرده باشند، مذاکره، مشوره و افهام و تفهیم، بهتر تواند بود، تا گفت و گو

 .( آمده است مشاجره و جنگ لفظی نیز  

 

   

 


