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      2022جوالی 16شنبه                                                                                    قیس کبیر    

 فیسبوک با میرمن زهره یوسف در  تبادل افکار              

 میرمن زهره یوسف مینگارند: 

را   ساله  پنجهزار  تاریخ  ادعای  ایکه  است()میکند »ملت  گواه  تاریخ  کند،  نمی  در  ادعا 

آیا اسالمی بودن افغانستان بر آنست    جنسیتی قرار گرفت،  ( ض بعیت تعبیض )نقطه    (باالترین)پایانترین

 تا در مکاتب به روی دختران جوان بسته و زنان از جامعه حذف شوند ؟  

 (عالمت سوالیه در این قسمت اضافی است ) مگر افغان ها در گذشته مسلمان نبودند ؟ 

داشته   گذشته  از  تر  اسالمی  حکومت  تا  داشتند  آرزو  که  اسالمی  امارت  حضور  با  امروز  که 

مگر    نیم نفوس جامعه از همه امتیازات محروم شدند،  (حکومت های قبلی هرگز اسالمی نبودند )باشیم

که با زنان ضدیت نمایند    (و بیجا است   هاین عالمت سوالیه اضاف)  مبارزه و جنگ برای همین بود؟ 

 ( یاضاف)و زنان را از اجتماع به انزوا بکشانند؟  

مگر این   (، که وجود ندارد.اینجا درست است سوالیه )گرفته شود (ای)تا جلو تحریکات شهوانی عده 

اگر قرار    (؟ )شوند   مردان هر روز در خانواده های خود با دیدن زنان و دختران خانواده تحریک می 

دانسته  )  پس این مردان با تلفون های دستی و اینترنت چه کار خواهند کرد ؟   (،)که چنین است   (،)باشد 

به    ا  این نوع اشخاص شدید   و بنا    (دستی خود چه کار ها میکنند فون  لیت ا  بنمی شود که خانم زهره  

  (شوند )از خواب سنگین بیدار شوید   لطفا    از اینکه حکومت داری کنند،  .تداوی روحی ضرورت دارند 

یک تحت چتر اسالم خود ساخته و پرداخته دختران را از تحصیل محروم نکنید    درین قرن بیست و 

از این بیشتر با خود دشمن نسازید    ( بیشتر از نیم)دهند   جامعه را تشکیل می و زنان را که نیم نفوس  

ملیون مردم افغانستان گروگان   ۳۵سیاسی نخواهید داشت و این عدالت اسالمی نیست که   ۀ چون آیند 

به    گرفته شوند و  به خاطر تعبیض جنسیتی  این حکومت را  دنیا  دهند و  فقر و گرسنگی جان  از 
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مشمول عدالت اسالمی نیست، یا فقط فقرۀ    ۀ باال دانسته نمی شود که هردو  فقر)  « !رسمیت نشناسد 

 (اول

 جواب کوتاه اینجانب: 

زهره جان، این گپ ها را معامله گران مانند ترمپ و خلیلزاد، پاکستان همه می دانستند، تنها ستون  

تحلیلی   توانایی  از  بیچاره خو  ملت  بودند.  پول مصروف  آوری  در جمع  و  پنجم  نبوده  برخوردار 

بازی های سیاسی این حق مسلم  ختانه  بشور ملت از تمام توانائی ها برخوردار است، اما  ..)  .نیست 

 ( را از آنها گرفته است 

 جواب میرمن زهره یوسف: 

افغانستان    (،)ملت هم مشكل خود را دارد   ( !)قاي كبیر عزیزآ»   ٨0متاسفانه  در دهات و قصبات 

چند مرد افغان ایستاده شد تا در مكاتب    (حاال)همین االن   (است )فیصد مثل طالبان طرز تفكر شان أست 

مكاتب دختران كردند از صد سال به این   (گشودن) كید برأاز هزار مال تنها دو نفر ت ( ،)باید باز شود 

زادى  آ  محدود روشنفكر در جامعه به تعلیم و    ۀقط عد طرف تفكر عقب گرا در كشور حكمفرما بوده ف

تیکه  )  در همین جمهوري اسالمي سیاسیون جهادى  (حتی) حتا  (،)هاي اجتماعي زنان عقیده دارند 

اینكه به زنان    .زن و دختر شان را به شمول اقاي كرزى به جامعه معرفي نكردند   اصال    (داران جهاد 

احتماعي نسبتا     . نهم به خاطر امریكا و ناتو و پول شان بود آ (،)داده بودند  (اجتماعی)موقف سیاسي و 

ش بود، همان سردار داود خان شهید بود كه در زمان صدارت خود با  آن همین كاسه همین  آدر غیر  

در    ( تغییری) ن كدام تغیرىآچادرى را انتخابي ساخت در غیر    (،)هنین كشور را اداره میكرد آمشت  

نظر شخصی  )تفكر مردم با صد سال پیش هیچ فرقى نكرده«  ( طرز)طورمد  آحالت زنان بوجود نمى  

 (. دور از واقعیت است و 

 جواب مفصل اینجانب: 

  ( اید )طالبان در واقعیت امر چنانکه فرموده اند خانم ز. یوسف درست و بجا فرموده اید. اساس ذهنیت  

تا    ۷0اکثرنفوس بین    ( اضافی است )تعداد تمام مناطق غیر شهری و حتی شهری وجود دارد و    در

هرچند نام و   یعنی خارج از شهر ها زندگی می کنند. ذهنیت طالبانی (،)فیصد مردم در اطراف  ٨0

ولی ذهنیت زن و تمدن ستیزانه و ذهنیت مرد ساالرانه افغانها مانند آفتاب    (،)اصطالح جدید است 

خود می بیند که منشاء    هرکس اساس این ذهنیت را از دید   ( برداشت ُکلی وارد نیست )روشن است.

ریشـۀ این ذهنیت در    (،)آن کجاست و از کجا نشـئـت می کند. به نظر من اگر عمیق نگریسته شود 

اضافی  )وسیعو تولیدی جامعه نهفته است. افغانستان به نسبت نبود وسعت مناسبات  مناسبات اقتصادی  
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نه توانسته تا   (،)اقتصادی و نبود داد و ستد بین والیات و ولسوالی ها و سرانجام بین شهر ها (است 

ن و بازار الزم برای تولیدات و کاالی شان  ئراه های مواصالتی و شرائن اقتصادی باثبات و مطم 

این کاستی از هزاران سال بدین سو همچنان برجا مانده است د ننمای ایجاد   این درد و  هرچند    (،). 

امریکا طی بیست سال اخیر سعی کرد که با ایجاد شاهراه ها و سرک ها این اتصال را بوجود بیاورد  

و به گسست هزاران سال  میان شهر و ده دیگر پایان ببخشد ولی باز هم جنگ باعث شد تا این  

 (قصاب ها در غم چربو بودند، نه اتصال شهرها و دهات )شرائن حیاتی پیوند نیابند.

قتصاد و داد و ستد است که بر ذهنیت سازی کمک می کند. از جانب دیگر آنانیکه در شهر ها اند  ا 

نوعی تنفر از مناسبات کهنه دارند و اینها جامعه را نه شناخته اند    (،)و در سیاست دخیل بودند و اند 

کسیسم و لیننیزم  بارز این اندیشه های وارداتی مار  ۀپس پناه به اندیشه های وارداتی می برند. نمون

 روسی و چینایی و یا اخوانیت مصری و یا هم دیو بندی هندی بوسیله طالبان بوده است.  

گیر مانده اند   (اخطاپوت )هرکدام شان در دام شبکه های استخباراتی مانند رشته های کشنده اختاپوت 

نسخ هیچ کس  و  ۀ  و  جامعه  واقعی  تأریخ  و  از وجدان  برخاسته  که  درست  از  درمانگر  برخاسته 

آنها    (،)نمی پذیرد. افغانها هیچ گاهی گوش شنوا نداشته و ندارند   را(  ،) خواست عموم جامعه باشد 

. هر زمانی که افغانها    (بازهم یک برداشت کلی و غیر واقعی )وبس  (میکنند )فقط پر حرفی دارند 

دادن)شندین هنر   آون  (گوش  در  آنرا  تا  فهمیدند  را  آن    (نهاو) دقیق  روی  و  بکوبند  دقیقا   ذهن 

  ( مصائب )آنگاه شاید امیدی برای رهایی از مصایب   ( ،)فکر کنند و کمتر حرف بزنند   ( عمیقا  ) عمقیقا  

  (،)افغانستان بدبخت ترین موجود است. در عصر کنونی در بین افغانها  ۀکنونی پیدا شود. زن در جامع

. و حال که  ( دهات و قریه ها)بخصوص در اطراف  (،)زن حتی موقف پایین تر از برده را دارد 

 بدتر شده است.  (،)حالت از بد  (،)طالب با این ذهنیت کور خود آمده

     ________________________________________ 

اغالط امالئی، انشائی و تایپی    ،جبارابال  و  از روی ناچار  ،با عرض معذرت   خپلواکی :  –استقالل  

 نگردد.تخریش    امید باعث  گردید،مقدور اصالح  حد  در

 

 

 


