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  شت وسياستدهزنان افغان زيرسايۀ 

 
AFGHAN WOMAN UNDER THE SHADOW OF TERROR AND POLITICS  

 
  ی افغانآشنائی با يك آتاب خوب ويك نويسندۀ توانا

  
  

با قضاوت و برداشت مثبت و منفی ای آه از مهاجرت اجباری وتحميل 
زحما تيست آه تعدادی  زندگانی ای جالی وطن داريم، يكی از نكات مثبت ما

ازهموطنان ما در برآورده شدن اهداف پسنديده وخدمات شائسته به ارتباط به 
نجمله شفا فيت های حيا ت افغانی، آلتورو ارزش های ملی وابسته به آن، م

ز متقبل تاريخی وواقعات مبرهن مملكت جنگ زدۀ ويران ما، افغانستان عزي
  .ميگردند

درين زمينه جای افتخارمعرفی آتابی استكه اسم آن عنوان اين مضمون را 
تشكيل ميدهدو توسط نويسندۀ توانای افغان، محترمه عاليه راوی اآبر، اخيرًابه 

گرديده است آه ازطريق انترنت به سهولت به پايۀ اآمال رسيده و منتشر 
 .دسترس خوانندگان قرار گرفته ميتواند

اين اثرارزشمند به لسان انگليسی به طبع رسيده و ترجمۀ پشتوی آن آغاز 
ميرمن عاليه راوی اکبر مانند دو افغان افتخار آفرين  گرديده و اميدواريم آه

ا ايرانی پرستيها وعقده مندی ديگرما، ارجمندان خالد حسينی و عتيق رحيمی ب
شان، سلب مليت واالی » !«های آقای زرياب وهم آيشان اتحاديۀ نويسندگان

آرزومنديم درپهلوی خوانندگان غيرافغان آه خوشبختانه به اين . افغانی نگردد
کتاب دلچسپ دسترسی پيدا نموده اند، توجه و نظر مردم ما نيز به مطالعۀ يك 

  .ردداثر خوب افغانی جلب بگ
 

آنانی آه در جوامع مهاجرين افغان در حفظ و حمايۀ آلتوربا ارزش افغانی وافشای واقعيت های تاريخی افغانستان، با 
استعمال قلم و با وجدان راحت و قضاوت سالم خد متگارمردم خويش بوده اند، قابل مباهات و افتخارما درهر گوشه و 

بل زحمات زياد و سرمايه های محدود اقدام به تدريس و رهنمايی هم وطنان اين گروپ منور افغان باتق. آنارعالم هستند
ما، نشر مجالت، جرائد، خدمات گستردۀ انترنيتی آمورنده وملی و يا نوشتن آتب و ديگر فعاليت های مطبوعاتی نموده 

  .اند
  

لکت ما آه علی الرغم تحمل کتاب ميرمن عاليه راوی اکبر، آيينۀ است ازحقايق برهنۀ زندگی زنان هميشه محروم مم
رنج و محروميتهای آه زن افغان منجمله خود نويسنده درحيات اجتماعی وسياسی از آغاز جنگ های خانمان سوز 

درپهلوی . مملکت تا امروز، متحمل گرديده است، هيچگاهی مورد حمايت قانون، اجتماع وحتی خانواده قرارنمی گيرند
اسی طبقۀ اناث و مرد ساالری مفرط، واقعيت های مبرهن تاريخی افغانستان اوضاع نا هنجارحيات اجتماعی و سي

عزيزو بازی های سياسی آثيف وغير ملی ای آه ملت مظلوم و بی دفاع افغان ازهمان آغاز استيالی رژيم ترآی و ببرك 
آراسی تحميلی تا هجوم تنظيم های تشنه به قدرت جهادی وطالب های بی فرهنگ و سياه آار و باالخره عصر ديمو

  . امروزه، متحمل گرديده است، همچنان درين کتاب به وضاحت مطرح ميگردد
 

باری خانم عاليه راوی اآبر درين اثر با ارزش، بر تاثيرات سه دهۀ چنگ وبربادی بنيادی ملت و مملكت مابر حيات 
 وی مينويسد آه درپهلوی مظالمی آه .زنان افغان درخارج وداخل افغانستان، با شها مت ودرايت آامل روشنی می اندازد



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٣از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

درعصر قدرتمندان وطن فروش خلق و پرچم، علی الرغم آزادی های بی بند و بار گونه و لجام گسيختگی های وارداتی 
، اخالق پسنديدۀ زن افغان و ارزش های فاميلی آن در پايتخت، چگونه به زور وعنف و تهديد به »!؟«زير نام آزادی 

اين عصرسيا ه آه از آغاز آودتای منحوس ثور شروع . ی ارزشی و بی بند و باری سوق داده ميشودتاراج رفته و به ب
ميگردد و با حبس داآتر نجيب اهللا، خاديست متقلب ختم ميگردد، در پهلوی جنايات بشری گسترده و مظالم اخالقی بی حد 

ای خانمان سوز را درداخل مملکت و درآمپ آن، برای زن مظلوم بی دفاع افغان ارمغان بدبختی ها و دهشت افگنی ه
  .های مهاجرين درخارج،  تا امروز، سبب و باعث گرديد

  
محترمه عاليه راوی گفتنی های زيادی در عصر بعدی يعنی دورۀ خونبار تنظيم های جهادی دارد آه با هجوم بر آابل 

نرا نه تنها شهيد و بيشتر ازانرا معيوب نمودند، درپهلوی ويرانی يك شهر چند هزارساله، شست و پنج هزارسکنۀ بيگنا ه آ
بلكه جنايات غير بشری و غير ملی هريك از گروپ های احزاب اسالم سياسی دهشت افگن، آنچه را بر زن و 

ازخشونت ها، تجاوزات . دخترهموطن ومظلوم خويش وارد آورند، روی چنگيز وهيتلر به تمام معنی سفيد گرديد
قطع اعضای اين مظلومان در محضرعام و حضورخانواده های بی دفاع شانكه بگذريم آنچه بر وآشتارهای بيرحمانه و 

 !رخ داد، ده ها نسل بشرآنرا فراموش نخواهند نمود» قتل عام افشار« زنان و دختران هزارۀ ما درحادثۀ
ارگرديدند، يك عصر وی مينويسد آه با آمدن طالبان وحشی آه گروپ های تنظيمهای جهادی با زبونی مجبور به فر 

خشونت مرد ساالری و حبس زن و دختر افغان درچهار ديواری، مصيبت و دگرگونی جديدی را بر جامعۀ اناث بی دفاع 
  .افغان تحميل نمود

 
امروز در عصربه ظاهر آزادی های فردی و ديموآراسی وارداتی ای تحميل شده، زندگی سيا ه زن و دخترافغان را 

هزاران مظالم ناپسند بشری در وحشت دائمی وخفقان درخود فرو برده و بازخواست و نجاتی خشونت، مردساالری و 
سياستمداران لجام گسيخته و زورمندان ديروز، بازهم در پهلوی خود سری ها و قانون شكنی . برای آنان ميسر نميباشد

والدين جدا نموده و شوهر ميدهند، دختران را ها، زن را مثل متاع بازاری معامله مينمايند، اطفال مظلوم را به زور از 
در آشتزار های آوآنار به عوض قرض دهقان می ستانند و هزاران آار ناروای ديگر بر زن هميشه محروم و محكوم 

  .افغان وارد ميگردد
 

يخ سه دهۀ خالصه درين اثر ارزشمند آه از خامۀ توانای يك زن افغان آه خود ناظر و شاهد اآثر واقعيت های تلخ تار
آخر محسوب ميگردد، شما آنچه را در موردتلخی ها و مظالم آشكار بر مردم، علی الخصوص طبقۀ محروم اناث مملكت 
تان ميخوانيد، از نگاه حقوق انسانی تاثر و اندوه عظيمی را سبب ميگردد و شما را به اين سوال مواجه ميسازد آه 

ی و علی الخصوص طبقۀ اناث مملکتی چنين بيرحمانه تحميل گرديده آخرچرا اين مصائب غير قابل تحمل بشری برملت
 !است ؟

 
اين اثر ارزشمند در حقيقت فرياد و استغاثۀ مليون ها زن هموطن ما است آه قربانی بی عدالتی ها، نابرابری ها وعدم 

ت، اجتماع، و خانواده های مساوات، حق تلفی ها، بی قانونی ها، مظالم غير انسانی و خشونت های دوامدار از جانب دول
پيام زندگی زن افغان آه دهشت افگنی، جنگ و سياست،  حقوق بشری آنان را معدوم و پامال نموده . خويش گرديده اند

  !است،  توسط خانم عاليه راوی اآبردرين اثر پر مايه به صراحت ابالغ ميگردد
 

، مطالعۀ اين اثر گرانبها به »افغان زيرسايۀ دهشت و سياست زنان « با تقدير و تهنيت فراوان به نويسندۀ آتاب با ارزش 
 .هم وطنان عزيز توصيه ميگردد

 را در  Bruce G. Richardson الزم  است آه در پايان تبصره و نظر ژورنالست و افغانستان شناس خبرۀ امريكائی، 
ه ها آتاب و رساله و مضامينی آه در مورد آتاب ميرمن عاليه راوی ضميمه نمايم آه نويسندۀ مذآور نيزدر پهلوی د

 ميالدی تاآنون نوشته است، اخيرًا اثر جديد وواقعًا جامع ٨٠مورد افغانستان و واقعات گوناگون آن، از همان آغاز دهۀ 
  استمنتشرنموده  AFGHANISTN: A Search For Truth  و آموزنده ايرا بنام

 افغانستان با ذآر منابع موثق، ارزش محتويات آتاب را کامًال تثبيت آه بسيارجالب و آموزنده بوده و واقعيت های تلخ
 .مينمايد
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  AFGHAN WOMEN Under the Shadow of Terror and Politics کتاببرای ابتياع 
 

     . نموده  و آنرا فرمايش بدهيدمراجعه ذيل  معلوماتلطفًا به
         

 
       ALAkb@aol.com           www. amazon.com        ٦٨٥٢ ٣٤٩ ٧٠٣     

 
  :مضمون بروس ريچاردسن بر کتاب ميرمن عاليۀ راوی اکبر 

 
 "Afghan Women, Under the Shadow of Terror and Politics" is a penetrating and sobering 
story of the dark and ugly side of war in Afghanistan, a war in which women have suffered 
disproportionately. The author, Alia Rawi Akbar's account of her life in war torn Afghanistan, 
and her life as a refugee in Pakistan, Europe and ultimately the United States is testament to 
the daily struggle that face refugee women in their quest for assimilation into alien and often 
dangerous surroundings and for the basic necessities for survival.  

 
This book is not for the faint of heart. Alia Akbar's powerful message is for those whom 
desire the truth about the "war on terror" and its devastating impact on the ordinary citizens of 
Afghanistan.  

 
Alia's courage and determination to live a normal life in a strange land is epochal. Her 
political acumen is exceptionally keen and profoundly manifest in this well-researched and 
articulate discussion of the political actors in Afghanistan.  

 
"Afghan Women" is more than a story of a woman who through the dislocation of war found 
her world turned upside down. This is also a powerful articulation of the hazards of just being 
a woman in a tribal society in a locale ruled by war lords, loyal only to themselves and their 
foreign patrons.  

 
Alia Akbar's story could be told only by one who has lived and suffered through the 
tumultuous history of modern-day Afghanistan. In crafting this narrative, the author has 
provided a great service and forum for her Afghan sisters whom have had no choice but to 
remain behind. Recounted with emotion, compassion and truth, Alia Rawi Akbar has, without 
doubt, demonstrated her command of the recent history of her beloved Afghanistan. With her 
indomitable spirit and narration skills, she may well become Afghanistan's modern-day 
literary pugilist, a remarkable achievement for anyone...and even more remarkable for an 

Afghan woman.  
 

Bruce G. Richardson  
Author: "Afghanistan, A Search for Truth" 

 
 

 


