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    ٢٠٠٧ یم         ماللی موسی نظام
 

 

  مادر، مادر افغان استنيا
 

  به مادر مظلوم و محروم افغانميتقد
 

 
 به عمل لي تجلشي مادران خوی از مقام واالر مادۀز افراد بشر، به مناسبت روز خجست ها تن اوني ملگري دكباري
 است ی از بود جه اشتري بمراتب برد،يگي روز صورت مني درفي تحادي و خرهي تهی آه برایمصارف.  آورندیم

 .  بمصرف برسدتوانديارض مۀ  آری مادران و اطفال گرسنه بر رورآردني سیآه برا
 با ی اجتماعی بهبود زندگیدواري از پنج سال از آغاز اعمار مجدد و امشتري آه براني ویان جنگ زده  افغانستادر

بار   نابسامان ملت به صورت عموم و احوال رقتطي در شرای حالتري تغچي رد، هگذي ها دالر موني شدن بلريسراز
اشد و آن طفل اناث افغان  مادر افغان بتواندي مغان زن افنيا.  استدهيزن و طفل افغان بصورت خاص رونما نگرد

 ۀف و اجبار به خان ملك و امثالهم، به عناير،  گذلي وآاي جنگ ساالر و كي زن چندم ثي به حی درخرد سالرآهم اآث
  .شوديشوهر فرستاده م

 فقدان در اثر دو، و يا هر يا خود ويا طفل او ًا و اکثريشودطفل خرد سال افغان در خانۀ شوهر تحميلی، مادر م
  . وسايل طبی تمف ميگردند کمک های الزمۀ و

 زن افغان در تمام حاالت  به اجبار به استقبال مظالم ،ی افغانۀ مملكت و جامعیادي بنی جنگ و بربادۀ سه دهنيدر
  آنچه گانه،ي بی هاني ، چه در داخل آشور وچه در سرزمخي تاراهي سۀدر سه دور.  رفته استاني پایو مصائب ب

 حقوق بشر، بر زن و دختر افغان وارد آمده ی هاپيرنس پی نقض افراطو ی پناهی، بر فقت،ي جنا،ید ساالراز مر
 .باشدياست ، زبان ازگفتن و قلم از نوشتن آن قاصر م

 ی وپالن های المللني بۀري ها دالر از جانب موسسات خوني شدن ملري الرغم سرازی علر،ي پنج سال اخنيدر 
و اسفناآتر   اناث درمملكت رقت بار ترۀت طبقروم و مظلوم افغان، حال محشهي وضع زن هم بهبودی براشماريب

 ی هاكيني و آلی موسسات طب ازساختناعم ، زنان و دخترانی اجتماغاوضاعري تغی براديآنچه با.  است دهيگرد
 و محصوالت ی دستیهار فروش آای برایابيبازار و  یمي تعلۀي بلند بردن سوی اجتماعات برالي تشكطفل و مادر،

 ی عملري آامال ناآام و غرد،ين، صورت گ  و شناخت حقوق آنان به اساس قانوهي زنان و در مجموع حمایصنعت
  .باشديم
 دولت در امور ني و مسئولني مامورۀي، عدم آفا عامهی هايی و چور و چپاول دارای فساد ادارتيبا موجود 

 عمال مواد تيموجود ،ی و منطقویساالران و قدرت مندان مسلح محل جنگ تي جامعه، موجودی و بهبودیاجتماع
 دي، نبا نموده استني مادر و دختر افغان تعیا و آنچه قانون بری از حقوق مدنی اسمگري، دتيمخدره و نبودن امن

  .برد
 و ی جهانۀيري انواع موسسات ختي مادر با موجودنيا.  عالم استی مادر در پهناني روز ترهي از سیكي افغان مادر
 رقت بار او و ی و از چپ و راست راپور زندگباشندي مشغول متي به فعالشني حقوق بشرآه درسرزمی هاتهيآم

 درعمل رسانند،ي می جهانۀ حكومت و جامعوش حقوق بشر، به گی هاپيفرزند اناث او را به عنوان نقض پرنس
  :  شدبايمن برخورداری و مدنی از حقوق انسانوان،ي حكي  درحدیحت
 
 توسط جنگ ساالران و قدرتمندان منطقه ،شي خوۀ سالازدهي دختر گانهي اختتاف ی اهي به سویتي مادر شاهد جنانيا

 چي به گوش هادشي و فر سوختهوسانهي او ماۀ تجاوز به همان فرزند و شكنجبتي مادر در مصنيا....بوده است



 نداشته ی رسادي ملجا و فرچي ، هی سگ شكاركي ش به  فرزند دلبندضي مادر در تعونيا....  است دهي نرسیمقام
 .است

 در بدل قرض شوهردهقان خود به عمال مواد مخدره شي خوۀ دختر نه سالضي مادر شاهد و ناظر تعونيا 
 .گرددي فرزند محروم مداري خشخاش، تا ابد از دۀ مادر بخاطر موقف خاص فروشندني و هم....باشديم
 تحمل ی ماورا،ی است، با شكنجه ادهيار قرار گرفته و توسط شوهر به فروش رس مادر آه خود متاع بازنيا

 دينماي آه پسر خرد سالش از وحشت سكته مشودي داده ملي تحویگري به مرد دی مجرب در حالواني حثي، بحیبشر
 .گرددي جدا منهي خوارش به عنف از سريوآودك ش

، به طرف مقابل دهي آه پدر دختر مرتكب گردیبدل قتل  خود درۀتر پنج سال دخ دهیلي مادر ناظر تحونيا 
 آشف سي توسط پلی الهي از طوی اعم از تجاوز، سوختا ندن وشكنجه در حالشماري دختر با مظالم بنيا..... باشديم
 .ت اسدهي گردديآه شعور از دست داده است و مادر هم چنان ناپد، گردديم
 همسايه ای مسلمان هم  دولت مثعلق به، یراني اخبري از خدا بسيوسط پل شب با فرزندان، تۀمي مادر نني باالخره او

 از كهي فابركي آار شبانه در ی شوهر براكهي درحالگرددي پرتاب می موتر الرۀ مانند گوسفندان به گوش،»!«زبان
 و  آب و علف ناظر مرگ دختر خردسال خود از گرمای سوزان بی مادر در صحرانيا....ماندي مخبري بانيجر

 .شناسدي نمی پناه وبازخواست گرش،ي خوراني وۀ جنگ زدني مادر در بازگشت به سرزمنيا....گرددي میگرسنگ
حال بهبود  ی برای جهانۀ ها دالرتوسط موسسات عام المنفغوني آه مل،شوديده ميانرد بر گیني مادر در سرزمنيا

 متصور نٱ از یزي ناچهم س حتی فرزندانشو یو ی براكهي است ، در حالدهي گردري سراز،زار مادر و طفل او
    !!باشدينم
 
 .  افغان استینواي مادر، مادربنيا
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