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م 2007 ،مارچ   ماللی موسی نظام         
 

و امروز روزي، دزن افغان  
 

به زن مظلوم و محكوم افغان ميتقد  
 

از زن آه مادر است و همسر،  یخبر یروز مطبوعات و رسانه ها نيدر.  استيزن دردن یالملل نيهشتم مارچ روز ب روز
 .ندينما یو استقبال م ريتقد يیكوينبه  ،یبارزو آامل رحم و شفقت بشر ۀدختر است و نمون

در عمل  یول  باشند،يبرخوردار م یاساس نيبه اساس قوان یدر اآثر ممالك، از حقوق انسان ،یبشر ۀازجامع یمين ثيبح انزن
آه بر آنان وارد  یو مظالم دهيقشر فعال جامعه تا حد امكان پا مال گرد نياۀ سوم، حقوق حق یايالخصوص در ممالك دن یعل
 . شودينم قعوا یقانون روبازخواستيگيمورد پ گردد،يم

 یآه در پهلو روديآن م ميب دهند،يبه خرج م نهيزم نيحقوق زن، در یاللمل نيآه  موسسات ب يی یبا تمام مساع  متاسفانه
 .دگردمخصوصا حقوق زن آامال پامال و معدوم  ،یحقوق بشر و نقض حقوق انسان یها پيپرنس یشدن امكانات عمل رنگيب
قابل جبران آه بر  ريو غ یاديصدمات بن یسه دهه، در پهلو یدر طول جنگ ها ران،يو ۀافغانستان جنگ زد رآه د ميدانيم

  د،يرامتحمل و متقبل گرد یبرباد نيمظالم ا نيشترينوا و مظلوم افغان ب یمملكت و ملت افغان در مجموع واردشد، زن ب
از دست دادن، شوهر و فرزند نان آور هم از دست داد  هيو ده و قر شهرو گشتن انيآش یب یچنانچه زن افغان در پهلو

 .ديطماع، آواره و دربدر گرد گانيهمسا یاجنب یها نيوالجرم، درسر زم
آموخت،  یو تكد يیبدتر از مرگ سوق داد، او را گدا یزن افغان را در آمپ هابه زندگ ،یخفت بار مهاجرت اجبار اتيح

و باعفت افغان را اجبار و سرنوشت  فيزن شر....ند ديگرد یمطاع بازار پاآستان و ممالك عرب یخود و دختر خردسال و
 .سر دچار نمود انيپا یب یبه خفت و خوار اهيس
بنابران،  د،يآه در باال ذآر شد گرفتار گرد یعصر اشغال افغانستان به آمك وطن فروشان خلق و پرچم، زن افغان به آالم در
با  هيقر ١٧٠٠شهرها و اقال  یرانيملت افغان، و ونيمل مين كويآوارگان مملكت، منجمله شهادت  یتو بدبخ یسرنوشت یب

اتحاد  ۴٠نمبر  یاردو يۀگروپ احمد شاه مسعودبا حفظ سالنگ هاو حما كسوويباشندگان آنها بدست عمال خلق و پرچم از 
از  دند،يگرد كسانيبه خاك  یو غرب ی، جنوب یشرق اتياعظم وال یمعاهدات، آه در اثر آن قسمت ها یبا امضا یشورو
  . گردديراجع م گريجانب د

و  اريحكمت  نيگلبد یها ی، با راآت پران تيو مسعود و جدال بر تصرف قدرت و حاآم یعصر خونباران حكومت ربان در
 یرانيچنانچه و باشد،يم از باور بدور ديآنچه برفرد فرد شهر آابل واقع گرد اف،يو س یقوماندان مسعود به اشتراك مزار

آه در  یاضافه نمود آه حوادث ديبا. است زيداستان غم انگ نيمظهر ا غانستاناف یبايز تختيشهر چند هزار ساله، پا كي یاديبن
 ني، زن و دخترآابل درزيبنابران داستان غم انگ. نمود ديرا سف یخير تارادوا انيجان یدوره بر زن افغان وارد شد، رو ني
 خيثبت تار انتشاريافته و یالملل نيموسسات ب یتوسط راپور ها ینيآنان با حضور شاهدان ع ۀآوچه و محل هر ، ازصرع

  .است دهيگرد
عرب آنان، گرچه زن مظلوم افغان از شكنجه و تجاوز و یمملكت توسط عمال پاآستان یعصر طالبان عصر حجرو بر باد در

آامل، داآتر و معلم و مامور و آارگرزن و دختر مملكت آامال  یدرمنازل وانزوا تيمحكوم ۀيبا عمل یول افت،يو قتل نجات 
 .محروم شد ليدختر افغان از تحص....ديمحبوس گرد

، برزنان وديو رفع ق یجهان ۀجامع غيدر یب یبا آمك ها ،یلملل نيب یو شكست طالبان توسط قوا ازدهيسپتمبر  ۀاز حادث بعد
محكوم افغان رونما گردد، اما در عمل  شهيمحروم  و هم شهيبر احوال زن هم یمحسوس ريتغ بوجود آمد آه یاديز یدواريام
بر  شماريو مظالم ب ضيوتبع تيمحدود ات،ياز وال یدر مرآز و بعض یمحدود زنان شهر یعده ا یآه به استثنا شوديم دهيد

 .است دهيگرد شتريب شهيزنان و دختران از هم
 ودياز ظلم و ق دکشیدر هرات رواج خو... زبان از گفتن آن قاصراست گردد،يغان وارد مبردختراف اتيامروزدروال آنچه

و زن  وانيزن در بدل ح یدر جنوب.... فراوان گشته است یها یاو و عدم بازخواست، سبب خودسوز ۀشوهران و خانواد
بعد از خفت و شكنجه در بدل سگ  ساله ازدهيدر قندز دختر ... در بدخشان زن سنگسار ميگردد...روديجوانتر به فروش م

گشته و  ميدرمزارع خشخاش، دختر مظلوم افغان به عوض قرض دهقان به عمال مواد مخدره تسل...گردديمعاوضه م یشكار
 گردديم ميتسل یزن چندم جنگ ساالر به و ثيدر مجموع دختر خرد سال افغان به ح.... گردديم ديناپد ليفام ۀاز حلق

به  كند،يآشت نامشروع خشخاش، زن افغان آه در مزارع آوآنار آار م وعينقاط مملكت، با ش تياآثر در ،درفراه و حاال....
  .آورد یمملكت را بوجود م نيمعتاد ديو گروپ جد برديپناه م اديبه اعت ،یاجتماع یازآالم زندگ جيتدر
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 نيخود در مورد زن و طفل افغان چن ۀاطفال، در راپور ساالن یملل متحد برادفتر يونيسف، ازجملۀ موسسات اختصاصی  
 :دهديگزارش م

 یآه برا یباوجود پول سرشار. شونديبدون آن تلف م ايآن با طفل خود  یتا ١٩٠تا  ١۶٠افغان،  ۀهرصد هزارزن حامل از
 یدر دسترس دولت و موسسات قرار دارد، زن و طفل افغان از امكانات موسسات صح ،یو بهبود اجتماع افغان یبازساز

نوع  چيه دهند،يم ليتشك یزراعت و مالدار ع،يآار را در صنا یانسان ۀقو صديف ٣٠زنان افغان آه . باشنديمحروم م صديف٩۵
 .باشد داشتهينم یهم به بازارفروش محصوالت دسترس یچگاهيرا ندارد و ه شيحق استفاده از حاصل زحمات خو

 و   جنگ ساالران، ،یميرهبران تنظ تيه به اآثرافغانستان آه صد البت ۀجرگ یولس رياخ ۀقطعنام بيدر تصو 
از  یبرائت و چشم پوش یشده است، در پهلو یمعلوم الحال چوآات بند شگانيپ تيجنا یخلق و پرچم و باق یها وتفاله

محكوم  شهيمحروم و هم شهيآه بر زن هم یاز مصائب وآالم یريگ یهم برپ یخط بطالن ،یجنگ تكارانيبازخواست جنا
 دهيبا جبر و عنف وارد گرد یوقدرتمندان منطقو یجهاد یها ميتنظ نيجانب عمال خلق و پرچم، جنگ ساالران، آمرافغان از 
  .شوديم دهياست ، آش

 ۀحقوق بشر به جامعها، افغانستان بحيث ناقض به توشيح حامد کرزی برسد، نه تن منحوس اگرخدای نکرده اين مصوبۀ
و سرنوشت زن محروم و مظلوم افغان  اهيروزگارس ق ملت افغان،حقو پهلوی پامالرد ،عمَال خواهد شد، بلكه یمعرف یجهان
 . ديهم بدتر خواهد گرد نياز
 

انيپا  
  
 
 


