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 جامعه را تشکیل می دهند ۀبخش عمدافغان زنان 
 

به کمک  به فضل و مرحمت خداوندافغانستان و با رويکار آمدن دولت کنونی طالبان  متحجر و عقب گرایبا فروپاشی نظام 
 .مردم ما آزادی و عزت و حیثیت خود را باز يافتند جهانی ۀجامع
را بر و جهالت ، وحشت تاريک نگر طالبان يک دوره جهلو ديده می شود که نظام مستبد و متحجر  بطور عمیق بنگريم، اگر

و همگی  بودندوران پاکستانی در امان نمانده از ظلم و جبر اين مزد کشورتمام مردم  باشندگان افغانستان تحمیل نموده بودند
همین گروه عقب گرا و قرون وسطايی بودند که . ه اندپوست خود احساس و لمس کردگوشت و طعم شالق های آنها را با 

 . ده ها سال به عقب برگشتاند چونکه افکار بیگانگان در سوق دادن آنها دخیل بوداز کاروان تمدن و روشنی به را ما کشور 
ور که نیمی از نفوس افغانستان را تشکیل کشاناث  ۀيک نگر باالی طبقه مظلوم و بیچاربخصوص ظلم و استبداد اين گروه تار

آزادی های شان زندانی کرده و نگذاشتند از نعمت  خانه های چوکاتکه اين طیف مظلوم را در  ه بودمتمرکز گرديدمی دهند، 
 . و دانش برخودار شوند علم بشری، 

  ،را به روی شان بستند، سسات فرهنگی ؤم و ها مدارس، پوهنتوندروازه های مکاتب  
 کشت خشخاش، تولید و تعلیم و تربیه جهل و جهالت تمامی کشور را فرا گرفت و بجای ترقی علم و دانش ،

هنگفتی را بدست آورده و به ترويج های مواد افیونی و تجارت آن در کشور رايج يافت و از فروش مواد مخدر پول 
 .به مصرف می رسانندو آدم کشی و توسعه باندهای تروريستی 

همه  .به رشد و بهبود نهاده است تا حدود زيادی رو ً فعال ،طالبانیدوران نظام به ما نسبت نظر ن در کشور وضعیت زنا
شان  مطلوب نموده و خود ۀور ماست که از فرصت کنونی استفادبر زنان کشحاال امکانات برای شان مساعد گرديده است و 

 .را در جامعه تبارز دهند
 

سسات فرهنگی ؤخانه ها، م اشتغال شغل در همه وزارت ،تحصیل ،رشته فکری ۀرايط فعلی زمینيید گفته های فوق در شأبا ت
انزوای مطلق چرخ  به سر می بردند و درطالبان  تاريککه در نظام  یطبقه اناث کشور از اسارت ديگر مساعد گرديده .  . .و

 .نجات يافته اند ،بودند نبا مشقت ها و مشکالت دست و گريبا و راندند زندگی شان را به مشکل پیش می
سسات ؤم ،نهادهای فرهنگی ،در ادارات دولتی مشغول وظايفآنها ط فعلی مشکالت شان تا حدودی کاسته شده و در شرايبلی 

 . می باشند.  . .تحصیلی و
حاال بر زنان کشور است که از اين فرصت بدست آمده استفاده اعظمی و مثبت نمايند، کوشش و تالش شان در راستای تربیت 

به خرج دهند تا از روزنه  يه علمی و تحصیلی سعی و تالش جدیسطح سو ،و تربیه لیم در بخش های تع سالم اوالد کشور، 
چهره های  و را به سوی ترقی و پیشرفت سوق داده خود و کشور  برسند ی زندگی واالو و دانش به مدارج عالی  علم 

پلید  نمايند تا باشد دستان ءو افشا فاش  انستان نداشته، دشمنان و اجیران پاکستانی را که هیچ رحمی به ملت خسته از جنگ افغ
 .ريخ در کشور ما کوتاه گرددأو جنايتکاران ت اين مغرضان

  
جلب میکنم که برای آزادی زن افغان و  زن آزاد منش و آزاديخواه افغان« نمستورۀ افغا» به اين شعر زيبایتوجه تانرا 

 :رهائی او فرياد میکند
 

 ه کیـسوان تا بــرای جمع نـت بـاين همه ذل  م ماــیه پوشیــر يک ســادری هــاز بالی چ
 ان تا به کیــتـلـل غــاه جهـلیک ما در پرتگ  ن برخاستندـو ف م ــلــردمان در آسمان عــم
 ردان تا به کیـــد مـــزحمت ما را روا دارن  ر زن داده اندـو کار ب ق رأی ــحر اروپا د
 قدر، ياران تا به کیاينجا جنس زن بی لیک÷  رام زن بجاـــاحتدر و ـــد قــــان آرنـیـربـغ

 دان تا به کیـــد زن به زنـیـهم گويند قه تا ب  ردان ماـــش مـنـیـشم بـاز، چـردد بـکاش گ
 ارـو دي رـين شها ق زن درـبکی سلب است ح تا

 صاحب درد و ناالن تا به کی( مستوره) ما زنان
 
 

 بااحترام
 پنجشیری  محمداحسان
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