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  ھند- گزارشگران پورتال

٢٩.١١.٠٩  

  : در دھلی جديد می گويددختر افغان

 "م کرده ام گراھم را برای ادامه زندگی"
  

شا رارش توسط   شود سه روز پء دختر افغانی که نخواست اسمش  اف ا ف الن  اختطاف و ي يش  از پ

افی   يک مرد ھندی که چودری تخلص ميکند  نجات يافت؛  اين دختر در دھلی  جديد  در يک نت  ک

رد کار ن م ا لک ) چودری( می کرده که از جانب مردی مورد اذيت  قرارميگيرد و تا اينکه اي ه م ب

واھم امش ر را  می خ د اين نيت کافی ميگويد که اين دخت افی  بع م ، مالک  نيت ک رار دھ ن ازب ف اي

ال یخبر دختر را قبل از سا عت ه اش  انتق ه خان ود ب رده ب ين ک ر تعي  که وی برای فرار دادن اين دخت

  .ميدھد و موضوع را برايش   حکايت ميکند

  : که چرا موضوع را به پوليس خبر نداده گفتیالؤاين  دختر يگانه نان آورخا نه بوده ، وی به س

د " وليس  وی را اخراج می نماي رود پ زه مي رفتن وي رای گ انی ب ه . ما ويزه نداريم و  اينجا ھر افغ ب

ن  د اي را کمک نماي ھمين دليل  از خواستن کمک از پوليس اباء کردم ودر ضمن باور ندارم پوليس م

افی مییمرد سرمايه دار)  ِچودری(مرد  ی من ا آ است ھر روز به  ھر بھانه به نت ک د ول ن م ز اي

د"پالن شوم او نميدانستم و مانند ساير مشتريان با وی رفتار داشتيم م  " : ، وی می گوي رای را راھ ب

را نھايت تکان داده است و ،گم کرده ام ادامه زندگی ه م ن حادث نم اي ا رک  نميدانم بعد از اين به کجا ک

ينتصور دارم ھر جاه بروم با چ د ،  من ه رو برخورد روبن از خواھم ش ی  ني ه ھمکاری دارم ول  ب

  ". بگويم هنميدانم به ک
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ار " : او ميگويد رای خود جای ديگر ک ه ب من ا زاينکه کدام اسناد ندارم  برايم نھايت مشکل است ک

وان  پيدا نمايم ،از يک طرف ويزه ندارم از جانب ديگر ھراس دارم مبادا اين مرد مرا تعقيب نمايد، ت

  .ر دھميخود را تغياقتصادی ھم نداريم  که خانه 

ی ااين دختر  نيز مانند ساير مھاجر دگی راجستر است ول ن افغان با سازمان ملل متحد در امور پناھن

  .تا ھنوز کدام اسنادی از اين ارگان در اختيار ندارد 

رار یھا از مشکالتنته اکثر افغانھا  نکه اين در حالی است  ستان  ف  که ناشی از جنگ است  از افغان

ارات کرده   ه در صدر اظھ اند  بلکه  ھراس  بيشتر  افغانھا  از تجاوز به خانواده ھای شان است  ک

ان آمريکايی   پيشیشان قرار دارد  ، به گذارشی که چند ه نظامي د ، ک اش کردن انی ف دو نوجوان افغ

ا ا زن ه تنھ اند ک ن ميرس د اي رده ان رداری ک ه آنھا را برھنه کرده و ضمن شکنجه از آنھا تصوير ب ن ن

ل  بلکه  بيشتر مردم افغان مورد تجاوز نيروی ھای داخلی و خارجی قرار دارند و مردم به ھمين دلي

   .از  کشور پا به فرار گذاشته اند  

 

 

 

 


