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  تعصب در استخدام زنان
 بيکاری در  صددربدتر از ھمه . اکثريت عظيم جوانان ما بيکار و بی سرنوشت اند. بيکاری در افغانستان بيداد می کند

که شوھر و يا پدر خود را از دست داده اند و  ًخصوصا زنانی. برند  زنان است که در  فقر و فاقه به سر میميان

کمترين تدبيری در خصوص کمک و .  خود ھستند، بيشترين مشکالت را تحمل می نمايندطفليۀ چند ذمسؤول تربيه و تغ

 سسه ای پيدا می شود که زنان بی واسطه را استخدام  نمايند، مگر اينؤ مکمتر. شرايط بھتر کار برای زنان نشده است

  . که از آن زنان بتوانند استفادۀ جنسی بنمايند

ھم در خانه ظلم و ستم می بينند و ھم در بيرون از .  افغانستان اندباشندگانزنان کشور اشغال شدۀ ما از بدبخت ترين 

درد بيکاری .  زنان در بدترين حالت قرار دارندۀ به گروه ھای تبھه کار اند، بقيبه جز تعدادی از زنانی که مربوط. خانه

  .از ھمه رنج دھنده تر است و نظام مستعمراتی ھم کمترين توجھی به استخدام زنان نکرده است

سيس نموده اند تا اگر بتوانند متکی به خود شده و از شر حکومت أ يک عده از زنان با شھامت گارگاه ھای خصوصی ت

دولت نه تنھا برای استخدام زنان . نجات يابند، اما با کار شکنی دولت مواجه شده و صد ھا مانع برای شان ايجاد می کند

ی و نژادی می شوند زنان ھم قربانی تعصبات و تبعيضات قوم. کمک نمی کند، بلکه مانع ابتکار عمل آنھا نيز می گردد

  .و از حق طبيعی خود محروم می گردند

ند، يک کمی زودتر ازنانی که از زيبائی نسبی برخوردار دار.  استرواج يافته سوءاستفاده ھای جنسی ھم در افغانستان 

نان بدبخت  که از مبارزه با فساد حرف می زند، کجاست که فرياد زغنی. شوند و زودتر ھم به دام می افتند استخدام می

  .کشور را بشنود و به آنھا کمک برساند

زنان و مردان کشور بايد دست . توان اميدی برای بھبودی سطح زندگی زنان کشور داشت با اين دولت کثيف ھرگر نمی

  . به دست ھم دھند تا نظام را از بيخ برکنند

  

 

  


