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  به زنھای محبوس خطاب
 ھایشھرک اکبرخان و تعميرھای وزير شاھی، زندان ارگ که در بانوانی يا و زنھا، ھا،خانم ای

 يا و تان پی برده ايد سلب آزادی به محبوس بودن و محبوس ھستيد جاھا غيره و جديدالتعمير

بشما اذعان ميکنم که محبوس  من سراسيمگی پی نبرده ايد نھايت گيچی و از ھرگاه ؟خير
حال آن  به مراتب نسبت بشما. ندباش ھای ط0ئی دربندقفس که در ھستيد پرندگانی شما. ھستيد

 قرص نانی بنزد شبانه و ميکند چشم کار نور و توان بازو به عرق جبين، که است زنی بھتر

 نان .دکارميکن که آزاداست و چرا است بھتر حال او  .نمايند جوع سد تا او6دھايش ميگذارد

بمراتب  لذتش برای او فروميبرد حلقوم در لذت يک جرعه چای شيرين با که با خشکی را
 آن زن کارگر اشتھای تو .یميگذار نفرت بدھن با و بی اشتھا که تو مرغ پ0وی از است بيشتر

 تو مابعد برای غذاھای صرف کرده ای و یمفصل ناشتای ساعت قبل چند نداری زيرا را

مداوم  تفريحات ھمچنين خواب و .آورد رغبت به خوراک بار و ءنداشته ای که اشتھا حرکتی
 .نصيب کرده است يکنواخت زندگی بيحرکت وبرايت  خداوند يرازارزش است  بی برای تو

 پارچه روزی بتواند که ميکشد زحماتی اثر از ھرگاه .ميبرد حظ چيز هھم از زن فقير آن اما

 اينکه ديگران ترا جز نيز عيد از که حالی در .است يش عيدابر اندازديديگ ب در یگوشت

 که ئیآنھا .دميگيرن ازبی عدالتی کار شما ۀدربار شما شوھران .ای نميبری بھره ستايش کنند

 و آزادی زنھا خالفحقيقت م در ،ميکنند تظاھر آزادی زنھا دفاع از و حقوق زنھا از ظاھر در
اسباب  وسائل و جزءِ  را زن بلکه ل نيستندئآزادی زن نه اينکه اھميت قا زن و به .اند زن ستيز

به  باشد پسندش طرف آنچه خوب و ھرکسی خوش دارد ؟ برای اينکهچرا .خانه می پندارند
 خود او6د به خانم و پس چرا می پسنديدند را ھاآزادی زن اينھا اگر .دتقديم کن فاميل خود خانه و

 افغانستان پس مانده آزادی زن در که تبه ایمر دو ھمه معلوم است که دره ب ؟دنمينماين يمتقد

 ملت فاميل زمامداران وطن پرست و آغازش از و شروع، يک نعمت آسمانی نزول کرد مثل

 .بوده است ھا زمانه پرست آن

آزادی  حقوق زن و صدائی ازگويا  بازھم ،المدت طويلتاريک  ۀدور مرور از بعد که امروز
وزارت  ک زن دري مقرری .ی ميباشدئنمونه  سمبوليک و تظاھر صرف ود،ميش زن بلند

ً بعض و پارلمان در چند زن معدود صحيه و  بطور مجالس رسمی انگشت شماری در تعدادا

ت سش و دوصد به اين زنھا ۀھم گيريم که تعداد ،نميشود کاری ديده زنی بکدام نمايشی ديگر
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ميليون صرف  ھر از نستانافغا سيزده ميليون زن تقريبأ مقابل در .شد که نخواھد بالغ شود نفر
آزادی زن درين  که بگوئيم ميتوانيم آيا .نيمه فعال ھستند و فعال مرکز نمونه در بيست زن طور

 مملکت بعد ھرات دومين و6يت بزرگ در ميتوانيم که زنھا گفته ما است؟ آيا مملکت حکمفرما

آن و6يت  که خودسوزی زنان صورتی بلی در ھستند؟ خودۀدارای حقوق حقھ و کابل آزاد از
زنان  ۀنال ضجه و نگيريم و نظر در ميرود سال به سال افزون شده و روز به روز هک را

 زنان و و نمائيم خوش بختی تصور ھای شانرابدبختی فاميل و بگيريم ناشنيده را آن جا بدبخت

 .کنيم فکر حال شنا در شده اند ھای دريای آموماھي طعمه بدخشان و6يات بلخ و که در دخترانی

 و که طرف آزار آنانی يا و اند گرفته قرار تجاوزات جنسی مورد که زنانی دختران و و
کنيم  امر عادی فکر شده بريده بينی شان گرفته گوش و برادران شان قرار و شوھران ۀشکنج

 .اند شده پول فروخته بدل در يا سگ مبادله شده و با که آنانی يا و. است عادی شده که امر

 آگاھانه به، نيستيد خبر اگر و داريد خبراً حتم ازين احوال خواھران تان داخل قصرھا خواھران

تصميم  اگر و انديشيديب چاره خواھران تان راه و و مشکل خودرای ب و اندازيد اطراف تان نظر
  !والس0م. مشک0ت بدست بياوريد از بعضی حل قدرتی جھت شايد بگيريد

  

  

 

 


