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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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شتازيزن پ  Vanguard Woman  

 
 اي جویمالل: نويسنده      
  )٢٠٠٨ اکتوبر ٧ ( مجله نيشن چاپ امريکانتشره      
 ميرعبدالرحيم عزيز: ترجمه      

  
  

  ستان افغانۀفاجع: شهادت دادن
 

 
ام؛ از   شدهديمن به مرگ تهد.  آن مواجه استا است آه زن افغان امروز بی موانعیاي گومن ی زندگی و مشقت هااتيح

الآن من .  آه مرا خاموش سازندديآ ی بعمل مانيگراادي توسط بنیام؛ و هرگونه سع  سوء قصد جان به سالمت بردهنيچند
 Reach All Women inn War ه سازمانباالخص ب. شومي مند مهره مردم صلحدوست جهان بتي آه از حمامشعوفم

  .ارمزسپاسگ  Anna Politkovskaya  ٢٠٠٨ سال زهي غرض اخذ جانجانبيمدنظر گرفتن ا یبرا
 
 خود را در راه اظهار اتي آه حدهديالعاده ارتباط م  زن فوقكي ۀ مفتخرم آه مرا به خاطرقًاي عمزهي جاني اافتي از درمن
 ني اافتيبا در.    عدالت الهامبخش من بوده استني تامی برای وی شهامت و فداآار.  آردی و تحقق عدالت قربانقتيحق
 ی خوددارقتي لحظه هم از اظهار حقكي دي به خطر مرگ و تهدیاروئي با روه آكنمي تعهد مگري بار دكي من زه،يجا
  .مينما ینم
  
هفته .   زنان افغان بر افغانستان حمله آردندیرهائ به نام آزاد ساختن افغانستان و نشي و متحدكاي هفت سال قبل، امرقًايدق

 ادي زی ما در قسمت های نظامی  هاشرفتينظر به پ" نظام طالبان، لورا بوش با افتخار اظهار داشت، یها بعد از سرنگون
زن هم  حقوق و مقام ی همچنان جنگ برازميجنگ بر ضد ترور.  ستندي خود نی هاانه خی زندانني ازشيافغانستان، زنان ب

  ."شوديشمرده م
 
 ٢٠٠١ وضع از ني فرانسس وندرل هشدار داد آه افغانستان در بدتری اروپائۀرتبي عالپلماتي دكي صرف چند روز قبل، اما
 آزاد آننده مورد استقبال افغانها ثي، ما منح٢٠٠٢در سال "  گفت، ی سی بی مصاحبه با بكياو در .  قرار داردنسويبد

  ".آنند ی و فاسد نگاه مريشر  عناصر ثي ما به حیحاال بسو.  ميقرار گفت
 

 ثي و طالبان بسته شده است؛ آشور منحادگراي جنگ ساالران بنري ما به زنجۀ آشور مخروبكا،ي سال بعد از تجاوز امرهفت
   . آشدی خودش را می نفس هاني هوش  آخری جسم بكي

 
 ترور به افغانستان حمله هي جنگ علۀ نموده و به بهانیدار زنان افغان بهره بری های از بدبختنشي و متحدكاي امردولت
 ما را از ني و متحدكاي طالبان سرنگون شد، الآن بعوض اتكا بر مردم افغان، امری و قرون وسطائینظام وحش.  نمودند
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 اند، یراس حقوق بشر و دموآۀ ائتالف شمال را آه دشمن قسم خوردنين مجرمي به آتش انداختند و بدنام تراني بریآرائ
  . و متحجر اندرحمي ضد زن، بر،ي گروه مانند طالبان، شرنيا.  دنديبقدرت رسان

 
 افغانستان صدي ف٧٠ سنا گفت آه ی خدمات نظامۀتي به آمكاي امری مك آانل آمر استخبارات ملكلي چند ماه قبل، مصرف

 قدرت دارند، ین و جنگ ساالران محل طالباكهي آشور حاآم است و در جائصدي ف٣٠حكومت افغانستان بر .  استیاغي
 اول و ی و زنان قربانكندي می زندگادگراني بنیرحمي و بتي جنگ، جناۀي ساريملت ما هنوز در ز. قانون وجود ندارد

 در افغانستان، از حقوق زنان تا اتي از حیامروز هر بخش. عدالت در افغانستان وجود ندارد.  حالت استندنيخاموش ا
  . استبتي مصكي مواد مخدره  یايقانون و ماف نظم  و ت،يامن
  

 هي بد علۀي و روی و فقر و ازدواج اجباری بعلت خشونت خانگی و خودآشی خود سوزۀدرج. كشندي باالخص زجر مزنان
 شفاخانه كيدر تنها  ی خود سوزۀ، چهل و هفت حادث٢٠٠٨در شش ماه اول سال .  زنان نسبت به گذشته باال رفته است

 به دختران جوان خصوصًا در شمال ی جمعدسته اوزاتگزارش ها به ارتباط تج.  هرات گزارش شده استیدر شهر غرب
 مجازات نيالآن متجاوز. رسدي قدرت و دست آزاد دارند، هر روز مكاي به امرلي جنگ ساالران متماكهيافغانستان جائ

 دختر به هژده سال حبس كيه جرم تجاوز و آشتن  دو تن را داد آه بی امر آزادی جمهور آرزسيماه گذشته، رئ. شوندينم
  . شده بودندممحكو

 
 ی آزادی ملتچيمن معتقدم آه ه.  دروغ استزمي ترورمبارزه عليه افغانستان و زنان و ی در مورد آزاد جهانيانهب غاتيتبل

ما خود .  به ما بدهدیآس آه ستندي نی هائزي حقوق بشر و حقوق زنان چ،یدموآراس.  آندهيتواند هدي نمیگريرا به ملت د
  .را کسب کنيم ارزش ها ني اديبا
 
 مردمش بر آمتر از دو صدي ف٧٠ دالر آمك بدست آورده است، الآن ونيل ب١۵ درد آور است آه افغانستان قتي حقكي نيا

 از  قًايان عمافغانست.  ساخته استبار كنجه را ش ها تن ونيلي می را برایفساد و غربت زندگ. كنندي میدالر در روز زندگ
 به امراض هي والدت شبی در اثناريسرعت مرگ و م.  بردي است،  رنج  مالتي از  فقدان تسهی  صحت آه ناشیخراب

  . قابل باور بلند استريخطرناك مانند مرض سل طور غ
 

در جدول اآم بوده  و  بر بازار مواد مخدره حرد،يگي جهان را در بر ماكي ترصدي ف٩٣ آه اكي تردي تولنيشتري با بافغانستان
امروز .  تر شده اندی قویستي تروری گروه هاريدر هفت سال گذشته، طالبان و سا. در قطار آخر قرار داردانسانی انكشاف 

  . در هراس اندقًاي از برگشت شان عمدم طالبان درآمده و مرۀ آابل به محاصریحت
 
 در اثر گناهيهزار ها زن و اطفال ب. كشنديدشمنان مردم افغان م نسبت به شتري افغان را بی و ناتو  مردم ملككاي امریقوا
 را بمباران نمودند آه ی محفل عروسكي كاي امری، قوا٢٠٠٨ ی جوال۶در .  رفته اندني و ناتو از بكاي امری نظاماتيعمل
 در نورستان در هي قركي در ی تن از مردم ملك٢٧ مشابه، زي غم انگۀدر حادث. د تن بشمول عروس آشته شدن۴٧ جهيدر نت

، در حمله هوايی نيروهای امريکايی بر قريه به تصديق سازمان ملل متحد.  دندي نابود گردكاي امری ناتو به رهبراتي عملكي
  . کودکان بودند به شهادت رسيدندهاعزيزآبا در واليت هرات، بيش از نود غيرنظامی که حدود شصت تن آن

  
اينان کشور .  بوسيله امريکا و متحدانش مورد خيانت قرار گرفته اند و کًالحقيقتًا  منۀطی هفت سال گذشته مردم رنج ديد

 ها مورد ارزشما را زير نام دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زن مورد تجاوز قرار دادند، اما بدنامترين دشمنان اين 
 در ی و تبه آارانتي خ،یزي خونرۀبقآنها بر گروه ائتالف شمال آه سا. حمايت قرار گرفتند و بر مستند قدرت نصب شدند

  .مقابل مردم ما دارند، اتكا آردند
 
         لي میليطبق گزارش د.   و تجارت مواد مخدره استاكي نموده، آشت ترشرفتي آه افغانستان پای زمينه گانهي در

(Daily Mail) و ". حكومت اندۀتبري عالني مامورني هروئتي در فعالۀ عمدكنيچهار باز"، ٢٠٠٧ ی جوال٢١ ۀمورخ 
 تي فعالني و جنگ ساالران همه درانيشورش.    داردف را در تصری مواد مخدره قدرت واقعیاي است آه مافلي دلنيهم
   .د دست دارنفيآث
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سال ها .  گذاردي ما را در معرض خطر م،ی و منطقوی منافع اقتصادني تامی براكاي افغان امروز معتقد اند آه امرمردم
 ی می آنونۀ را مسئول آشاندن افغانستان به فاجعكاي جا امرنيانستان شعور مردم را بلند برده و مردم درجنگ در افغ

  .پندارند


