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 اهدا به زنان افغانستان
 

 
 
 

 "شرل بنارد خلیل زاد"خطاب به محترمه 
 

نشر رسیده ، ضمن تاخت و تاز به ه كه در " نشنال انترست " بأي محترمه شرل بنارد خانم جناب خلیل زاد در مقاله 

  زنان افغانستان نوشته است:

 هاى نظامى امریكایى شوند.توانند كه مانع بازگشت نیرو مدافعان زن در افغانستان نمي"

ی واشنگتن بر تدوین قانون اساس .مریکا برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان کار کرده استحدود دو دهه است که ا

است. برای آنان تضمین کرده  و حضور آنان را در ولسی جرگه مین ن نظارت داشته که حقوق آنان را تأافغانستا

تون ها پوهنساخته تا آنان بتوانند در لیلیه ها داده، برای دختران در مناطق روستایی  مکاتب و لیسه ساخته، بورس ها

 در شهر تحصیل متتد. 

  ورد "ه دست آو پول دیگران ب صول ترس و وحشت نیستند كه بتوان آنرا با اردو رهایى و برابرى مح"

( ملیارد دالر به زنان و در واقع به تمام  12٦( سرباز امریكا و مصرف )  2٥00همچنان از كشته شدن ) خانم بنارد 

  كه : به خانم بنارد باید گفت نماید. مردم طعنه گویا یاد مي

دارید كه هجوم  ، شما دقیق در جریان قرارساكر شما دعوت نامه نفرستاده اندمدن عهیچ زن و مرد افغان براى آ

اتیژیك جیوستر اى مصالح كشور و در راست نل پالن شده و بر اساس منافع ملى آعساكر امریكایى بر اساس اهداف از قب

ساكر شما ن صد برابر تلفات عتیك انجام یافته است كه بزرگترین قربانى را از مردم مظلوم ما گرفته و چندیو جیوپولی

قواى مسلح افغان را  و منسوبان ( تن ٦٧را )ه تلفات عساكر امریكا سال اخیر ك در چهار و ، معلول و ... داده شهید

  ( هزار اعالم كرده اند و روزانه دوام دارد.٤٥)

 

  :خانم خلیل زاد
 

  :كه باشیدبیاد داشته 
 

شود و  خوبى به این اصل باور دارد كه حق گرفته ميه كند و ب زن افغان ازادى و حق خود را از امریكا تگدى نمي
   ن باید رزمید .آخاطر ه ب
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تان جناب خلیل زاد و دولت متبوع شما مقروض و دین دار  ، شوهر عزیزاز كفر ابلیس معروفتر است كه شماالبته 

  .افغانستان است

، از همان جمهوریت اول و زمان محمد محصول مداخله و تجاوز خارجى است تراژیدى خونبار افغانستان معلول و

 اتحادر " بدوكمربند سبز" شما و در وراى ۀ" سنتو " با موافق پیمان نظامى اعالم ناشده پاكستان عضوداود فقید جنگ 

م( نخستین كمپ تربیه تروریستان و بخاطر كشاندن پاى 19٧9غاز و در حوادث بعدى و در جوالى )شورى وقت، آ

ریوى خونین برژینسكى با فیر سمبولیك ن سناه خاطر "ویتنام" ساختن كشورما، طراح آنظامیان شوروى و به ادامه ب

مرمى از دره َخیبر بطرف افغانستان و تا كنون و درین بیشتر از چهاد دهه افغانستان بحیث نطع جنگ سرد و اكنون 

 .سیاى میانه قربانى میدهده مثابه معبر ورود به آب

 

  خانم بنارد : 
  دریابید كه :ن است تا به فراست ه خاطر آگشودن صفحه خونین تاریخ ب

تدایى مكتب نیز خاطر دفاع از حقوق زنان افغان و یا حقوق بشر و ... كه دیگر اطفال صنوف ابه عساكر امریكا ب

  نچه مسلم و اظهرمن الشمس است :رو آ . بدینسر زمین افغانان سرازیر نشده اند ، به بدان باور ندارند

باشد  ار افغانستان و دولت امریكا در قبال مردم ما ميهاى رقیب مسبب تراژیدى خونب ولیت اخالقى قدرتمسؤ

(moral obligation ) كه در علوم سیاسى به این دیموكراسى  ا اسفاكراسى یاد گردیده است واز تحفۀ دیمو

  خوانند . زاد را بازار فساد ميو در علم اقتصاد همچو بازار آ گویند  كلیپتوكراسي مي

اولین قانون اساسى خود را نافذ و نهضت زن و ارشاد  افغانستان حدود یك قرن قبلید كه به ایجاز باید متذكر گرد

، مالى ا براى علم برداران جهل و تاریكىالنسوان و ملكه همطراز با اروپاهیان را داشت و اما استعمار انگلیس راه ر

مین ه اردوى ملى افغانستان را ، نهضت زنان وهمچنان در اخیر قرن قانون اساسى لنگ و حبیب اله كلكانى باز كرد و

  .متحدان دولت امریكا نابود ساختنددوستان و 

خواهد براى بار سوم تجربه سقوط افغانستان را  از بوالعجبى هاى تاریخ كه این بار نیز رئیس جمهور عجول شما مي

را حاكم نسازد و به زخم ، پاكستان باشید كه شوهر شما جناب خلیل زاد، بر مقدرات مادروطن خودرقم بزند و متوجه 

  :و در غیر آن مطمهن باشید كه .خونین افغانستان نمك اضافى نپاشد

شاهراه صلح ه توانند تا از حق حیات شان و حق گذار كشور ب ، صبور و مقاوم افغان و مردم غیور ما ميزنان شجاع

 با حرمت  واقعى و شاهراه ترقى دفاع نمایند.

 

 
 

 

 تذکر:

ا مطالعه کنند، می توانند برا این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان به "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس " بری"کلیک
 

 
 به زنان افغانستان ءاهدا
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