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 Social  اجتماعی

 
  فراه–آرش 
  ٢٠١٧ دسمبر ١١

  خشونت عليه زنان به يک فرھنگ تبديل شده است
 توھين قرار گرفته و حقوق و کرامت انسانی زنان در جامعۀ ما در طول تاريخ پايمال گرديده و ھميشه مورد تحقير و

ًمخصوصا از چھل سال به . الفاظی چون عاجزه، سياه سر، کوچ، مادر اوالدھا و حتی حيوانات به آنان خطاب می گردد

اين طرف که جنگ و بربريت در کشور ما جريان دارد و شيرازۀ سياسی،  اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی کشور ما از 

  . ماعی افغان ھا گرديده و  برخورد با زنان به مراتب توھين آميز تر شده استھم پاشيده، خشونت جزء از اخالق اجت

ی ترين حقوق انسانی نيز محروم بودند، حق ئدر دورۀ سياه طالبان زنان در چھار ديواری خانه قيد گرديده بود و از ابتدا

ور و مکلف به پوشيدن چادری و شد، بدون محرم حق بيرون رفتن از خانه را نداشتند، مجب تحصيل به آنھا داده نمی

  .که حتی شنيدن صدای پای زنان را نيز حرام اعالن کرده بودند رعايت کامل حجاب اجباری بودند، تا جائی

ًبا نصب کردن دار و دستۀ کرزی و بعدا دار و دستۀ حکومت وحشت ملی از سوی اشغالگران و با ايجاد يکتعداد قوانين 

با آن ھم به شکل ظاھری برای زنان در نظر گرفته شد، اما » امتياز ھا«و » حقوق«ه از سوی باداران آنھا، يک سلسل

 به گراف خشونت ھا و جناياتی که عليه زنان از سوی جامعۀ مرد ساالر افغانستان در جريان شانزده سال يک نگاه

 ءدر قدرت قرار دارند بدون استثناکه  ابيم که چون ماھيت اين دولت پوشالی اند و کسانی يگذشته به وقوع پيوسته، درمی

  .وجود نيامده استه زن ستيز اند، به ھمين دليل ھيچ تغييری در سرنوشت غم انگيز زنان ب

ھر روز جنايتکارانه ترين خشونت ھا عليه زنان صورت می گيرد و جمع کثيری از زنان با انواع خشونت ھا در 

ينی زنان شروع، تا آتش زدن، بد دادن، ازدواج اجباری، جلوگيری از از بريدن گوش و ب. رو انده خانواده و اجتماع روب

در تازه ترين مورد . درس و تحصيل، سنگسار کردن، به زندان انداختن و انواع جنايات غير انسانی ديگر مواجه اند

 آتش دانشفرزنيک زن در واليت فراه در نتيجۀ خشونت ھای خانوادگی وادار می گردد تا خود را در برابر چشمان 

خواست که زنش از راه نامشروع  ھمچنان زن ديگری در واليت فراه که شوھرش معتاد به مواد مخدر بود و می. بزند

برايش پول پيدا کند، وقتی در برابر اين خواست رذيالنۀ شوھرش مقاومت کرده بود، شوھر آن زن تمامی ناخن ھای ھر 

  .ن زن خون جاری بود و با چشمان اشک پر به شفاخانه آورده شده بوددو دست زنش را با انبر کشيده و از دست ھای آ

ابد،  يکه دولت ھای کثيف و مزدور سر قدرت باشد، نه تنھا سرنوشت غم انگيز زنان در کشور ما بھبود نمی تا زمانی

  . مظلوم افزايش ميابد جنسبلکه ھر روز خشونت ھای به مراتب وحشيانه تر عليه اين


