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حالت بد محابس زنانه
ظلم وستم بر زنان افغانستان يک موضوع پوشيده نيست .در چھار گوشۀ افغانستان چه در محوطۀ منزل و چه در
محيط ،با زنان کشور مانند حيوان رفتار می شود .روش دولت ھم با زنان کمتر از مال ھا و تاريک انديشان مذھبی
نيست .چنين رويۀ ضد بشری را در محابس زنانه بيشتر مشاھده می کنيم.
زنان در محابس در شرايط نھايت درجه ضد انسانی به سر می برند .محابس در مجموع و محابس زنانه طور خاص
از نگاه نظافت و صحت در بد ترين وضع قرار دارند .با اکثر زنانی که مصاحبه صورت گرفته ،از بد رفتاری
مأموران محابس و خرابی فضای زندان و نبود غذای کافی شکايت دارند .زنان بيشتر به "جرايم اخالقی" متھم شده
که دست شوھر و فاميلش به تأئيد مالی محله در آن دخيل است .يک تعداد زنان نظر به عقدۀ حقارت خشو و ننو
موردعتاب و سرزنش قرار گرفته و شوھر ھم زير بار اعضای فاميل می رود .در نتيجه ،زدو کند و توطئۀ فاميلی
سبب می شود که زن بيچاره بعد از لت و کوب و بعداٌ به اتھام روابط نا مشروع با مرد ديگر سر انجام در محبس
می نشيند .اينجاست که صحنۀ ديگری از حيات نکبتبار زن آغاز می شود .آمران محابس و افراد موظف "امنيتی"
به جان زنان می افتند و آنھا را متواتر مورد تجاوز جنسی قرار می دھند .زنی نيست که ازين خطر در امان باشد.
اين حالت اسالمی در ھمۀ زندان ھای زنانه در افغانستان حاکم است .دولت مستمعراتی کابل با دفاتر تصنعی حقوق
بشر از بی عدالتی در مقابل زنان در محابس زنانه خوب آگاه است ،اما کی در فکر چاره است؟ تمام دستگاه دولتی
در کثافت و آلودگی و خيانت غرق است .در نظامی که انسان ھا در محضر عام بی حرمت شده و سوختانده می
شوند ،بد رفتاری در محابس زنانه می تواند بھترين تحفۀ آرامش برای زنان باشد.
سرنگونی نظام مستعمراتی کابل و استقرار يک نظام مردمی می تواند درد ھای مردم را التيام بخشيده و زنان افغان
را از مظالم مرد ساالری نجات دھد.
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