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 )خشونت عليه زنان (افزايش زن کوبی
  

 افغانستان یانواده ھاخت ما، زن کوفتن و زن دنبادن طور چشمگيری در خبعالوۀ ھزار ھا ظلم وستم بر مردم بده ب

ًمقامات امنيتی وقضائی اصال به وقوع . به شکايت زن و يا اعضای خانوادۀ زن کسی توجه نمی کند.  افزايش يافته است

حقوق "مؤسسات حمايت از . خشونت در فاميل ھا اھميت قايل نشده، بلکه حتا آن را يک موضوع طبيعی می پندارند

سخن " حقوق زن"آن فقط خوش اند که معاشات شان برسد و در مطبوعات به نام به نام وجود دارد و اعضای "  زن

 . زده اندیاست،  پشت پا" حقوق زن"که به وظيفۀ  اصلی خود که دفاع از  پراگنی کنند، درحالی

 تعداددر . رسد گزارش ھای ناگوار و تکان دھنده به ارتباط خشونت عليه زن از واليات و حتا شھر کابل به گوش می

 تخارات محسوب میفزن کوبيدن جزء فرھنگ و ا.   بدتر  از حيوان رفتار می نمايند،زيادی از  خانواده ھا با زنان

گاھی دست خود را گاھاين تنھا شوھر نيست که بر زن ظلم و ستم می کند، بلکه مادر، خواھر و پدر شوھر ھم . شود

  .يکی کرده عروس را در زير مشت و لگد انداخته و می کوبند

 در منطقۀ سرپل يک زن به يک نوعی موضوع لت و کوب خود را به حکومت اطالع داد، اما نسبت روابط 

و  سال است که مورد ظلم ١۵اين زن شکايت داشت که مدت . خويشاوندی شوھر با قاضی منطقه، کسی به دادش نرسيد

که  که شوھرش خواست او را به مرگ می زند تا زمانی ھر زمانی. ستم شوھر خود قرار می گيرد و آنھم بدون دليل

شود و از سوی  پدر زن خواست که به مقامات عدلی شکايت نمايد، اما چون شوھر از يکسو حمايت می. مانده شود

شوھر، پدر زن را ھم که چند بار به . واھد کشتکه موضوع رسمی شود، زنش را خ ديگر تھديد کرده است در صورتی

اين صرف يکی مثال کوچک از ھزار ھا ظلم . حمايت دخترش مداخله کرده، مورد تحقير و لت و کوب قرار داده است

  . دارند وبدبختی است که بر زنان روا می

استعمار حمايت می شوند، زنانی مانند سيما ثمر که توسط .  صرف جنبۀ نمايشی دارد"  حقوق زن"مؤسسات حمايت 

ما در شھر کابل ديديم که چطور فرخنده را در مقابل چشمان . که خود را نمايش دھند و لچری کنند کاری ندارند جز اين

  . پارۀ سيما ثمر و ساير مزدوران استعمار  لگد مال و سنگ باران کردند

ر زنان ھم جزء کارنامۀ  سياه استعمار و  افراد کشور مؤسسه شده است، ظلم بۀدر کشوری که ظلم و ستم بر ھم

 . مزدوران آن است که تنھا با قيام مردمی از بيخ کنده خواھد شد

 


