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 بار زنانوضع اسف

 تو کز محنت ديگران بيغمی

 ه نامت نھند آدمیکـــــنشايد 
 

اطفال را  .محبت کانون خانواده را گرم نگاه مبکندزن در خلقت خود لطيف است و بامھر و 
خوشنود  که ببيند یشوھرش را خوش نگه ميدارد و به جزئی احترام و تکريم پرورش ميدھد،

که به اين قشر شريف جامعه  کسانی .ھای متوالی بشر استخالق نسل ،او بعد از خداوند .ميشود
اما . سلمان شمرده ميشوندنجيب و م گذری دارند اشخاص شريف، خود محبت و از احترام

يا مادران  مادران و مقابل اين موجودات بی آزار و بی دفاع که خواھران، در که ھستند کسانی
را  که بدون اينکه آنھا .کوب کار ميگيرند آزار و حتی لت و شان ھستند از خشونت، او5د

الرغم اينکه اس7م زن ستيزی علی   .آنھا گذاشت رنام ديگری ب وحشی بگوئيم نميشود ناانسان و
. بس عميق دارد ۀاس7می افغانستان ريش ۀجامع در ،محبت توصيه کرده است دارا وق و مُ فوب

 .پريشان امروزی ما اين عمل غير انسانی به شدت گرائيده و رو به افزايش است ۀاما در  جامع

 شنو گپ بايد مطيع و فرمانبر باشد، .ھا بايد به مثل يک برده زندگی کند بين فاميل  زن در

بايد  ، کهستشو صفائی و سترگی مربوط به او شست و کارھا از قبيل پخت و پز، تمام .باشد
 خشو، حقداران مث7ً شوھر، اصط7ح ريگ زير دندان يکی ازھرگاه ب کند وء به تنھائی اجرا

از تفريحات از قبيل  زنھا .سرزنش قرار بگيرد و قھر يا خسر بيايد مورد عتاب، ننو و
ديگران خاصتاً  ھا نبايد بازن .، آھنگ موسيقی شنيدن محروم محروم اندرفتن سينما ،ھواخوری

تا  ،مراوده و صميميت دشته باشند دنش يا شوھرش با مردان ولو که از اقارب خودش و با
بايد  .آزادی تام ندارند خانه خارج از در .رب شوھر واقع نشوندااق طرف سوء ظن شوھر و

را تحمل  اينھا ۀزن بيچاره ھم .باشدگوش شان پت و پيچيده  روی و و سر ،حجاب داشته باشند
 زن بايد به .چيز ختم نميشود اما با اينھا ھمه .ميکند و اين حالت عادی در زندگی مداوم است

اين  .را خودش نداشته باشد اھی حق انتخاب ھمسر خودگازدواج اجباری تن  دردھد و ھيچ 
 ؟؟ت؟موضوع در بيان آسان است اما آيا کسی درين باره عميق فکر کرده اس
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چھره عبوس  ،زشت دارد و هنظر تو چھره کري کسی نگاه کنی که در ۀتو نميتوانی به چھر
آيا ميتوانی ساعاتی را با او بگذرانی و بگفته ھايش  .نظافت ندارد. دارد و خوش برخورد نيست

 ۀشب با او در يک بستر بخوابی ولو که بوی گند بی سويه ھم باشد گوش دھی؟ و خاصتاً که
يا يک شب  روز و روز دو و واضح بدانی که اين برای يک .پر کرده باشد را ءدھان او فضا
باز ويا دائم الخمر است وغيره باز و قماريا شوھر رفيق و. است  بلکه مادام العمر ،دوشب نيست

 .وغيره

رد سن حالت يک چنين دختر خ کسی از. ھای صغير  به مردان مسن داده ميشوندبعضاً دختر
گفت دختر در شب زفاف به درون تنور پر  ه شده بود قصه کرد ومردی ھمسن پدرش داد که به

را کشيد و به بستر خواب  ھمانجا به زور و ستم او و شوھرش از پنھان شده بود از خاکستر
 برد آيا اين دختر مابقی ايام را چگونه سپری خواھد کرد؟

ء ری و فحشاگدارند که تن به روسپيء بی وجدان از زنان خود تقاضا ضی مردان بی ايمان وعب
ترين و پردرآمد ترين طريق پول بدست آوردن ھمين است که بايد از نظر آنھا آسان از. بدھند

تھديد به مرگ  ھرگاه زن قبول نکند به لت و کوب و .طريق استفاده نمايند زنان خود باين
عدالتی ھا مواجه  و بی ھا،رحمي بی ھا،که به تمام اين مجبوريت اکنون زنانی. واجه ميشودمُ 

 .خانه فرار نمايند ند و يا ازشرا بک يا خود .دارند راه بيرون رفت دو ھستند

رئيس عمومی ديده بان  اميدی جرقه زده وپشت ابرھای تاريک نا درين اواخر نور ضعيفی از
بعضی از محبوسات  او محابس زنان را ديده با. ق بشر وارد افغانستان گرديده استحقو جھانی

نزد او . استرا آگاه نموده  ضع عمومی اين محابس خودموده و از احوال ايشان و ونصحبت 
او گفته  و .محبوس ميباشند خانهرار از فدر محبس شھرکابل به جرم  زن 400معلوم شد که 

  :است

ھای خشونت ست که دران فرار زنان و دختران از خانه به اثر افغانستان يگانه کشوری« 
رسی کشورھای اس7می را به برکه قوانين ديگر  ھنگامی ما .خانوادگی جرم پنداشته ميشود

جرم شناخته  خانهاز کشورھای اس7می فرار از  يک دريافتيم که در قوانين ھيچ گرفتيم،
مصوبه ای را صادر  عالی اين کشور محاکم جرم نيست اما افغانستان نيز قانوناً  در .نميشود

 در و .شودپنداشته مي قوانين شرعی جرم یبه فحوا خانه کرده است که بر بنياد آن فرار از

کرزی فشار بياورند که  نموده است که برء جھانيان تقاضا اخير از کرزی خواسته است و از
 ».که شکل قانونی ھم ندارد لغو نمايد اين مصوبه را

اکنون  .را م7حظه کرده است خارج اوضاع مملکت ما اين بود نظر يک شخص قانونی که از
ديده  را خانهاز  رمحبوس فرا  400؟ او اين اوضاع دقيق شويم چه می بينيم به ما اگر خود
يا ھيچ  کمتر است و انهخھزارھا محبوسات را می بينيم که جرم شان از فرار از  ما است و

را  محبوساتی ھستند که بحکم محکمه مدت حبس خود. گذرانندحبس مي درو گناھی ندارند 
شان  ۀيزيرا دوس، نشوند ھای ديگرھم رھاشايد مدت و .نشده اند ھم رھاگذشتانده اند اما ھنوز

 باشد و دفاتر در زير اوراق مانده يکی از شايد در آن دفتر در رفت و آمد است ودرين دفتر و 

محبوساتی اند که دوسيه ھای شان طبق ايام  .پولی عاملين جواب داده نشده باشدی يا به تقاضا
ست که بی سرنوشت ھافرستاده نشده و مدت به محکمه جريان نيفتاده و در قانون وضع شده در

درد آورترين  .آنھا چيزی بدانند محبوس ميباشند ۀبار اينکه خودشان و يا عاملين شان در بدون
و اين اطفال معصوم ھوای زھر  خود دارند دو و حتی سه طفل با اين است که اکثر اينھا يک،
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 و خواھند آمد آيا اينھا چه بار. نان و آب مسموم محبس ميخورند از ،آلود زندان را تنفس ميکنند
 نتظار بايد داشته باشيم؟نھا چه اآاز 

و فراريان خانه و منزل  سر راه اين بدبختان برداشته شود قانونی از ھرگاه اين موانع غير
که به عوض  مکانھای امن درھر و5يت ساخته شود برای اينھا منزل و و مجرم شاخته نشوند

 نيان درصرف پنج فيصد از ھمه اين زندا .منازل امن قانونی پناه ببرند اينکه محبوس شوند به

تمام  اما افسوس که فساد اداری در. مابقی ھمه آزاد خواھند شد محبس باقی خواھند ماند و
قضائی و پوليس ريشه دوانيده و بی عدالتی خاصتاً زن  ادارات دولتی بشمول محاکم و ادارات

 . ستيزی در قبال زنان مظلوم و بيچاره عام گرديده

را درين مدت بيش از ده سال  و زن خودما از حامد کرزی که خودش يک زن ستيز است 
که بنام دين  ديگرانی ھمچنان از. وضع زنان انتظاری نداريم بھبود ۀبار نگه داشته در محبوس

ھای عنعنوی و مذھبی ھستند ھا حواله نموده و زن ستيزبا5ی زن را ش7ق خود و مذھب ھميشه
 .درين راه داشته باشيم بھبود نبايد کدام انتظار

ست که اگر وضع بدين شکل فھم اظار بجانب زنان تحصيل کرده و چيزتنھا چشم انت پس تنھا و
فھم ھستيد است شمايان که تحصيل کرده و چيز بھتر .را فراموش خواھيد کردطالبان  ۀباشد دور

نيز اشغال نموده  را و بعضاً کرسيھا و مقام ھا تکثر ھستيد P در حال رشد و الحمد مروزا و
 اع7ميه ھا مظاھرات، خواھران مظلوم تان از طريق نوشته ھا ، ۀقح حصول حقوق ايد در

را بدست  اقدام نمائيد تا باشد که حد اقل حقوق بشری شان غيره راه ھای قانونی بايکات ھا و
  .آوريد با احترام

  

 .المانــ  تيمورشاه تيموری

 

 


