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 سايۀ خشونت علیۀ زنان در بین المللی زن روز
 

های هفتاد هجری  حکومت تنظیمی سال ان کشور ما را با وضع آنان در دوران طالبان وموقعیت کنونی زن اگر
تربیۀ دختران افغان و توسعۀ حقوق آنها در متن قوانین  شمسی مقايسه کنیم، متوجه انکشاف مثبت در ساحۀ تعلیم و

 .بسیار محدود دارندبرای زنان پیشبینی شده اند، تأثیرعملی  قانون اساسی حقوق که در ها و ولی آزادی. شويم می
 

با درنظرداشت ترکیب کنونی قوای سه گانۀ . باقی مانده است ینمايشحلقات محدودۀ  های سیاسی زنان در آزادی
 دوامدار برای تأمین سهم وسیع و اپوزيسیون مسلح  امیدی برای کار سیون رسمی وياپوز سیاسی عقايد و دولت

 حتی همین امکانات مثبت در ساحۀ تعلیم و. نیست اقتصادی جامعه موجود گیری واقعی زنان در زندگی سیاسی و
از  توانند با رفع اين فشار ، میسته وجود آمده اها ب های قانون اساسی هم که تحت فشارخارجی تضمین تربیه و
کار وسیع توسط  اجتماعی وطن شان و دانند که بدون انکشاف واقعی اقتصادی و زنان افغانستان می. دبین برو

در وضع زنان  پايدار ریموجود در جامعۀ ما، تغی یساالر نی برای تغییر ذهنیت مردجامعۀ مد دولت، رسانه ها و
 . دشوار است

 

شعر خود  افغان را در نگرانی زن معاصر باشد،  آگاهی و شاعرۀ جوان که محصل پوهنتون کابل می مريم میترا
 :چنین زيبا بیان کرده است

 

 ترسم های نا استوار زمان می از گام
 .روند می انگاربه گردش هزاره های دور

 روم خاک می من دوباره زير و
 نگاه مشکوک برادرم از و

 شوم در الی هفت پرده پنهان می
 باد مذکر است  کند می که فکر

 .بوسد گیسوان مرا می و
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/FAROE_roz_jahani_zan_dar_sayae_khoshunat_alaye_zanan.pdf
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کشته شدن  نیروهای خارجی، فرهنگ معافیت از مجازات باعث شده است که موارد حال حضور همین اکنون، در
را  خشونت علیۀ زنان اشکال وحشیانه تر و سوزی زنان ادامه داشته  ه زنان، شکنجۀ زنان و خودزنان، تجاوز ب

 شان را می يا برادر شوهر، پسر روز خواهران ما هر جنگ نیابتی از مادران و جانب ديگر از . گیرد بخود می
  .گیرد

 جارماينها، بخصوص در انف جنگ پای خود را در نفر دست و اوسط صد ماه  بطور هر در سره میاشتام طبق آرق
زن افغان را به  . سازد را محکوم به تحمل رنج دايمی می ه ایمعیوب خانواد هر. دهند دست می جاده از های کنار

ها  سوزی خود. ساخته است بی عدالتی لبريز زنان را ستم و بخشی از کاسۀ صبر اما. سنگ صبور تشبیه کرده اند
ذهنیت  گردد و انجام جنگ نیابتی ختم می سر. است آمدهه صدا بسیاری واليات افغانستان ب زنگ خطريست که در

 . مستدام کنیم با برنامه و آن راستا کار ماست که در بر . بستر تاريخ مدفون خواهد شد ساالری در پدر
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