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 80/80/2812                    فرزانه فارانی

  سکوت شرم آور نهاد های مدافع حقوق بشر

 تحقیر علنی زندر برابر 

 " !!!تو خو دختر ما نیستی  بلکه پسر ماستی" 

و   از گوشهحقوق زن و  حقوق بشرمدافع مدنی و نهاد های  ۀکه نهاد های زيادی تحت عنوان جامع نمی گذردديری 

 .ندافغانی رونما سازامروزی ساختار جامعۀ  یراتی دریتا تغ دنه او دست و آستین برزد کنار سر بلند کرده

 .کنند می فعالیت یو های مختلف جد ها در چوکات اناين نها

 که نستان فهمیده می شود بايد بگويم گری در افغا وجیو انو ی بگذريم آنچه از انجیاگر از بحث انجو ها بصورت عموم

 تا توانست رافرهنگ گدا پروری  برعکس نکرد بلکه املت را دو و ها درد مردم نه تويی نفرهنگ انجیو و ها انجی

 .رايج ساخت

 سالمی آن گوشۀن و باز بیخ موريانه  نیو ها که همواره چوچوکات انج ردحقوق بشر نام مدافع لف تحت نهاد های مخت

بخش ناسالم  عوض توانستهدر، بود کردهکاويده و نا افغانستان را نچو ینت کشورمقاوم و با متا ،فرهنگ استواراز 

و بحرانی را  غیره چنان گره بزند و عقب گرايی وی فرهنگ صادراتی را با بخش ناسالم فرهنگ ما در لباس قوم گراي

 . همه گم شده استنزد ی از بست ین بنکه راه حل و بیرون شدن از چن صورت بوجود آورد بدين

تواند به نفع  می د و تانرس مروزی راضی به نظر میکراسی نیم بند اومياز اين ديی که  از طرف ديگر آن عده

ها درين  رسانه پیشبرندگان از جمله .دندارختار جديد جامعه سا یریمی را در تغمه د، نقشنبران از آن سود می خودش

چون  یفاشرو به انک وص جامعۀخصبتا  در مجموع رسالت دارند تا برای روشن ساختن اذهان مردم بکوشندجريان 

از تاريکی خرافات و بخش ناسالم  تحصیل و تعلیم به دور مانده است، جنگ از امکانات ۀده که از سه را انستانافغ

 .برهانند و فرهنگ صادراتی فرهنگ افغانی

 د و تعداد شان از شمارنجوشی دار وع بازاری گرم و پر جم و صوتی خر رسانه های تصويریاخوشبختانه در اين او

بوده سطايی عقب ماندگی های قرون و شان هنوز پابند سفانه قسمت اعظم متأ اما .است زياد شدههم  انگشت دست و پا 

 .را سرگرم ساخته اند خسته از جنگ مردم  لیت دارند وعاف علیه مدرنیسمسايل مدرن و با استفاده از

 .النی در اين مورد بايد بروم سر اصل موضعتوضیح طو خوب  گذشته از

شايد هم تلويزيون های ديگری که من به  و ) افغانستان در نااآري ،یون های خصوصياز تلويز یيکسو  تی بديناز مد

در لندن است و برای فراهم ساختن سهولت  کند که مرکز آن منتشر می يک بانک را از عالنیا ،(ندارم یآنها دسترس

 (AFTAB CURRENCY).س آن کار می کند کپول از خارج به کشور و برع های انتقال

http://www.youtube.com/watch?v=maVw0tp32Sk 

http://www.youtube.com/watch?v=maVw6tp43Sk
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/farani_farzana_skoot_sharm_aawar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/farani_farzana_skoot_sharm_aawar.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

ین و همچنای که اين اعالن در خود دارد فقط می کوشم به نکته  ،جنبه های ديگر اين اعالن بپردازممن نمی خواهم به  

 چیست ؟ در عالن اص اين اما اصل نق .، بپردازمآنبه سکوت شرم آور ما در مقابل 

پول فرستاده است تشکر  برايش از دخترش که و دختر صورت می گیرد، پدر پدر بین کهاز مکالمه  در يک بخشی

 :گويدیو م میکند 

 !!! "پسر ماستیبلکه تو خو دختر ما نیستی  "

و رعايت  کراسیوميد که ديگر به دادعا می شويک طرف در افغانستان  .مکنی یامروز زندگی م عصر مدرنما در

 ،حقوق زنفعال  های از طرف ديگر نهاد. یمستهر دو جنس احترام قايل هوق تساويی حق به وايم  وارد شده حقوق زن

توجه نکرده اند و نخواسته اند که به اين اعالن  در کشور اصاًل لین رسانه هامراجع فرهنگی و فکر عامه و مسؤو

 .اض کنندرمسخره اعت

آنهم  (که اين اعالن  بیرون می دهد چیزی)جنس زن بگوش مردم خوانده می شود که  بار ها در بیست و چهار ساعت

يا در موقعیت انسان  ئیدپسر و جنس مذکر بیايد تا مورد تأ کمک کننده باشد تازه بايد در جلداگر نقش مثبت داشته و 

 .قرار گیرد بودن، 

د و از شان در عصر سکه های موزيمی باش ذهناين اعالن می گذرم که شايد من از فکر طراحان و پیشنهاد کنندگان 

اما چرا ديگران به آن عکس العملی نشان نمی  اکنون در عصر مدرن اشتباهی آمده اند و چنین می انديشند، ءقضا

  دهند؟ 

 "یجهان جامعۀ"و " مدنی جامۀ"با بی شک به صورت مستقیم و غیر مستقیم  ود رفعالیت دااز کابل  نا کهاريون آيتلويز

مردم ی هگاآارتقای  از سطحدهد و از طرف ديگر  یرا انعکاس مروزی ها ابطه است و گويا افکار امدر ر.  . . .و 

ک مضحعالن اجنس زن نشده و از نشر اين و توهین د رحق  چگونه متوجه اين خالی بزرگ و اين گناه حرف میزند

 .ده استخره جلوگیری نکرمسو 

 چرا هیچ نهادی دم بر نمی آورد؟

نیز زن  (ندارند عتقادادارند اما  ابه چیزيکه ادع)  روشنگر اين جامعهو  لغ ی بااپس روشن است که حتی افکار آدم ه

 .برند رند و به عنوان جنس دست دو به حساب مییگ دست کم می و کنند قلمداد می هعن ترين سطح جامپائیرا در 

عقب  نشان دهندهاين مورد افغانستان در  آور نهاد های به اصالح مدافع حقوق بشر و حقوق زن درم سکوت شر

 . در گیر استايی رهنگ قرون اوسطبند و اسارت ف رماست که هنوز هم د ماندگی روشن و آشکار جامعۀ

 ، فرهنگ و سنت ها خواسته مذهبيک جامعه باال نرود  راز طريق تعلیم و تربیه سالم دگاهی مردم سطح آتا زمانیکه 

 .پیشرفت  و آزادگی بشريت خواهد بود  د راهو ناخواسته  س

 

 پايان

   


