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 من اعتراض دارم به تاریخ زن ستیز افغانستان  

 
جنس زن  اعتراض دارم به شیوۀ دولتمداری ها و شیوۀ برخورد جامعه یی که اجازه داده است تا   -

در این سرزمین فرصت ها و زمینه های بسیاااااار کمتر از مردان را برای رشد استعداد ها و بازتاب  
 .توانایی های شان داشته باشند 

و   - استعداد  دماغ مرد  به مردانی که بدون هیچگونه سند علمی تصور میکنند که  دارم  اعتراض 
 ظرفیت بیشتر برای آموختن و کسب دانش را دارد 

عتراض دارم به فرهنگی که در آن ادامۀ انواع تبعیضات و بدین ارتباط تبعیض جنسیتی، زن را  ا  -
 در اذهان جامعه به حیث انسان درجه دوم معرفی میکند 

اعتراض دارم بر ضعف تفکر مردانی که بی توجه به زیبایی سیرت زن، به زیبایی صورت زن   -
 ارزش بیشتر قایل استند 

 نگی تفکر جامعه یی که آزادی حق انتخاب زنان را زیر پا میکند  اعتراض دارم به فره  -
اعتراض دارم به تابو هایی که در خدمت به مردساالری، دست و پای زنان را چون ریسمان ِگره   -

 زده و ادامۀ اسارت های ذهنی را باعث میگردد 
ت به خواهر،  اعتراض دارم به مردانی که نسبت به خواهر، همسر و دختر خود غیرتی و نسب -

 همسر و دختران دیگران روشنفکر استند 
هائیکه در تمام اشکال تفکر، تحلیل و تحریر زن را به حیث موجود ضعیف    کلمه اعتراض دارم به   -

 تصویرگر میشوند 
اعتراض دارم به جامعه یی که با وجود اینهمه جنایات در مقابل زن و عواقب آن تا به هنوز دشنام   -

مقابل زن را که آغاز و زمینه ساز برای سایر انواع خشونت بر زن است به رسمیت به  لفظی در  
 حیث خشونت نشناخته است 

 اعتراض دارم به مردی که به خود اجازه میدهد تا دست را به هدف زدن بروی زن بلند میکند  -
 اعتراض دارم به ضعف و نادانی تفکر مردانی که زن را ملکیت خود تصور میکنند   -
به مردانی که به عوض مراعات اخالق و آداب معاشرت با زن، پوشش سر و   - اعتراض دارم 

 شان میدانند  صورت زن را یگانه وسیلۀ محافظۀ زنان از دست خود 
 بهشت آرزوهای دختر را زیر پا میکند  اعتراض دارم به فرهنگی که مادر را مقدس دانسته و  -
اعتراض دارم به فرهنگی که تصور میکند تنها فرزند پسر مسوول حفظ میراث و تجلی نام پدر   -

 است 
اعتراض دارم به معارفی که در نصاب درسی آن تا حال به شاگردن مکتب معلومات های الزم و   -

تساوی حقوق   انسان،  های  آزادی  و  در مورد حقوق  برابری جنسیتی،  حیاتی  اهمیت  و مرد،  زن 
اناتومی جسم، تغیرات جسم و روان در دوران بلوغ، مسایل جنسی، نیازمندی های جسمی و جنسی  

 انسان ها در هر دو جنس و معلومات ها بهداشتی، ارایه و تدریس نگردیده است 
 ..... من اعتراض دارم. به  -
 ............ من اعتراض دارم به -
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