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  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از سال 
٦١بخش  )  ) 

  

 اذيت زنان و دوشيزه گان درخيابانھای شھرکابل          

ِيزه گان افغان درشھرھای کشور، بخصوص در شھرکابل مورد زنان و دوش َمتلک " ِ ، طعن، فحش و حتاکی "َ
ِھای خ5ف اخ5ق و سنن ديرينۀ مردم افغانستان قرارميگرفتند ِاين روشھای سخيف وضد اخ5قی نه تنھا ) و ميگيرند. (ِ

ِلبا ازموج تحريکات تندروان مذھبی و ِناشی از بيکاری و بيسوادی نسل چندين سال اخير درکشور ميباشد، بلکه غا ِ ً

ِتفکرات اخوانی و طالبی غرض ارعاب بيشترزنان و دختران، بی حرمتی به آنان، کشتن استعداد ھا و به انزوا  ِ ِ ِِ
ِکشانيدن اين نسل محروم ِکشور ِچنانکه تعدادی از زنان شھر کابل، به روز بيست و ھفتم ماه  .نيزآب ميخورد ِ ِ ِ

يک راه پيمايی اعتراضی متوسل گرديده درحاليکه ھمۀ آنھا لباس نارنجی رنگ به تن کرده بودند، م به ٢٠١٣اکتوبر
  "... ما ھم شھروند ھستيم .ما مصوونيت ميخواھيم. را بس کنيد آزار و اذيت. زنان را نيازاريد  " : شعار ميدادند که

ِ ساکن ِشھر کابل مصاحبه ھايی درمورد ِ، با عده يی اززنان و دوشيزه گان)زينب محمدی(ِخبرنگاربی بی سی  ِ
ِم دروبسايت خبرگزاری مذکوربه ٢٠١٤ ماه آگست ٢١گوشه ھايی ازآنرا بتاريخ  انجام داده و" خيابان آزاری زنان" 

ِبرای آنکه سنگينی اين روش ِضد اخ5قی باMی شخصيت و روان زنان کشور بيشترشناخته آيد، اينک، . نشررسا نيد ِ
                                     : شرشده را به منظور مطالعۀ خواننده ھای عزيز در اينجا درج ميکنمھمان بخشھای ن

ھرروز صبح که ازخواب بيدار  " :  ساله برای خبرنگار بی بی سی چنين گفت٢٤ناھيد محمدی دانشجوی 
. مرد به جای پسرھايش در مغازه باشدميشوم تمام دغدغه ام اين است که کاش دکان ِ سر ِ کوچه بسته باشد يا پير

ازشنيدن حرفھای . وقتی ازدور چشمم به پسرھای پيرمرد و گلۀ دوستانش می خورد، بايد خودم را کر و کور بسازم
گرچه شنيدن اين حرفھا تنھا به اين کوچه ختم نميشود و من مجبورم درتمام مسير ھا ھر . زشت شان خسته شده ام
  "... اما راستش شنيدن اين حرفھا درست در آغاز ِ روز، روزم را خراب ميکندروز اين چيز را بشنوم ،

شش ماه پيش لباسھای عادی و رنگی می پوشيدم؛ اما ھر روز َمتلکی  " :  ساله گفت٢٠شازيه حيا دانشجوی 
ود که برايم راِه چند برايم بسيار مشکل بود راه ِکوتاه ِ خانه تا دفتر و تا دانشگاه، راِه بيست دقيقه ای ب. می شنيدم

گاھی شده بود که خسته ميشدم و . بسيار تحت فشار بودم و خودم را نا توان احساس ميکردم. ساعته معلوم ميشد
ِچادرسياه و مانتوی بلند سياه بپوشم، اما مشکل . تصميم گرفتم حجاب کنم. ميگفتم خانه می نشينم و بيرون نمی روم

اين خيابان آزاريھا مانع تحصيل و کارم نشد، اما ھنوز ھم احساس ترس . کردَحل نشد و متلک ھا فقط رنگش فرق 
ًميکنم و به خصوص وقتی در خيابان ھا زن ديگری نباشد، ھنوزھم زير فشارم و روحا آزار می بينم و اذيت 

    "...ميشوم

بود، بخاطر نيامدن ساعت ھای ھشت شب وقتی که امتحانم در دانشگاه تمام شده  " :  ساله گفت٢٧فتانه بيات 
بعضی ھای شان ھم   .قراردادی مان، مجبور بودم با دوستم يکجا تاکسی بگيرم وخانه بروم(وسيلۀ نقليه) ماشين ِ

دوستم بسيار ترسيده بود و ميگفت چه کارکنيم؟ اما من ياد گرفتم که در مقابل ھمچو . فحش و نا سزا ميگفتند
تسليم شدن ما سبب ادامه و تشديد اين . ست ، اما ما بايد تحمل کنيمرنج آور ا... آدمھايی فقط بايد سکوت کرد

   "...مبارزه را بايد ما شروع کنيم. وضعيت برای نسلھای بعدی ميشود

ُعجله داشتم وتصميم گرفتم از ميان بر واز کوچه و . ساعت نزديک يک بود "  :  ساله گفت١٩فاطمه فيضی 
ًاز وقتی کابل آمديم واقعا نميدانم خيابان ھای خالی برايم امن ھستند . الی بودًکوچه ھا کام� خ. پس کوچه خانه بروم
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ھر لحظه ای که سکوت کوچه شکسته ميشد، من لرزه به تنم می افتاد و احساس ميکردم مردی . يا خيابانھای شلوغ
روع کردم به آيۀ فضا و ھوا سنگين شد و ش. صدای پايی را که شنيدم، سرعتم را بيشتر کردم. به سمتم می آيد
سنگی را از . پسرک جوان شروع به گفتن حرفھای رکيک و زشت کرد، ترسم بيشتر و بيشتر شد... الکرسی خواندن

صدای ماشين و ھياھوی پياده ھا آرامم ساخت و . روی زمين برداشتم و سعی کردم به سمت خيابان عمومی بدوم
  " .. .تمام راه سنگ در مشتم بود. خيالم را راحت کرد

لباس ھا نيم آستين بود، زنھا ... درگذشته وقتی ما جوان بوديم، اين چيزھا نبود "  :  ساله گفت٥١تورپيکی 
پوشيم و خود را بقچه پيچ ميکنيم، اما  حاQ ما چادر را سر چادر می. چادرسر نمی کردند، اما ھيچ آزار و اذيتی نبود

ِبرقع ھم که به سر داشته باشی،  سر دست و پايت  گپ . ا آزار ميدھندزنان ر. اينھا نه پير را می بينند  ونه جوان را
   ! ، چه پا ھايی!چه دستھايی " ميزنند و ميگويند 

  ".بعضی از مرد ھای امروزی فراموش ميکنند که خود شان ھم خواھر و مادر دارند

ۀ طوQنی را بدوم و ھرچند شده بود و مجبور بودم تمام کوچ ھوا کمی تاريک  " :  ساله گفت٢٥مينا رضايی 
ِبه کوچۀ فرعی خانه که رسيدم، نفس عميق کشيدم و به نور زرد رنگی که از . ثانيه يک بار به پشِت سرم نگاه کنم ِ َ

ِھنوز تپش قلبم آرام نشده بود که سنگينی دستانی را . پنجرۀ مسجد می تابيد و کوچه را روشن کرده بود، خيره شدم
. نميتوانستم نفس بکشم  و ميخواستم فرياد بزنم ، اما نميشد.  کمرم حلقه زده بوداحساس کردم که محکم دور

ُجرم ات . ُميدانستم حتا اگرفرياد بزنم و کمک بخواھم، ھمسايه ھا مرا مقصرميدانند که چرا زود تر به خانه نرفتم
ده سال است که .  ات را پوشيده ایِاينست که مثل ديگر اطرافيانت از خانه به مقصِد کاری بيرون شده و لباس ِدلخواه

ًگاھی شديدا ناراحت ميشوم، اما ميگويم فردا . در خيابانھای کابل ميگردم و ھر روز اينطور حادثات را تجربه ميکنم

  "... برای تو روزی ديگر است ، روزيکه بايد بازھم با مشک�ت ات مقابل شوی

ناشی ازرويداد ھای نا   ازسقوط ِمعيارھای عاطفی واخ5قی،ِاينھمه تحقيرھا و نا راحتی ھای زنان کشور، ع5وه
ھنجار و جابجايی ھای منفی فکری، سياسی و اجتماعی درکشور، درعين حال، بی توجھی، بی اعتنايی وعدم ِمسووليت 

  .ِپذيری نھاد ھای دولتی پيرامون حقوق انسانی و اجتماعی زنان را نيز به نمايش ميگذاشت

ِن، نامه يی درتحت اوضاع و شرايط نا ھنجارھمين شب و روزافغانستان نوشته و آنرا ِيکی ازدختران افغا ِ ِ ِ
ِ، بتاريخ پنجشنبه دوم ماه عقرب سال "خبرگزاری جمھور" ِدرسايت انترنتی  ِ ِ  خورشيدی به نشر رسا نيد که ١٣٩٢ِ

ِاينک، عين نامه را بدون ھيچگونه دخل و تصرف دراينجا درج ميکنيم تا خوانندۀ ع ِزيز عمق درد و آرزوی يک دختر ِ ِ
ِجوان اين سرزمين را بھتراز پيش درک نموده و بداند که زن افغان در اين روزگار، چه وضع و حالی داشته است؟ ِ    

ميخواھم آزادانه تصميم بگيرم، . انسان بودن آرزوی ديرينه ام است و برای انسان بودنم ت�ش ميکنم "
رفتن، آمدن، مطالعه کردن و انجام ِھرکاری در زندگی  به .  عمل کنم و به تنھايی به کار ھايم رسيد گی کنممستق�نه

وقتی در جاده ای قدم ميزنم، سرم را باQ بگيرم و از اذيت و . خودم مالک و صاحِب زندگی ام باشم. دست خودم باشد
ِبه خاطر اندام ِزيبا، چشمان ِسياه، چادرکوچک و يا لباس تنگ آرزويم اينست که کسی . ِآزار افراِد مزاحم درامان باشم ِ ِ

چون من انسان ھستم، . ِآنھايی که شھوِت شان درچشم شان است، به خاطر من به گناه نيافتند. و نازکم مزاحمم نشود
ت که از بد تعجب ميکنم به اين که زن از بد حجابی مرد در جامعۀ ما به گناه آلوده نميشود، اما اين فقط مرد اس

ُديگر ميخواھم درھر چھار راه، چندين تکسی بخاطر سوار کردن من پشتم را نگيرد . حجابی زن به گناه آلوده ميشود ِ ِ
ھستم که وقتی تصميم بگيرم، آينده ام را، مسيرم را،  به اميد آن روزی. و از قيِد چرندياِت افراد در جامعه آزاد باشم

. موترم را انتخاب کنم و کسی حق نداشته باشد سياه و سفيدش را برايم تعيين کندشريک زند گی ام را، نوع خانه و 
َميخواھم از ديدن صورتم کسی بی آبرو نشود و از پوشيدن لباس دلخواھم کسی لذت نبرد وکسی مرا مايۀ ننگ وشرم  ِ ِ ِ

غا که رسيدن به آرزو ھايم اما دري. و بدبختی اش عنوان نکند و ديگر به ناقص العقل بودنم درجامعه، مشھورنباشم
فقط انسان بودن به معنای واقعی . اما به مرد بودنم ھم افتخار نمی کنم! ميخواھم ديگر زن نباشم . خيلی مشکل است 
من زنم  و فرياِد . َمن زنم و طعم ذره ذره ی اين حقارتھا و مظلوميت ھا را با حلقومم می چشم . اش آرزويم است 

ِزنم و جيغ زدن و فرياد کشيدن اين مرد ِنمک نشناس را ميشنوم که . ِا با گوش دل ميشنوممظلومانۀ زنان کشورم ر
ميدانم که . ِاگر از وقت ِ خوردن و نوشيدن اش لحظه ای دير شد، دنيا را سر خانم يا دختر و خواھرش خراب ميکند
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ُچگونه يوغ ِاستعمار برخی ھا بر گردن زنان گذاشته شده است، زنانی که به ج ِ ُرم بيرون رفتن ازخانه، سرشان بريده ِ ِ ِ
ُمن زنم و ازتمام مردان ِ تماميت خواه متنفرم که ميخواھند از زن بعنوان پلی برای ترقی و پيشرفِت خود . ميشود ِ

ِمن زنم و صدای شکسته شدن دل ِدخترانی که از مکتب و دانشگاه و زنانيکه از اشتغال و فعاليت منع . استفاده کنند
به اميد آن روز که فقط انسان باشم،؛ يک . ِمن زنم و از مرد بودن ھم احساس افتخار نميکنم . ا می شنومميشوند ر

ِانسان به تمام معنا ھای خوب، چه لذتی دارد که مفھوم انسان به معنای واقعی اش در وجوِد مان رخنه کند و اين  ِ
من زنم، اما از زن بودنم .  وجود ريشه دواندِمفھوم در رگ، خون و استخوان ھای مان جوانه زند و تا اعماق

                                                                                       ی"...احساس حقارت نمی کنم

ِھمچنان، بی مورد نخواھد بود متن سخنان يکی ازبانوان بيست سالۀ نگون بخت ساکن تخار را در اينجا درج  ِ ِ
از وقتی . ُنامم بازارگل است " : ِم که درحالت ِبستری دراتاق ِشفاخانه، با يکی ازخبرنگاران افغان انجام داده استنمايي

نشناخته بودم و  من يگانه اوQد ِفاميل بودم وھنوز خود را. خود را شناختم تمام زنده گی ام در رنج و بدبختی بوده
ِ مشوره با من، مرا برای مردی که زنش در اثر ظلم و ستم ِخانواده گی ِمعنی شوھر را ھم نميدانستم که والدينم بدون

ِشوھرم آدم بيسواد و بدون کسب و کمال است. فوت کرده بود، دادند ميکند، گاھی } مزدوری { روزانه مردی کاری . ِ
شخاصی مثل خودش ًچند ماه ميشود که کام� بيکاراست و با ا. ھم ازمعدن ذغال ِسنگ می آورد و در بازار ميفروشد

وقتی با دوستانش بخانه می آيد؛ من با اطفالم اکثر شبھا بيرون از . با آنھا چرس ميکشد. نشست و برخاست دارد
روزھا وقتی از کار می آيد ھرچيز را بھانه قرار . خانه درھوای سرد در کاه خانه ميخوابيم، چراکه يک اتاق داريم

ازازدواجم . شد ميزند که چرا ف�ن کار را درست انجام نداده ام و دشنام ميدھدداده مرا با لگد و آنچه بدست داشته با
ِپنج سال ميگذرد، دو طفل دارم که در اين مدت ھرچه باQيم گذشت صبرکردم، ولی مدتی قبل شوھرم با قنداق تنفگ 

ی کرد که ھنوز جای ميخواست مرا بزند، من از دستش گرفتم، دستم را زخم} برچۀ تفنگ {برسرم کوبيد، با برچه 
ُخواستم خودکشی کنم تا خود را از اين . بحدی به تنگ آمدم که ديگر زنده گی برايم بی معنی بود. زخم آن جور نشده

ِوقتی استفراغ ميکردم، پسرک�نم که . خوردم} دوای مرگ موش { مرِگ موش . زنده گی رنج آور راحت سازم
ھمسايه ھا و شوھرم بخانه آمده مرا .  گفت که بياييد که مادرم دوا خوردهچھارساله است فرياد کنان به حويلی دويد و

سه روز بستری بوم، صحتم خوب شد؛ مرا پدر و مادرم بخانۀ . ِدرحال ضعف روی چھارپايی به شفاخانه انتقال دادند
سه روز .  اش می آوريمًآنان از شوھرم پنج روز وقت گرفتند و گفتند که بعدا خود ما او را به خانه. ُخود شان بردند

نگذشته بود و من درخانۀ پدرم زير صندلی با آنھا نشسته بودم که شوھرم بخانه آمد با قھر گفت که چرا به خانه 
صدای فيرخانه را . ٌتفنگ چره  يی در دستش بود، آنرا بطرف من گرفت، فرياد زدم و کمپلی را برسرم کشيدم. نرفتم

من ھمين . پدرم از پشت ِوی دويد، ولی نتوانست او را بگيرد. يريد دخترم را کشتمادرم فرياد زد که بگ. تکان داد
 ُپدر و مادرم مرا به شفاخانه بردند، دستم را. کمپل را از سرم دورکردم، متوجه شدم که خون از دستم جاريست

ِداکترھا گفتند که استخوان دستم شکسته، عمليات ميخواھد، اما ما بخش ا. پانسمان کردند ستخوان نداريم، بايد به ِ
                         " آيندۀ ما معلوم نيست که چه خواھد شد؟. کندوزبرويد، نميدانم آيا کسی برايش قرض ميدھد يا خير
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