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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اگست ٢٧

  )؟(وحشت عليه زنان در ھرات متمدن 
  

خشونت با زنان در واليت به اصطالح متمدن ھرات که يک تعداد متعصبين نژاد پرست به آن می بالند، رو به تزايد 

در واقعيت زن آزاری در تمام افغانستان . که يک يا دو زن مورد زجر و شکنجه قرار نگيردبوده و روزی نيست 

  .باالخص در ھرات به يک فرھنگ افتخار آميز مبدل شده است

جای تعجب و نگرانی است، ھراتی که زمانی مرکز فرھنگ و ثقافت شرق و افغانستان بوده و ادباء و شاعران چيره 

ست، چرا در آتش تعصب و خودپرستی عليه زنان مبدل شده است؟ در خانواده ھا ظلم و دست تحويل جامعه داده ا

نه تنھا . ستم در مقابل زنان قربانی ھای  زيادی داشته که منجر به خودکشی و خودسوزی ھای متعددی گشته است

را برای زن به  ضد زن، بلکه جفای خشو، ُخسر، برادر و خواھر شوھر فضای خانوادگی هفشار شوھر تنگ نظر ب

قبل از آمدن جھادی ھای وحشی، اين معضله با ابعاد کنونی وجود نداشت و زنان ھرات به . جھنم تبديل کرده است

جمعيت (اما بعد از يورش مذھبيون قرون وسطائی . تناسب ساير واليات، از آزادی ھای نسبی برخوردار بودند

در زمان . عمال خمينی، زنان ھرات در زنجير اسارت بسته شدندھمراه با  رخنۀ  ) اسالمی، حزب اسالمی و طالبان

داند، شقاوت و  امپراتوری تورن اسمعيل قومندان متعصب جمعيت اسالمی که تا حال خود را امير ھرات می

کميسيون حقوق بشر و ادارۀ حقوق زن به جز به راه انداختن مجالس . بيرحمی عليه زنان ده چند افزايش يافت

اين مؤسسات مانند ساير ادارات افغانستان، . مين حقوق زنان افغانستان نکرده اندأرين اقدامی برای تتصنعی، کمت

بنابران، ھدف اين ادارات خوش ساختن . ديه می گرددأمستعمراتی اند و معاشات آمران وابسته توسط اجانب ت

  .مندی به حقوق برباد رفتۀ زنان افغانستانه باداران اجنبی است نه عالق

، اول بايد افغانستان از قيد بردگی گی مناسبات مرد ساالرانهما معتقديم که برای رھائی زن افغانستان از قيد برد

  .     در زنجير غالمی بسته  خواھد ماندهرھانيده شود، د رغير آن زن و مرد افغانستان ھميشاستعمار و ارتجاع 

 

 


