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  ھرات – عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ نومبر ٢١

  

 فغان زنان ھرات به آسمان بلند شده است
که ديگر طاقت و توان جور و جفاء کشند  کنند و ناله می کند و زنان اينجا فغان  می ظلم وستم بر زنان ھرات بيداد می

کنند که چطور خواھران شان  والی ھرات، قومندان امنيه و ساير تشکيالت امنيتی واليت ھرات فقط نگاه می. را ندارند

  .نددر آتش غضب مردان دون ھمت می سوز

  : زنان ھرات به مقامات امنيتی گفتند

ين ادر نيستيد که از جنايت و ستم عليه زنان جلوگيری نمائيد؟ اززنيد که فعال ھستيد، پس چرا قا که شما الف می وقتی"

 افراد بيگناه و بی واسطه را به شما گاھی عمداً . ه شريک جرم ھستيدک گوئيد و يا اين شود که يا دروغ می معلوم می

  ".کنند زندان می افگنيد، الکن جانيان اصلی در جاده ھای ھرات با غرور و تکبر گشت و گزار می

. يک تعداد شوھران بی وجدان مانند حيوان با زنان شان رفتار  می نمايند. يات عليه زنان ھرات ابعادی گسترده داردجنا

شوھران کودن ھم  زير . مداخلۀ پدر، مادر و خواھر شوھر زندگی زنا شوھری يک عده را به خاک برابر کرده است

زنان اين نامردان ھم از روی . ه عذاب می نمايندبه فجيع ترين وجبار تحريکات اعضای فاميل رفته و زن خود را 

جامعۀ عقب ماندۀ ما از زنان . که راه ديگری را برای از بين بردن خود می جويند ناچاری خود را می سوزانند و يا اين

. رسد وم میدستگاه قضائی ھنوز در تعصب مرد ساالری غرق است و کمتر به داد زنان مظل. مظلوم حمايت نمی کند

به زن کمتر فرصت . زنان ھرات ھمچنان مانند زنان ساير مناطق کشور مغضوب جامعۀ مرد ساالر افغانستان ھستند

ی در يتاين تعصب در عاليترين سطح دولت پوشالی کابل به مشاھده رسيده و تعصبات جنس. شود کار و پيشرفت داده می

  .   شود ده میمجموع در تمام ساحات سياسی و اجتماعی کشور دي

ايد و خواھران وبرادان ما که افغانستان از تسلط اجانب رھائی نيابد و يک دولت مردمی روی صحنه ني  تا زمانی

  .   زنجير غالمی را نشکنند، زنان ھم مھين ما از ظلم و ستم رھائی نخواھند يافتمشترکاً 

 

  


