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 ۰۹/۰۳/2۰1۷              عارف عباسی

 روز جهانی زن

تکریم بعمل می آید و یا از یک داعیۀ بزرگ  خاص جامعهروز هایی که در سطح جهانی تجلیل گردیده از قشر

 مبارزه با فساد، اطفال، حقوق بشر،چون روز جهانی زن، روز مادر، روز صورت می گیردانسانی احتفال 

 وا می دارد که به نحوی بحیث عضو مسؤول جامعهعدالت اجتماعی، روز آزادی مطبوعات وغیره یقیناً انسان را 

و یاد آوری های دنیایی در هرموردی حرفی  و با استقبال از چنین بزرگداشت دادهاحساس خود را تبارز  درک و

 ارزشمند و بنیادی اش سازنده،و باالخص به مناسبت تجلیل از مقام واالی زن با نقش های برازنده،  ،داشته باشد

عالی ترین تبریکات و تمنیات را به حضورش  مل شخصیت مردان بایداجتماع و تکاکانون های اولی  در ساختار

 .قصیدۀ سرودتقدیم نمود و در وصفش 

 ناگوار با واقعیت هایدر خوشی ها و غم هایش شریک بودن  بودن و ولی پروردۀ دامان خاکی چون افغانستان

کجا مجال می دهد  با مأوا و هموطن ابدی ناگسستنی های  و پیوند عواطف انسانی ،معرفت داشتنحاکم بر جامعه 

صرف  ،نمائیم که واقعاً نه که این روز را به احوال خواهران و مادران ما در وطن اتصال نه بخشیده و سؤال 

 از حقوق نسبی شناخته شدۀ دنیایی ،ۀ خدابشر هست کرد فرد زن بحیث یک ،نظر از بعضی کرده های نمایشی

 بر خوردار است؟در افغانستان 

 شریک افغانستان ، ناداری ها، نا امنی ها زن و مردها، غصه هات های جمعی، درد مندی گرچه در محرومی

متداول شدن عرف افراطیت قرون وسطی و پوسیدۀ فرهنگی عنعنه پرستی های افراطیاست ولی عالوه بر آن 

زن را در مجموع در بسی بالد اسالمی در اسارت کامل قرار  اهل تشیغ و اهل سنت دینی مکاتب مختلف عقیدوی

برخورد غیر انسانی با با زن  بصورت روز افزون، داده از کلیه حقوق مدنی محروم گردانیده و اما در افغانستان

مرد منکر خود  اولتر از همه  مرد است که حق زن را پامال نموده ویرد. وحشیانه صورت می گخشونت های 

محتاج تعلیم، سرزنش و مؤاخذه است. تأمین حق زن باید از روشنگری مرد آغاز گردد با توسعۀ  ،بشر بودن زن

آن  جدیع قوانین و تطبیق باید از تاریکی جهل و نادانی بسوی نور معرفت رهنمون گردد و با وض دانشعلم و 

ن، باز خواست، محاکمه و مجازات متداول گردد. تا ذهنیت مرد اصالح نگردد بهبودی بحال زن پیدا رسم پرستا

مترادف به آن توسط قانون به زن حق دفاع و بلند کردن صدا داده شود. به مؤسسات حمایه از حق زن  نیست.

الحیت تحقیق و تعقیب قانونی و ارسال دوسیه چون وزارت امور زنان و ریاست های نام نهاد زنان در والیات ص

 ارنوالی داده شود و مورد حمایت قوی وزارت عدلیه، وزارت داخله و ستره محکمه قرار گیرند.څبه 
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وضع قوانین و تطبیق آن تحوالت چشمگیری در ده های شصت و هفتاد با توسعۀ علم و معرفت و پخش اطالعات 

ار گشت. حزب دموکراتیک خلق به آزادی افراطی زن تحت شعار های در بهبود وضع زنان بصورت نسبی پدید

ملت  ین حال با ارادۀ نابودی، در عانقالبی بیشتر توجه نمود تا به تأمین حق واقعی زن توسط قوانین و تطبیق آن

 تگیخمسئولیتی، لجام گسیاین آزادی ها که بیشتر توأم با بی  افغان ده ها هزار زن از حق زندگی محروم شدند،

 قبول شدۀ اجتماعی بود که عکس العمل های خونباری را بار آورد. ارزش هایو خالف 

شهر کابل نه تنها زن حقی نداشت بلکه شرف،  مخصوصاً در جالدان تأریخ ۀدر دوران سردمداری رؤسای تنظیمی

اعمالی درحق زن روا شد که در قاموس  و حشیانه قرار گرفتووازات بس ننگین و اعزت و آبروی زن مورد تج

 فرهنگ افغانستان ناپیدا بود چه رسد به احکام قرآن و احادیث پیامبر اسالم.

علی الرغم تبلیغات گستردۀ پیروان غرب طالبان در حق زن بی ناموسی نکرده  برچیدطالب آمد و این کثافات را 

عام در مقابل شوهر با چوب بادامی  ءمالساخته در ، شرعی و مدنی اش محرومولی زن را از کلیه حقوق انسانی

 را در خانه های شان پشت شیشه سیاه رنگ شده زندانی ساختند. ابه بند پای زنان نواخته آنه

، گسترش بی حد و حصر فساد و به قدرت بودن جنایت امروز در اثر چور و چپاول کمک های معتنابه خارجی

یشه داری و قوماندان پروری، زور گویی و خود کامگی و ناتوانی علنی کاران و ناقضین حقوق بشر و فرهنگ مل

در تطبیق قانون اصالً از حقوق بشر خبری نیست چه رسد به حق زن. زن نزد قدرتمندان با نفوذ سیاسی و ثروت 

عام گردیده و نکاح صغیر  ،های سرشار لعبتی است برای خوش گذرانی. تعدد ازواج به مقایسۀ هر دور تیر شده

را چه می کنید که به دختران صغیر تجاوز صورت می گیرد. دختران از ترس ملیشۀ زورمندان و پاسداران 

 فقر، بینوایی، ناچاری، تنگ دستی زن دموکراسی به راحت و امنیت مکتب نرفته اکثراً مکتب را ترک نموده اند.

با عرضه نمودن دختران خورد سال مثل تایلند، فلیپین نه های فحاشی خا ،مجبور به تن فروشی نمودهرا  اوالد دار

 ریان خرپول آماده می سازند.تسازو سرود و باده برای مش با به وفرت گشایش یافته محافل بزم را و سنگاپور

ز در روکه خود  را در یک محفلی کنار او دیدید؟ در حالی  آیا در سیزده سال زمام داری حامد کرزی خانم او

 های جهانی زن گلو می پنداند و بیانیه می داد.

برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به مبارزۀ ملی نیاز » گفت عجبم آمد که رئیس اجرائیه عبدهللا عبدهللا

آیا تا حال در طول همه مأموریت هایش در کدام محفلی زن عبدهللا را در کنارش دیده اید. او فکر می کند  «است

 روی و موی خودش جای خالی زن را پر می کند.که به آرایش 

در  از بهبود ه ایو نشان بوده به عقب روان فغانستان چهار نعلگفت که در موضوع حق زن ا در خاتمه باید

 دیده نمی شود.مظلوم   احوال زن

دران افغان از اا به همه زنان دنیا و خواهران و ماین روز ر آورده فرودبه مقام خجسته و واالی زن سر تعظیم 

 صمیم قلب تبریک می گویم.

قدرت قانونی بدست آورد که خود حق خود را در جامعه بحیث یک انسان  نآرزوی روزی که زن افغان چنیبه 

 را چپه تراش کند!!!( ی منکر حق زنها ) سر مردتثبیت نماید.

 .فهوالمراد

 پایان
 


