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 ابز هم زن دیرگی رقابنی خشونت اهی فامیلی و ان روایی اهی جامعه رمد اسالر رگدید

 
خانواده ای هک او را رد بدل پول هب رمد هک اپزنده اسل زبرگتر از او بوده . ابز یک نو جوان رقابنی هوس اه و امیال پول رپستاهن پدر و خانواده اش رگدیده است 

اوهک از شوره داری و زنده گی مشترک هنوز رس رشته نداشت وان چار هم بود هک هب رحف اهی پدر ی دختر . ای هب اصطالح هب شوره داده است ، رفوخته و 
دختر نوجوان هک . رفوشش گوش بدهد ، هب خاهن ای بخت رفت ولی از بخت بد رد خانواده شوره هم روز خوش ندید ، لت وکوب شد وبی زعت رگدید 

ره روز لت وکوب اش میرکد خو نرگفت و  از قلم واکغذ اب چیزی دیرگی عادت نرکده بود ، اب شوره انرمدش هک اشرگد صنف نهم مکتب بود وهب زجوز هن 
و رماجع زن  مقاامت. پنهانی هب مقاامت انتظامی ، عدلی و تطبیق قوانین رماجعه رکد ات مرگ رد اسهی دولت و رشیعت از رش مناسبات ضد انسانی راهیی ایبد 

دختر مظلوم هک دیرگ ره رطف   ردوازه اه . ستیز رهات وی را تهدید هب بند و زندان رکدند ات رشمساری خود را رد ربارب زانن خانواده اهی خود پنهان رکده ابشند 
بیچاره رت از او اند و رگواگن دست رمدان کم همت  ربای دیرگان هک. شود را هب روی خود بسته ایفت ، انچار هب خود اتش زد ات ربای دیرگان زنده گی ااسنتر 

                                                                 . وای دیرگانیکه هنوز سن واسل کمتر از او دارند و هب همین راه رپ غم وعذاب روان هستند اند



هب مکتب و مدرهس امنع اش میشوند ات نیاموزد و از واقعیت اهی زنده گی و جوامع متمدن بی ات طفل وکودک است ، از رفتن . هچ بیچاره است زن رد کشور ام 
و هب وقتی قد ونیم قد می شود هب رسش ربقع می اندازند ات از روشنایی روز هم بی بهره شود و امنند اسپ اهی اگدی رصف پیش روی خود را ببیند . خبر بماند 

، زری   دروانگاه هک هب خاهن شوره می . ابز شود و خوب وبد خود را بفهمد و  هب خواسته اهی خانواده رس خم نکند  و دهن اش اش روشن ات نشود چشم  ارطاف نرظ نیاندازد
ر خشونت ، بدرفتاری  ، زشتی ، شکنجه و لت وکوب شوره و خانواده اش و جامعه رمد اسال. ستم شوره و فامیل اش می سوزد و می اسزد و آه بدل نمی کشد 

و حیسیت بیشتر از امشین والدت و نورک ، اکالشوی و جاروکش خاهن ای شوره را   چهره اش را دیرگ گون نموده،  کمرش را خم اسخته و چین و رچوک ان هب هنگام 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                بدست نمی آورد 

، چشم امیدش هب  دوقتی او از پدر وامردش امیوس می شود و هب شوره وخانواده اش بی اعتماد می رگد. رسنوشت اسدات دختر اپزنده اسهل چنین بوده است 
ن دشمن رطف دولت و مقاامت دولتی می امند و راهی دفارت مسوولین  حمایت از قانون میرگدد ، ولی اب زهار ردیغ و افسوس هک مسوولین زن ستیز و ز

 .                                       دست هب خود کشی می زند هک امید خود را از دست داده است ربای راهیی از زنده گی  تلخ واتر دختر . دید هب زندان اش می کنند والیت رهات ته

هک ارزش اهی جامعه مدرن رد آن تسجیل شده اند اکفی  تصویب قوانین زیبا. قوانین افغانستان هب شوره دادن دختران زری سن بلوغ را منع رکده است 
. ازادی اهی رفدی هب موسسات مدافع حقوق و تطبیق قوانین نیاز است ربای دفاع از حقوق شهروندی و ارزش اهی مدنی ، حقوق و. نمیباشد 

ارگ . احترام گذاشته و رد راه تطبیق یکسان آن ابالی تمام ارفاد جامعه از هیچ تالش ردیغ نورزد  اهی آن موسسات هک خود از مفاد قوانین اب خبر بوده و هب ارزش
  نمی نمایندو ای اینکه رچا قوانین را یکسان ارجا  و تطبیق  ؟  آزادی اهی زانن و دختران دفاع نمیکنندرد کشور از حقوق و چنین است پس رچا مسوولین امور

 ؟       

نفر زن ودختر  رد اسل روان خورشیدی خود را آتش زده و کوشش رکده اند هب زنده گی رپ ردد و رنج   68رقار زگارش رادیو بی بی سی تنها رد والیت رهات   

اینها وقایع اند هک رصف رد یک والیت ثبت شده و  واسیل اطالعات جمعی از آن خبر داده . و از رش جامعه زن ستیز ربای همیشه راهیی ایبند  اپاین داده



سیتت زانن ، بد دادن اشن رد ربارب اعمال ان اش قتل و سنگ اسر. گسترده رت و خیلی وسیعتر ازآن است  ولی ابعاد خشونت علیه زانن و دختران. اند 

 میط  رمدان ، تجاوز زورمندان هب دختران نو جوان ، بی زعتی هب انموس و حیسیت زانن ، رگواگن گیری زانن و دختران معصوم و انواع خشونت اه رد
جامعه رمد اسالر هب خود آتش زده م احتجاج رد ربارب مناسبات هب ستوه آورده و مجبور اسخته هب رغ فامیل و خانواده شوره ، مظالم اند هک اکثریت زانن و دختران را 

 .و اذاهن عمومی را هب رطف معضله زانن ودختران رد جامعه افغانی جلب نمایند 

ارگ شوره دادن دختران قبل از سن بلوغ غیر قانونی است و ارگ خشونت و بدرفتاری ابزانن ودختران خالف قانون است و ارگ زن حق مساوی 
لی و انتظامی کشور خشن رت و زشتر از  جامعه اب زانن و دختران ربخورد میکنند ؟ رچا هیچ رمجع مدافع حقوق زن ای وجود ندارد اب رمد دارد  ، پس رچا موسسات عد

                                          وای رجات نمیکند خود را رد موضع دفاع از این نیم پیرک جامعه رقار بدهد ؟تقصیر این رسوایی وبدانمی بدوش کی وای کی اه است ؟؟؟
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