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 حیات رقتبار زن و دختر افغان دیروز و امروز

خانه های امن برای زن افغان مسدود نگرددامید   
 

ً زندگی زنان و دختران افغانستان را جنگ  های  طوالنی و شرایط حیات اجتماعی و مخصوصا

و بصورت عموم زمینۀ  وی کامالً تغییر داد که متأسفانهتغییرات محیطی از مسیر عادی و عنعن

 وده است.ممشکالت و نا همواری های زیادی را نصیب طبقۀ اناث مملکت ن

و  به کمکعزیز تای منحوس ثور و اشغال افغانستانهر دورۀ این جنگ ها از همان آغاز کود

 اتحاد شوروی سابق، تا عصر خونین تنظیم ذریعۀ خلق خیانت پیشۀ غیر دیمکراتیک حزب پادرمیانی

سال اشغال قوای امریکا و ناتو، اوضاع و  20و حتی عقبگرا های متجاوز تنظیمی و بعد تر طالبان 

 حیات زن مظلوم افغان در هر گوشه ای به وخامت گروید.
 

اهدین واقعی با جنگ با قوای شوروی، بیشترین در عصر اشغال و بمباردمان های مهلک و تلفات مج

زنان تنها مانده و با اطفال به خواری و بیسرنوشتی مبتال شدند و اکثراً با مشکالت راهی کمپ های 

پناه گزینان ممالک همسایه گردیدند. این گروه که در مجموع بیشتر از هفت ملیون را در بر میگرفت، 

 سرنوشتند. سماً آواره و بیبعد از بیشتر از چهار دهه، هنوز ق
 

ربانی آنچه بر سر زنان افغان متعلق به  - در عصر دهشت آفرین جنگ های داخلی و اقتدار مسعود

هر گروه آمد روی صفحات تاریخ سیاه و خونین گردید و حرمت و ترحمی برای زن افغان باقی 

 «احمد شاه مسعود»در همین عصر با سفاکی  «قتل عام افشار» حادثۀ جانخراش و غیر انسانی نماند.

 و گروه آدم کشان وی در حق ملت مظلوم افغانستان و یکی از اقوام شریف آن به وقوع پیوست.

بعد از فرار دولتمندان عصر ربانی، طالبان به نوبۀ خود و با عبرت از دورۀ قبلی، زنان و دختران 

شاگردان اناث را در خانه هایشان به خواری و زاری افغان از داکتر تا معلم و از مادر تا همسر و 

 حبس نمودند.
 

سال اخیر و آگاهی به حقوق و قوانین مطروحه، اوضاع  20با آزادی نسبی زنان و دختران افغان در 

اجتماعی در شهر ها رنگ بهتری گردید، ولی علی الرغم اوراق قانون اساسی، نه دختر فروشی 

سسات خیریۀ بین مللی راپور پشت نجۀ فامیل ها بر زنان بینوا که مؤتغییر نمود و نه مظالم و شک



اجتماع افغانی به نشر میرسانیدند. درین  ونت ها و مشکالت قشر سیاه روزد خشراپور از ازدیا

 عصر هم نه بازخواستی در مراکز والیات و اطراف کشور صورت گرفت و نه مجازاتی.

زنان جوان بمیان آمدند که با فرار از مظالم شوهر و فامیل درین عصر با خشونت ها قشر جدیدی از 

با فرزندان خردسال بسر  و آنانیکه در محابس به انتظار محکمه ای که هر گز صورت نمی گرفت،

ای نجات به تدریج بر میبردند، روزگار سیاه و با بیسرنوشتی آمیخته به نومیدی را تجربه می نمودند.

در بعضی از شهر ها به « خانه های امن»اع منحرف، تشکیالتی به نام این سیه روزان قربانی اجتم

 وجود آمد که زنان سرگردان را که حتی فامیل های شان پناه نمیداند، جذب می نمودند.

 
 

اتفاقاً موجودیت خانه های امن قدم مثبتی برای یک حل نسبی این قشر مظلوم شمرده میشد که به 

همنوعان با تنظیم شرایط و حمایت زنان و حتی امکانات تعلیم و کمک مؤسسات خیریه و اعانۀ 

 شد.، آینده ای برای زنان فراهم میگردید و شرایط کار هم میسر میتحصیل
 

فرط مواد قحطی م خشکسالی، با اشغال کابل توسط طالبان و تغییرات بنیادی که بیشترین آناخیراً 

غذایی و تهدید به گرسنگی در سر تا سر کشور، رکود فعالیت بانک ها و در مجموع سقوط اقتصاد 

و امور مالی باشد، وضع اسفناکی ملت افغانستان را در بر گرفته است. فروش جگرگوشگان خردسال 

ه وسیع رایج گردید قوت الیموت فراهم نماید بصورتتا چندی دختر در بدل پولی که برای خانواده 

بیکاری و قطع  و مطبوعات و فضای مجازی با مناظر رقتباری از چنین حوادث مملو شده است.

 معاشات و درامد بصورت عموم به این خطرات دامن میزند.



به دالیل مختلفه پناه « خانه های امن»در سطور آخر، مختصری از اوضاع دختران و زنانی که در 

غییر اوضاع گفته میشود که با جنجال هایی روبروگشته اند به ارتباط راپوری ند و حال با تاگرفته 

 می پردازیم.« بی بی سی» از سایت 

 :های امن زنان پس از تسلط طالبان بر افغانستان سرنوشت خانه
 

ً محافظه کار و قبیلهدر ج ی افغانستان، زنان چه تحت حاکمیت طالبان و یا سایر ی امعه عمیقا

 .شوندهای کهن روبرو بوده و منحیث عزت و ناموس خانواده پنداشته می اکثراً با سنتحکومات، 

شود، اما صدها افغانستان روابط نامشروع و فرار از خانه جرم محسوب نمی قانون جزایبر اساس 

 گیتواند به سادزن به دلیل ارتکاب چنین جرایم زندانی شده اند. حتا بعضاً انتخاب همسر دلخواه می

 .به مرگ زنان و دختران بیانجامد

ها را باز کرده و تمام مردان و زنان های زندانطالبان پس از مسلط شدن بر افغانستان، دروازه

بردند، آزاد نشده و های امن بسر می زندانی را رها کردند، اما زنانی که در اماکنی موسوم به خانه

 .ها انتقال داده شده اند حاال به زندان

ماه اگست طالبان وارد  1۵گوید که وقتی در  های حکومت طالبان می ، مسوول یکی از زندانعبدهللا

ها آزاد کردند. او همچنان شان از زندانزن را به همراه کودکان ۷۶0کابل شدند، هزاران مرد و 

افزود که نزدیک به دو صد زن آزاد شده وابسته به گروه داعش بوده یا با اعضای آن ازدواج کرده 

افزون برآن، طالبان شماری از زنان را به تازگی به اتهام جرایم اخالقی بازداشت و اکثر شان  .بودند

 .چرخی منتقل کرده اندرا به زندان پل

مژده که فقط پانزده روز پیش در زندان صاحب فرزند دختر شد به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت 

شود، توسط  که در جستجوی آزادی خود بود اما او و دوست پسرش که در همین زندان نگهداری می

 .طالبان دستگیر شدند

پسرش را نداد و در عوض او را با یکی از مژده می گوید که خانواده اش اجازه ازدواج با دوست 

گوید که در پی این تصمیم اجباری خانواده، از خانه  اقارب شان مجبور به ازدواج کردند. او می

فرار کرد و به دوست پسرش پیوست. پس از آن خانواده او به طالبان شکایت کرد و هردو در کابل 

 .توقیف شدند

گی های امن زند ستند ، قبل از تسلط طالبان بر افغانستان در خانهشماری از زنان که حاال در زندان ا

 .های گوناگون و خشونت خانوادگی فرار کرده بودند کردند، زیرا از وحشتمی



شد و یک  در جامعه مردساالر افغانستان همیشه به این خانه های امن با دید شک و تردید دیده می

 .شدند، بسیاری از این خانه های امن بسته شدند ماه پیش وقتی طالبان بر این کشور مسلط

شود به زنان گفته اند که اگر  های امن که از سوی هیچ نهادی حمایت نمی طالبان در یکی از خانه

 .توانند در یک زندان در کابل زندگی کنند خواهند به خانه های خود برگردند، می نمی

ل کمره صحبت کند به اسوشیتدپرس گفت که بدون پول خواست در مقابیکی از بانوان زندانی که نمی

 .اش، گزینه بهتریستو مسکن، بودن در زندان به عوض زندگی با همسر معتاد و خشن
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