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  ٤از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدل. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٣/ ١٦/٦                       کانديد اکادميسين سيستانی                                                                   

  افغانمظلوم خشونت، چاشنی زندگی زن 
  

آی تم��ام ش��ب !  ای زن ، ای مظل��وم ت��اريخ«: ب;;ا بي;;ان اي;;ن م;;صرع نغ;;ز وپ;;ر مغ;;ز" م;;ادر"فرھاددري;;ا در تران;;ۀ 
واگ;رمن ش;اعراين تران;ه م;ی ب;ودم بج;ای .در واقع تاريخ رنج ومظلوميت زن افغان را به تصوير ک;شده اس;ت »!فرمسا
ک;ی از اي;ن ظل;م ورن;ج رس;ته، خ;واھی !وای بزنجي;ر س;نت ب;سته! ای تمام عمر خسته « :،ميگفتم»ای تمام شب مسافر«

  ! نيدشد؟ به آن ترانه گوش دھيد تا درد زن افغان را در طول تاريخ درک ک
  

زن;ی  ومظلومي;ت از ب;دبختی .سال اخيرسخن  برانم١٢، ميخواھم ازوضعيت رقت بار زن افغان در هالقدراين م
ب;;د رفت;;اری م;;رد قرارداش;;ته وھن;;وز ھ;;م ک;;ه دم از   ک;;ه در ط;;ول ت;;اريخ م;;ذکر، م;;ورد ش;;قاوت وخ;;شونت و ص;;حبت ک;;نم

 وب;;ی حق;;وقی وخ;;شونت وتج;;اوز مي;;سوزد وح;;ق ب;;ازھم در آت;;ش بي;;داد اپرتاي;;د جن;سيتی دموکراس;ی درک;;شور زده مي;;شود،
در افغان;ستان جھ;ان زن، جھ;ان تنھ;ايی و جھ;ان ب;ی ص;دايی .بيرون رفتن از خانه رابدون چادری وب;دون مح;رم  ن;دارد

  :بگفتۀ بيدل.است
  دست غريق يعنی فرياد بی صداييم             گوش ترحمی کو کز ما نظر نپوشد

  
ب;ی ب;ی س;ی، ص;دای آلم;ان، ص;دای : رس;انه ھ;ای معتب;ر ب;ين المللی،چ;وننکته اساسی ايک;ه در تم;ام گزارش;ات 

امريکا، راديو بين المللی فرانسه، وروزنامه ھای معتبر داخلی و س;ازمان ھ;ای ب;ين الملل;ی حق;وق ب;شرونھادھای م;دافع 
حق;;وق زن;;ان و کمي;;سيون حق;;وق بشرافغان;;ستان، وزارت امورزن;;ان ، وزارت ص;;حت عام;;ه وھمچن;;ان خبرنام;;ه ھ;;ای 

، نھ;اد ھ;ای کم;ک )يونيسف(مايندگی سازمان ملل متحد درافغانستان ونيزگزارش سازمان حمايت از کودکان ملل متحدن
اين;ست ک;ه به زنان وکودکان افغان درکشورھای اروپائی وغيره مراجع قابل اعتبار ملی وبين المللی به چشم ميخورد ، 

  .خشونت چاشنی جانسوز زندگی زنان افغان است
 ١٩٠ مارچ روزجھ;انی زن، گ;زارش داد ک;ه در مي;ان ٨  به مناسبت ٢٠١١ق بشرملل متحددرسالسازمان حقو

  . کشورمستقل جھان، خوشبخت ترين زنان دنيا زنان ناروی و بدبخترين زنان دنيا، زنان  افغانستان اند
  :گزارش داد٢٠١١ جون ١٤روزنامه گاردين چاپ لندن در تاريخ 

  ! رھائی ازبدبختی خود را آتش ميزنندجايی که زنان برای افغانستان،"
  .جايی که زنان از نام خود می شرمند ،یصومال

  .جايی که  پايتخت تجاوز برزنان ياد ميشودو،ګ کان
  .جايی که خشونت عليه زن يک مرض ساری است ھندوستان،
  ."جايی که بروی زنان اسيد پاش داده ميشودپاکستان،

ھ�ر گ�اه موج�ودی را در زي�ر ":ک;ی ازفع;اYن حق;وق زن;ان افغان;ستاني به نظرش;کريه ب;ارکزی، ع;ضوپارلمان و 
کوله باری از ھزاران درد ھستی، منجمد و بی روح و دردمند از حوادث زمان و منزوی از جھ�ان تم�دن  وفاق�د آزادی 

  "!ھای بشری، می يابيد، اين زن افغان است
شونت وب;د رفت;اری ھ;ای جان;سوز م;رد ق;رار در زيرب;ار ھ;زاران درد و رن;ج  وغ;م وخ;بدون ترديد زنان افغ;ان  

دارد وھستی اش ھر لحظه درخطرتجاوز ولت وکوب و داد و فرياد شوھر ومادر شوھر و پدر وب;رادر وخ;واھر ش;وھر 
زن;ان افغ;ان حت;ی . خورد وخمير شده ميرود وھيچ روزنۀ  اميدی برای رھائی از اين ھمه مشک�ت زندگی سراغ ندارد

  اقتصادی و–از موقعيت پائين اجتماعی   وقرار دارند رين سطح معيارھای جھانی حقوق بشر  در پايين تدرشھرھا نيز
زنان و دختران بخ;اطر ک;ارکردن و ھمچن;ان در گ;شت و گ;ذار بي;رون از من;زل ب;ا م;شک�ت .سياسی خود رنج می برند

يا به ديدن اق;ارب خ;ود از  داکتر و طورمثال زنان بدون مرد ھمراه و يا بدون برقع نمی توانند نزد .ندستزيادی روبرو ا
  . يک گوشه شھر به گوشه ديگرشھر بپردازند

در مي;ان زن;انی  % ١٢.۶از ھريکصدھزار و باسوادی  تن  ١۶٠٠ سال، مرگ مادران ۴۶ زنانحد وسط عمر
وزخ ن;ان را از چن;گ طالب;ان رھاني;ده اس;ت، ھن;وز در دآکشوری که امريکا مدعی است  .  سال به باY می باشد١۵از 

 ١٢ و١٠ و٧، ٦، ٥، ٤ زنان  سنگسار ميگردند،دختران با سگ تبادله ميشوند، بر زنان و کودکان. بنيادگرايی ميسوزد
  . قطع ميگرددوحتی زبان شان  تجاوز صورت ميگيرد، آب جوش بر آنان ريختانده شده ، گوش و بينی و انگشتان ساله

زبان يك دختر ھفت ساله بطورمثال، .رما تجلی ميکندخشونت عليه زنان در وحشت ناکترين شکل خود در کشو
  ) ٢٠٠٨/ ٨/ ٢٨روزنيوز( .دروYيت جوزجان توسط پدر و مادر اندرش بريده شد

س;ال و زن;ان درافغان;ستان ب;ه ي;;ک پدي;ده ع;ام مب;دل ش;ده اس;ت و کمت;ر مج;;رای  تج;اوزبردختران خ;وردمتاس;فانه 
ش;رم آورت;رين تراژي;دی خ;شونت علي;ه زن;ان از س;وی جن;گ ،٢٠٠۶درس;ال . قانونی ب;رای رس;يدگی ب;ه آن وج;ود دارد



  
 

 

  ٤از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب ه ميباشد، نوشته ھا به دوش خود نويسند ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

ُساYران تنظيم جمعيت ربانی در کندز بظھور پيوست وآن تبادله يک دختريازده ساله با يک سگ جنگی بود اگر ان;دک .ُ
ترين غيرت واحساس مسئوليت در وجودرھبر تنظيم جمعيت ، والی وYيت کن;دز وحکوم;ت افغان;ستان وج;ود ميداش;ت، 

ی بخاطر ھمين رخداد دور از کرامت وشرافت انسانی از وظايف خود اس;تعفا ميدادن;د و ش;رافتمندانه اعت;راف می بايست
 ھزار نيروھای تامين صلح ناتو درکشور،توان و کفايت تامين امنيت در اين ک;شور را ۴٣ميکردند که با وجود حضور 

دخت;رش را در روز روش;ن از : ادر اي;ن دخت;ر م;ی گوي;دم. روی  ميگرديدند ندارند،تابدين وسيله  در دادگاه تاريخ سپيد
  .مقابل چشمانش ربودند و ھيچ کسی به داد و فريادش نرسيده است

 از درھم;ين وYي;ت چن;د ھفت;ه بع;د.   در وYيت ھرات يک مرد انگشتان پاى خانمش را قطع ک;رد،٢٠١٠سالدر
دروYيت سرپل به يک طفل چھار ونيم س;اله .  را بعد ازلت وکوب زياد بريدش شوھری گوشھای زنآن حادثۀ دلخراش 

 س;ال از ط;رف س;ه ج;وان تج;اوز دس;ت جمع;ی ١٢تجاوز صورت گرفت وچند روز بعد تر از اين حادث;ه بري;ک دخت;ر 
ده دختر اخطار داد که اگر حکومت بازخواست انميگيرند،خانو قانونی قرار پيگرد صورت گرفت وچون مجرمين مورد

  . دن لکه بدنامی خواھند کشتنکند دختر را بخاطر پاک کر
. رس;;انه ھ;;ا گ;;زارش دادن;;د ک;;ه در ش;;برغان ب;;ر ي;;ک دخت;;ر دو ن;;يم س;;اله ني;;ز تج;;اوز جن;;سى ص;;ورت گرفت;;ه اس;;ت

 س;اله ٤خبرگزاری وخت ،از قول محمدکاظم اللھيارمعاون والی غزنی ،گزارش ميدھد که سه تن پ;وليس ب;ر ي;ک دخت;ر
  . دستگير گرديدند ه بعددرحوزه اول شھر غزنی تجاوزجنسی نموده بودند ک

س;اله  ١٣در وYي;ت کن;دز بري;ک دخت;ر ) ليس ب;وده ان;دوک;ه چارت;ای آن پ;( نفرم;رد م;سلح ٩در يک حادثه ديگر 
ھمچنان پ;نج ف;رد م;سلح ش;ب ھنگ;ام ب;ر ي;ک . تجاوزدسته جمعی نمودند وبرخی  ازمجرمين قبل ازتحقيق فرارداده شدند

ھمچن;ان چن;د ھفت;ه بع;د س;ه . نھا را مورد تجاوز جنسى ق;رار دادن;د ساله آ١٢دختر  منزل در وYيت سرپل ھجوم برده و
م;سووYن . فرد مسلح  بر يک دختر ھشت ساله در شھر کن;دز تج;اوز نمودن;د ک;ه حال;ت ص;حى دخت;ر وخ;يم خوان;ده ش;د

قب;ل از وق;ت، س;لب حق;وق زن;ان در جامع;ه وان;واع  وزارت امور زن;ان نظ;ر ب;ه ع;واملی چ;ون ازدواج ھ;ای اجب;اری و
  .ھا در خانواده، آمار ط�ق را نيز در افغانستان رو به افزايش ميخوانندخشونت 

 و ب;يش از ن;صف ص;ورت ميگي;ردسوم ازدواج ھا در افغانستان اجب;اری دومطابق آمار وزارت زنان افغانستان 
 . سال داشته اند که سن قانونی ازدواج در افغانستان بحساب می آيد١۶ کمتر از  عروسدختران

 م;وردآن ۵١گفت که  زنانرا ثبت کرده، مورد خشونت عليه٢٣٧۴ ،، کميسيون مستقل حقوق بشر٢٠٠٨ درسال
بي;رون از من;;زل ،   م;;ورد ممانع;ت ازک;اردر٢۶ م;ورد اخ;راج از من;زل، ٢٩ م;ورد ف;رار از من;;زل، ۶٢تج;اوز جن;سی، 

 م;;ورد ۴٣ ک;وب،  م;ورد ل;ت و٨۴۵ م;ورد ب;د دادن، ۵٠ م;ورد ازدواج اجب;اری،٢۶۵ م;ورد ع;دم پرداخ;ت نفق;ه ، ٢۴۵
 م;ورد س;قط جن;ين ٩۵م;ورد خ;ود س;وزی و١۶۵م;ورد تري;اک خ;ورده گ;ی،٣٨٠ مورد اتھام به قت;ل،٨١دعوای حقوقی، 

  )٢٠٠٨نومبر٢۵آژانس خبری روز،.( ميباشد
خانمی را به يکی از خانه ھای ام;ن آوردن;د ک;ه ش;وھرش دس;ت ھ;ايش را شک;ستانده ب;ود و  « در اويل ماه نومبر

 ام;ن و ھم;;ه نھ;اد ھ;;ای م;دافع حق;وق زن;;ان دس;ت ب;ه ک;;ار ش;دند و بع;;د از ۀخان;.  نش را بري;ده ب;;ودگ;وش ھ;ا، بين;;ی و زب;ا
  )٢٠٠٨  نومبر٢۵صبح٨( ».عمليات ھای جراحی، اين خانم توانست س�متي اش را باز يابد

 نچه ھای پ�ستيکی مملو از اسيد به سرفنگ،در وYيت قندھار دومرد موترسايکل سواربا ت٢٠٠٨ نومبر١٢روز 
اما مقامات محلی قندھار شمار مجروحان اين . زن اسيد پاشيدندمعلم تن  دختران دانش آموز به شمول دو ١۵و صورت 
در داخ;ل ش;;ھر قن;درھار ب;;ه وق;;وع " مي;رويس مين;;ه"اي;;ن حادث;ه در محل;;ی موس;وم ب;;ه .  ت;;ن اع;�م ک;;رده ان;د٣٠حادث;ه را 

روھی از دانش آم;وزان دخت;ر را در وYي;ت قن;دھار، م;ورد  مشابھی افراد ناشناس گۀسه سال پيش نيز در حادث. پيوست
ھای آموزشی از سوی گروھھای نھاد ت�شھا برای جلوگيری از حضور دختران در مکتب و ھنوزھم . حمله قرار دادند

  .  در مناطق نا آرام به شدت ادامه داردخصوصمسلح مخالف دولت به 
 س;ه فرزن;د از وی ب;ود ب;ا ي;ک ق;اطر تع;ويض ک;رد  يک م;رد خ;انمش راک;ه ص;احب٢٠٠٨دراواخر ماه جوYی 

 ساله اش از پدرخودپرسيد که چرامادرش را با يک قاطرعوض کرده ؟ پدرجواب داد که با اين قاطرمن ١٢ووقتی پسر
ميتوانم خرج ومصارف تو وبرادران ترا فراھم کنم، درحالی که اگر اينکار را نميکردم، ھم تو وھم برادرت;و وھ;م م;ادر 

  .سنگی ميمردندشما از گر
 درص��د زن��ان در روس��تاھا ب��دون دي��دار قبل��ی ٩٩. چاش��نی زن��دگی تم��ام زن��ان افغ��ان اس��ت ،بختان��ه خ��شونتبد

شوھرآينده خود با ميل ورغبت پدر يا بزرگان خانواده به مردان  مسن تر از دختران در بدل پول،زمين،ويا قرض�داری  
فق�ط تعدادمع�دودی از .ادی ن�سبت ب�ه م�ردان برخ�وردار ني�ستنددر شھرھا نيز زنان از حقوق زي�.به شوھر داده ميشوند

خانواده ھای تحصيل کرده  رضايت دختر خود را در انتخ�اب ش�وھر اين�ده اش مدنظرميگيرن�د وتع�داد کم�ی از دخت�ران 
 ميتوانند قبل از ازدواج با مرد دلخواه خود با ترس ودلھره ديدار  وصحبت داش�ته باش�ند وموض�وع را باخ�انوادۀ خ�ود

  .درميان بگذارند
 تن ميدھند، يا  ًاين ازداوجھا به ًجبرا زنان يا .  درصد  ازدواجھا اجباری اند٨٠  بطورکلی بيش ازدرافغانستان 

 اخ�ق;ی جامع;ۀ افغ;انی س;نناين دوحالت اخيرمخ;الف ب;ا .پا به فرار ميگذارند ويا دلجويی مرد ديگری را ترجيح ميدھند
البته در دھات و روستا ھ;ای افغان;ستان بازرس;ی .بال داشته باشدبه دناکی  برای زن است وميتواند عواقب بسيار خطرن
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زنان به . به اين قضايا را مردان خانواده و  جرگه ريش سفيدان  به دست دارند و به اساس قوانين شرعی عمل مينمايند
  .ايا علنی ميگردنديک تعداد نھايت کم اين قض. قتل ميرسند، سوختانده ميشوند و يا سنگسار ميگردند

زن افغ�ان ازابت�دای تول�د ک�ه ب�دنيا :" خانم عادله محسنی که تحصيل يافتۀ حقوق ووکيل مدافع زنان است ميگويد
زن افغ�ان  .می آي�د ، ب�ا آه واف�سوس اس�تقبال ميگ�ردد وت�ا آخ�ر عمرب�دليل اينک�ه زن اس�ت باي�د زجربک�شد وتحم�ل کن�د

اگربخواھد کسی ويا چيزی را دوس�ت داش�ته باش�د  وست داشتن ندارد ودرزندگی خود حق انتخاب کردن ندارد ، حق د
  ".ندارند زنان افغان برای زندگی خودشان حق برنامه ريزی را. بايد ديگران بوی اجازه دھند

دراي;;;ن ش;;;کی ني;;;ست ک;;;ه درپام;;;ال نم;;;ودن حق;;;وق اجتم;;;اعی وم;;;دنی زن;;;ان افغان;;;ستان، فرھن;;;گ س;;;نتی جامع;;;ه 
ظالمان;;ه بازن;;ان  براب;;رو  ول;;ی نکت;;ه ای ک;;ه دربرخ;;ورد ن;;ا،، نق;;ش مھم;;ی دارن;;دوطرزبرداش;;ت اي;;ن فرھن;;گ ازش;;ريعت
 اھل قدرت که بخصوصيعنی دريک جامعۀ سنتی مردان و. مساله قدرت استدرافغانستان نبايد ھرگزفراموش گردد ، 

  . ثابت نگھدارندزنان دارای طرزتفکرمرد ساYرانه اند،ميکوشند بصورت خود کارسلطه وحاکميت ب� مانع خود را بر
نھادھای حقوق بشر به اين باور رسيده اند که حل مشکل زن;ان افغان;ستان ب;ه ھ;يچ ص;ورت ممک;ن نخواھ;د ب;ود، 

دانش در افغانستان خود امريست که با وجود مساعد  اما باY بردن سطح. سطح دانش دراين کشور باY برود مگر اينکه
آنعده زنانی که در امور اجتماعی و سياسی وحقوق زنان  فعال اند .ارد دست کم دو نسل ديگرزمان Yزم د بودن شرايط

م�ل;;ی جوي;;ا، يک;;ی از . ب;ا خ;;شونت و تھدي;;د مواج;;ه ان;د ،اکث;;را اي;;ن تھدي;;دات از طري;;ق ش;بنامه ھ;;ا متوج;;ه آنھ;;ا م;ی ش;;ود
 و امروز دس;ت اعضای پارلمان از وYيت فراه، بعد از انتقاد از آن اعضای پارلمان که در نقض حقوق بشر در گذشته

  .قرار گرفتمورد حمله فيزيکی دارند، در داخل پارلمان 
عدم دستگيری  قات�ن شکيبا  يا و عدم دستگيری وبه محاکمه کشاندن تجاوزگران بردختران خوردسال وفقير

 ٢٠٠٧  پروان در اوايل جون سالوYيت و ذکيه ذکي گرداننده راديوي آزادی دردرکابل څانگه، نطاق تلويزيون شمشاد 
تنظيمي ،چنان نا قوماندانان  سال گذشته از سوي چنددخترو زن ديگر در و شيما رضايي، ناديه انجمن وتجاوز بر دھھا

 ھرگز عدالت دراين کشور تحقق نخواھد يافت  ميگويند،اميدي را در ميان زنان افغان بوجود آورده است که
خواھند رسيد وتجاوز وخشونت عليه زن افغان ھمچنان ومتجاوزين به حقوق زنان ھيچگاھی به سزاي اعمال خود ن

   .بقوت خود باقي خواھد ماند
قوماندان يک روزنامه آستراليايی گزارش داده است که تفنگداران زير فرمان :صدای امريکا گفت

 پس از کشتن مردھا به زنان و دختران تجاوز گروھی می کنند و حتی در بعضی موارد درخاص ارزگان،شجاعی،
اگر اين ادعاھا درست ثابت شود، اين شايد اولين بار در تاريخ جنگ ھای داخلی . ان ھای زنان را با دندان می ُبرندپست

 وبسايت ٢٤/٣/٢٠١٣(» .به حيث يک تکتيک جنگی کار گرفته می شود افغانستان باشد که از تجاوز جنسی بر زنان 
 )صدای امريکا

  : درميان زنان افزايش خودکشی

 براب;ر اف;زايش يافت;ه و ٢٤گوين;د مي;زان خودک;شی زن;ان در افغان;ستان ط;ی چھ;ار دھ;ه اخي;ر  ولتی م;یھای د مقام
ھ;;ا،  امن;;ی ھ;;ای دولت;;ی، ت;;رس و ب;;يم دوام;;دار ناش;;ی از ن;;ا ب;;ه گفت;;ه مق;;ام. کنن;;د  زن در ک;;شور خودک;;شی م;;ی٢٣٥٩س;;اYنه 
 عوام;ل پي;دايش اف;سردگی ش;ديد چ;ون ھای اجب;اری و قب;ل از وق;ت، ب;د دادن دخت;ران،  ھای خانوادگی، ازدواج  خشونت

ھای نباتی نيمه جامد، کمبود ويتامين دی و استعمال مواد مخدر و ھمچنين عوامل  تغيير رژيم غذايی و استفاده از روغن
 .بيولوژيکی، اجتماعی و روانی و چندين عامل ديگر باعث شده تا زنان دست به خودکشی بزنند

 بي;شترين مي;زان خودک;شی زن;ان در ح;وزه غ;رب ک;شور ،ریومشاور رياست جمھ،ړکاکداکتر فيض r   به گفته
 زن )١١١(ي;;ک ص;;د و ي;;ازده)م٢٠٠٩ و٢٠٠٨( ش١٣٨٨ و ١٣٨٧ھ;;ای  ص;;ورت گرفت;;ه اس;;ت ک;;ه تنھ;;ا در ب;;ين س;;ال

 س;;ال ٣٥ ت;;ا ١٥ان;د،  ب;;ه خودک;;شی زدهھ;;ای دولت;;ی، بي;شتر زن;;انی ک;;ه دس;ت  براس;;اس ارزي;;ابی مق;ام. ان;د  خودک;شی ک;;رده
. اند  کسانی که خودکشی کرده فاميل شان تحت مطالعه قرار گرفته که چه مشک�تی داشته«: گويد وی می. اند داشتهعمر

ھا  پرسيده شده که اين خانمشان ھای   از خانواده.  سال است ٣٥ الی ١٥اند، بين  تر کسانی که خودکشی کرده   عمر زياد
 ھ;;م گفت;;ه ک;;ه %٣٠ گفت;;ه ان;;د ک;;ه ب;;درفتاری از س;;وی ش;;وھر باع;;ث خودک;;شی ش;;ده و  %٤٠ان;;د؟  ک;;شی ک;;ردهچ;;را خ;;ود 

ھ;ای اجب;اری باع;ث خودک;شی زن;ان ش;ده  ان;د ک;ه ازدواج   گفت;ه%٢٩ ام;ا ،تر از سن قانونی باعث شده ھای پايين ازدواج
  ».است

ھای روانی و افسردگی شديد در کشور   بيماریھا باعث  کنند که ادامه جنگ ھای دولتی تاکيد می با اين حال، مقام
ارتباط بسيار نزديک;ی مي;ان اف;سردگی . مرض روانی و افسردگی خيلی زياد شده است«: گويد آقای کاکر می. شده است

  گي;رد، در ب;ين ک;سانی ص;ورت م;ی ھايی که در دنيا صورت می  درصد خودکشی%٩٠ن. شديد و خودکشی وجود دارد
کسانی ک;ه دچ;ار اف;سردگی ش;ديد باش;ند، «: فيض r کاکر اضافه کرد» .افسردگی شديد دارندگيرد که مرض روانی و 

م;رض اف;سردگی ش;ديد، در دني;ا . افتن;د ک;ه باي;د خودک;شی کنن;د ناگاه به فکر اين می  گاه. تخيل خودکشی را با خود دارند
  ».ھا شيوع دارد بيشتر در ميان خانم

  ستفادهايد از روغن نباتی نيمه جامد کمتر از مردم خواست تا برای مبارزه با امراض افسردگی شدړr کاک فيض



  
 

 

  ٤از  ٤ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب ه ميباشد، نوشته ھا به دوش خود نويسند ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

شود   او، استفاده از روغن نباتی باعث می به گفته. قل در ھفته سه بار در برابر اشعه مسقيم آفتاب قرار گيرندکنند و حدا
روغ;ن «:  او گف;ت. گردد، توسط روغن نباتی در جگر خنث;ا ش;ود ای که از ديگر مواد غذايی اخذ می  »D«تا ويتامين 

ماند   گيريم را نمی خيلی کمی که ما و شما از غذا می» D«وقتی مصرف شد، ويتامين ) روغن نباتی نيمه جامد(ترانس 
ای که خودش ھم خطرناک اس;ت و  يعنی برع�وه. تا در جگر به صورت درست استق�ب شود تا که از آن استفاده کنيم

  ) ٢٠١٠/ ٨/ ١ ،صبح٨ (».سازد  گذارد و آن را خراب می  ھم اثر می» D«شود، باYی ويتامين  باعث افسردگی می

  :ھای ناموسیقتل 
قت;ل " مستقل حق;وق ب;شر افغان;ستان از چھ;ار ص;د م;ورد ونيسيکم بحوالۀ ٢٠١٣بی بی سی در تاريخ نھم جون 

 تياند که حساس   گفته حقوق بشرونيسي کممسئوYن .خبر داداخير ظرف دو سال افغانستان  دریو تجاوز جنس" یناموس
 .شود و به ثبت نرسد" کتمان"ھا  شونت گونه خني از ایادي باعث شده که موارد زی سنتديشد

 ٢۴٠ ازشي داد ک;ه در دو س;ال گذش;ته ب;حي توض; حق;وق ب;شرونيسي; بخش امور زن;ان کمسي صبحرنگ، رئايثر
 . نھاد ثبت شده استني در سراسر افغانستان در دفاتر ای مورد تجاوزجنس١۶٠ ازشي و بیمورد قتل ناموس

ھا پنھان نگه   خانوادهی از سوگري دیاري بلکه موارد بسست،ي نھا  خشونت کل آمار ني صبحرنگ گفت که اخانم
 فرار از گانه،ي ارتباط داشتن زنان و دختران با مردان بلي به دلشتريھا ب  قتلنيا به قول خانم صبحرنگ،.شود یداشته م

 .ت دختر، صورت گرفته اسی ازدواج از سوی و ابراز ع�قه و تقاضایخانه، تن ندادن به ازدواج اجبار
 است که ب;ه خ;اطر ی آن، قتلینيشي و عوامل پھا نهي بنابر زم،ی نوع قتل ناموسنيتر  جيرا: " گزارش آمدهني ادر

 رمشروعي غی جنسۀطبار با ی ارتباط الزامچي که ھیلي مسایگاھ. رديگ ی خارج از عقد ازدواج صورت میارتباط جنس
 منج;ر ب;ه قت;ل توان;د  ی و بدون سند نسبت به زنان، م;یشخص سوء ظن کام� کيًندارند، صرفا با ' یتجاوز جنس'یو حت

 ی منج;;ر ب;;ه قت;;ل ناموس;;یول;; ست،ي;; افغان;;ستان ج;;رم ننيه، ھرچن;;د مط;;ابق ق;;وانم;;ث� ف;;رار زن;;ان از خان;;.  ش;;ودیناموس;;
  که، تشکيل داده اندهي، عمو و ھمسامانند پدر، برادر اني قربانکانينزدرا  ی عام�ن تجاوز جنس درصد٣۵  ."گردد یم

  . محسوب ميشوددريک کشوراس�می،خبری بسيار تکاندھنده

  :وفروش زنان در بازارخريد 
ور زنان شوھردار وبی شوھر، با خبرتکاھنده وخجالت آور ديگر اينست که تا ھنوز در برخی از وYيات کش

کودک وبی کودک،مثل حيوانات به بازار برده ميشوند وخريد وفروش ميگردند وھيچکس وھيچ مرجعی مانع اين عمل 
  .غير انسانی وغير مدنی نميگردد

ه بھت آور وگيچ کنند بلکه ،تکاندھنده بود انسانھای متمدن ینه تنھا برااز طريق تلويزيون طلوع  خبر نياپخش 
برخی از در کشوربه بھانه ھا واشکال مختلف صورت ميگيرد و گفت که فروش زنان در ديبا تأسف با اما. نيز بود

 .ردنداھيچکس را عمل وحشيانه  نياممانعت و شھامت تا ھنوز مروج است قرون وسطائی  برده فروشیمناطق بشکل 
نمود که زنان از عتراف ا) ٢٠١٣مارچ٣٠( ی حمل سالجار١٠ ارشاد و حج و اوقاف افغانستان روز وزارت

 رسند و ی ننگرھار به فروش متياز وYنقاطی  کشور مخصوصا در ی در مناطق سرحدنطرفي دور به ایگذشته ھا
 .رنديگي قرار مفروش و دي مردان در بازار مورد تبادله و خری انفرادتي و ملکاءيمانند اش

 که زنان توسط ردفروش زنان وجود دابازار ،کستان ننگرھار با پاتي وYیسرحددر مناطق گفته ميشود،
 به متمادی اني معامله از سالنيا. رسندي به فروش میزي پول ناچبدل  دریگري و شوھرانشان به مردان دشاوندانيخو
 از یمناطق .نقش عمده دارند بازارني در رونق ای  سرحدلي و افراد با نفوذ قبایم طرف وجود داشته و بزرگان قونيا

 و فروش ديخربازار در ی گروھاي ی زنان را بصورت انفرادنواري شی از ولسوالیبخش اعظمدرند، رودات و مھم
 . گذرانندي را بر سر فروش آنان میادي زیزنان آورده و ساعت ھا

 زنان بر اساس ني و اردفرق داباشد،ه  که چھل سالی زناز ه سال١۵ زن متي؛ قاز ھم متفاوت است زنان نرخ 
 کي به مانند ديندارند و با حق اعتراض رسندي که به فروش میزنان .شوندي معامله مارھاي معگري و ديیباي ز،یجوان
 .ندگير ی ممي ھم شوھرانشان در مورد آنان تصماي گردند که مردان ی سرنوشتمي دھان بسته تسلزيکن

بدينسان انواع خشونت،از گوش وبنينی بريدن،وزبان بريدن ولت وکوب وسروپا شکستن زنان، تا تبادلۀ شان به 
بازارھای منطقه در حق زنان مظلوم سگ وخر وقاطر وگاو وگوسفند وپول وقاچاق کردن شان بمنظور سکس در 

واين در واقع برای ما مردان جای شرمساری است، جای ننگ وخجالت است که با مادر و . افغان اعمال ميگردد
خواھر و زن و ناموس خود چنين وحشيانه برخورد ميکنيم وآنگاه خود را افغان ومسلمان ومرد، مجاھد ،م� وطالب 

 شھروندزن افغان، " :نوشته بودپس از سقوط طالبان که امريکائی  ژورناليستی از اين لحاظ آن. خطاب ميکنيم
  .بجانوشته بود، "درجه ھيچ

منحيث يکی از راه کاھش خشونت يکبار ديگر" قانون منع خشونت عليه زنان"بدينسان ضرورت واھميت 
 پايان     .به منصۀ اجرا درآيد نافذ واز سوی پارلمان افغانستان تر برجسته ميگردد وبايدھرچه زودعليه زنان 


