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 باشد ینم نیافغان جرمن آنال لزوماً نظر سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 ۳۰/۰۵/۲۰۱۹                                                                                                   احسان لمر

          

  گافتضاح تجاوز جنسی بر ار

روی از شده که بسیاری روز امریکا( اتهام تجاوز یا اذیت جنسی مد تی زمانی است که در غرب )اروپا و مد
بد نامی حریف شان می باشد. در کتگوری اول اتهام اذیت جنسی برای اهداف پولی و مالی است، و بعضا سیاسی و 

گذشته هم که چند سالی از فوتش  فرانسویفقید  خوان امریکائی یا دو دهه قبل به آواز خوانبه مایکل جکسن آواز 
که دخترش از همان هنر مند است تا جائی که مرده را از قبر برای گرفتن )آ. دی. ان(  داشتا ادعخانمی  بود و

این سلسله تا هنوز ادامه  که  شتو هدف پول و میراث را دا برون نمودند که بعد ثابت شد که آن زن دروغ گفته بود
 دارد.
 Dominique) کان - استروس کینیدومهای سیاسی سه حادثه جهان شمول شد،  همت و افتراعت ردیفدر 

Strauss-Kahn )باز یتجاوز جنس یو تالش برا یاستفاده جنس به اتهام سوء پول یالملل نیصندوق بئیس ر 
 کدومینیکه محل اقامت  رکایویدر ن تلیتل سوفودر ه؟؟ )خدمتگار( زن یاتهام بر اساس ادعا نیداشت شد. ا

 نیبه هم ،}در حالی که با پول و عاید وی فواحش لوکس برایش بسیار مساعد بود{ ارد شداستراوس کان بوده، و
مانع از  نیچن و هم استیرآن او از  یموجب استعفا قضائیو پروندهٔ  ییرسوا نیداشت شد. ا بازبرده  نامجهت 

  شد.فرانسه  ۲۰۱۲ یجمهور استیدر انتخابات رسوسیالیست نامزد حزب  نیتع یدر انتخابات برا یحضور و
 گذاران انیو از بن نترنتیکنشگر ا سینو نگار، برنامه روزنامهٔ  Julian Paul Assange) )پاول آساْنژ نی  جول
و  یاسیاخبار س یگر برا افشا ینترنتیرسانه ا کیبه عنوان  کسیل یکیو او از هدف می باشد کسیل یکیو

 ا،یدر کن یقانون ریغ یها دربارهٔ کشتار یمطالب کسیل یکیو. بودها  کرد دولت در عمل تیشفاف جادیا ،یاجتماع
 تی(، وضعیشناس علم یسای)کل ینتولوژیسا یسایکل رهنمای یها کتاب ،در ساحل عاج یسم یها دفع زباله

 .است بائر منتشر کرده وسیو جول نگیمانند کوپت ییها گوانتانامو و عملکرد بانک زنداندر  کایارتش آمر رانیاس
عمل کرد و هم چنان در عراق  انینظام ریکشتار غ یویدیاسناد جنگ عراق از جمله و کسیل یکیو ۲۰۱۰سال  در
 ۲۸اند. در  ها اسناد محرمانه بوده از آن یرا منتشر کرد که برخ و جنگ افغانستان ،آنجادر  کایآمر اردوی یها

شروع به  پایسو ال  نیلوموند، گارد مز،یتا نیویارک گل،یاشپ یهمکار مطبوعات نجو پ کسیل یکیو ۲۰۱۰نوامبر 
او بیدار گر و افشاگر واقعیت  .کردندا کیآمر کیپلماتیاسناد د یافشا-کایآمر کیپلماتید یقانون ریغ یها انتشار شنود

نتوانستند آن و اما   در سویدن او را متهم به تجاوز جنسی نمودند را به لرزه آورد. امریکاهای پشت پرده بود که 
 11نمودند. در  داشت او را باطل باز برای میتصم دنیسو ځارنوالی، ۲۰۱۷ می هام دردروغ را ثابت نمایند بناعاً 

او تا اکوادور پناهندگی سیاسی او را لغو و او را به پلیس تسلیم نمود کشور  ،در اثر فشار های امریکا 2019اپریل 
 .کرد یم یاکوادور در لندن زندگ رتسفا یها از اتاق یکیآن هنگام در 
آکسفورد  پوهنتونمعاصر در  یو استاد سابق مطالعات اسالم یسیشناس سوئ و اسالم رروشن فک طارق رمضان

. او در آثارش بر شتفعال دا یها و مناظرات مربوط به اسالم در غرب و جهان نقش در مباحثه وی .لندن بود
و مشارکت مسلمانان را در جوامع  درک یم دیمدرن تأک یها با ارزش یفرهنگ اسالم قیتطب تیو اهم تیقابل

 یجهان یها تیشخص نیتر گذار ریجزء صد تأث ۲۰۰۴را در سال  یو میتا جریدۀ. درک یم قیتشو کیدموکرات
 بود. شناخته
ً از ۲۰۱۷نوامبر  ۷در  جنسی به اتهام چند فقره تجاوزهم  او را در این مدت  ولی ،نمودندآکسفورد اخراج  رسما

  ثابت نمایند. دنتوانستناتهام وارده را نه 
برادر  لوالیهجرت هللا زاخ خانم} خانم حمیرا وردکه روزی مشاور ریاست جمهوری بود، احمدزی ک حبیب جنرال

، {است اتمر فیحن امنیت ملی سابق صلح و اعتدال و مشاور تیم تیوردک عضو میمر می باشد. لوالیعمر زاخ
این گونه ادعا چند نفره  ارگ را دارند.ادعا فحشا در  ،ننیک بی سلیمهوردک و  دهیداکتر بنفشه بهار، دوکتور حم

 هم بکار بردند آسانژمضان و جولین همان بازی کثیف است که بر طارق ر
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 یها مرد از ارتش یکی یکه از گلو« فحشا در ارگ»مبارِک  بانِگ نا»در فیس بوک نوشت:  دوست فرزانه ای
 انیب یگ هیما زده شد، در کوته پاالن شیاند کج یها رسانه یهمان ارگ بر شانه یدهیرس نا یجا و به دهیرنج
 ماز همه بخش چش شیو پ یافغان یشناسانه است که جامعه و اُفِت ارزش یاخالق یواژگون زبانِ ی ب یایگو شیخو
 وندِ یپ فِ ی، آن هم در گرداِن سخ«فحشا»پرسماِن . باشدی به آن مبتال م شیتا تار و پود خو های بود مکتب هم رِ یگ

خوردار  و سوزِش شگرف بر ژهیو ِش یاز ربا گمان، یما، ب مشرب رهیساالر و عش مرد ارِ یمرد و زِن د انینازک م
 ریام ش،یاند پادشاه نو یدار ما و سقِط زمام یزده وبآش نِ یزم سر شیسده پ کیگهنامۀ زده به  است. گذر شتاب

 نیبرده، منجمله در آونِد ننگ نام یانداز بر یبرِگ فاجعه و که ساز دهد یم ادیبار بار به  ،یهللا خان غاز امان
 ......رقم زده شد« فحشا»

 یپنهان یلیما خ ییواره سنگ اریبوده و در د یفرد یلیها خ آدم یجنس یها فحشا و مغازله یدهیپد که ییاز آن جا
 نیمفعول چن ایفاعل و  ایخود  یاحمدز یپنداشت که آقا داردی م خط و خال وا جنراِل پر یادعا افتند،یم و ستر راه

 و پرده یساز کمِر رسوا قانیو ا مانیا نیبا چن هداشته ک فیارگ تشر یها گذر ریدر ز «کیستماتیس یفحشا»
 «بسته است. «یگ ستهیشا نا» نیا یاز رو یبردار

که از ادرس یک زن  نیکبین مهیوردک و سل دهیداکتر بنفشه بهار ، دوکتور حم و ویدا ساغریولی حمیرا وردک 
به تمامی زنان وزیر، معین و وکال و پرسونل اداری دفتر  روشن و آشکار توهین صریح ،این اتهام را وارد نموده

 جمهوری است.
خودش جواب بدهد كه  بأیداین خانم كه وسیله تبلیغات تیم اتمر به نظر میرسد »نوشت:  در این باره (آوای أفغان)

به تن فروشى او نيز تن داده يا چگونه در وقتش به مشاوریت شوراى امنیت وقت كه در رأس اتمر بود رسیده؟ آیا 
 « كند يگانه راه رسيدن روابط جنسى است! كه خود ادعا مي اگر تن نداده پس چگونه رسيده در حالي ؟خير
 

 هیعل یراه انداختن جنگ روان به .زنان تنها آغاز کار است هیعل فیکث زار کار»: نوشت (ناب)فیس بوک سایت 
کوشش صدراعظم  هیبغاوت عل یتالش برا م؛یاوریب ادیرا به  یاماننهضت دورهٔ  یسرنگون ینهضت زنان برا

 بانوان در دههٔ  یبر رو یپاش زابیو باز ت یاجتماع یسردار محمد داوود خان جهت حضور زنان در زنده گ
و به خصوص با  ۱۹۹۲؛ و آن چه را که پس از ثور سال میاوریب ادیسلطنت ظاهر شاه را به  دورهٔ  یموکراسید

زنان و  یه مخالفت ها با تحقق حقوق قانون بالخره... و م؛یاوریب ادیآمدن طالبان بر زنان گذشت به  رروی کا
و  یعلن یکش و ... زجر زیزن ست یعناصر و گروه ها یاز سو ریسال اخ ۱۸با زنان در  انهیوحش یها برخورد

 ... میاوریب ادیفرخنده را به  یجمع تهدس
 یاگر از جبعه ها ستیقابل انتظار ن ریغ که در باال به آن ها به صورت کوتاه اشاره شد، یتوجه به تجارب تلخ با
هم باالخره  ایاش و  یانداز آن بر ریو در غ میو تسل نیحکومت تا سرحد تمک فیتضع یبرا یجنگ روان یطانیش

که باز هم و  ستین یشکشوند. و اما،  طرحم گرید یادعا کیدر انتخابات، هزار و  یناکام ساختن اشرف غن
ه و پرد یعامه چه به صورت ب تیمسموم ساختن ذهن یسالح برا نیتر فیکث ثیبازهم حمله بر حقوق زنان به ح

  .مورد استفاده قرار خواهد گرفت بنده،یرنگارنگ و فر یپرده ها ریچه هم ز
که در آن جا است،  یو هر مقام یفاضله و مطهره باشد و هر کس نهیکه ارگ مد ستیشود، چنان نه اشتباه ننه ،  نه

 یدر ارگ کارها یامکان وجود دارد تا کسان نینزول اجالل فرموده باشد. ا یقدس لیو با خصا یاز جهان قدس
گرفته شود و با  یجد یو یادعا دیرا با سند و مدرک مطرح کند با یمورد مشخص یکرده باشند. اگر کس یدینبا

  .ردیالزم صورت بگ یمتهم هم بر خورد قانون
شاغل  یهر بانو یمایو س تیاتهامات خود را چنان مطرح کرده که کثافت آن شخص یهللا احمدز بیحب یاما آقا و
 یاز رو یکه و رود یمه گان زن در پارلمان کشور را لکه دار بسازد. و گمان ن ندهیو نما یدولت یها یکرس در

 .«است یاجتماع یمخالف حضور گسترده و موثر زنان در زنده گ یکرده باشد. و نیاشتباه چن
زنها در پارلمان آمدند، :» می گوید خورشید ویزیونیتلمطبوعاتی  همین حبیب هللا احمدزی با قهر طی مصاحبه ای

در وزارت دفاع و داخله در کدام زمان شنیده باشید که زنها بیایند و پست های حساس  در حکومت اصالً جا نیست
 «... را بگیرند

 مشاهده و استماع نمائید: مصاحبه زن ستیز و چهره واقعی حبیب احمدزی را در این ویدیو
/

www.youtube.com/watch?v=fDLPKaAcV2U&fbclid=IwAR30m3GVUFEw2DwUIrjB
4dKO9lgSAhENXoo-ceotTuJ00RIcF3MUfmT15G0 

https://www.facebook.com/asamai.nab/videos/833507420349206        
در پارلمان چند زن را برای اولین بار ل قبل م آمد که شاه سعودی وقتی دو سه ساوقتی این ادعا را شنیدم بیاد
محمد صادق خان مجددی  فتند و یاآن زنان را روسپی ها و .... گ علما دینی آن کشور انتصابی آن کشور گماشت

نوشته بود  یدر جائ شوم خود را منعکس نموده استو طرز تفکر  اتینکه )خاطرات سیاسی(  خود در دشنام نامه
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نسوان  ۀفيدر تفقد طا": «یامان»دولت  ایگو که
شناعت به اصناف  قسام". . . به او  مشغول"

و  یمناه یهمگبود، " اعمال محزنه مدنس"
" نموده بود، منکرات را جائز بلکه واجب

شده و او  پهن " یناموس یو ب ینيد یبازار ب"
 ريبه گرداب حسرت، به غد رت،يبه بحر حهم "
 یو م دهیگرد کنار" داينا پ ۀلج قيغر ر،يتشو

]آتش؟] خانمان افغانستان را  نیکه ا دانست
 يۀبن ل،يس نيبا او " گرداند یم قیحر ۀطعم

آن همه را به  یو یول "شودياسالم منهدم م
 که یتهمت زده است در حال هینهضت امان

 در دربار امیر قبلی بود ولی زن و کنيز( 400)
و نه شنیده   دهیند یزیچ چنین هرگز مجددی

   .بود
 .و چیزی در باره نه نوشته خاموش بوددر آن زمان قبل از امانیه است که مجددی  این دورۀ 

نحو  نیبد که دارد یم ابرازبا خشم و غضب  نیجوانان وطن را چن یبا علم و معارف و با سواد یدشمن وی
گرفتند در بدل  اديرا  ینيد ی"دختران ب: دینمائ یعلم و فرهنگ مالحظه ماین ها را با با  یو دشمن یزیمعارف ست

جوهر شرف و ناموس خود را  که ني. به مقابل اآموختند« و شناعت خالعة اموزنديعفت و عصمت را ب که نيا
که جوان شوند مادر شدند.  را از دست دادند و هر کدام از دختر ها قبل از آن یزگيگوهر دوش يگانهحفظ کنند، 

 . پدرديمتعدد در کوچه و بازار کشف گرد یدار شدند و سقط ها نفس اماره بار اتيمکتب حسب مقتض یها دختر
 نياطينفس اماره و ش اتيمکتب حسب مقتض یها خجالت مند و منفعل شدند، دختر ها ادرها و بر ها و مادر

سبقت از فاحشه ها ربودند، در کوچه و بازار مغازله و معاشقه شان زبان  یگو یشرم یو ب يیايح یمکاره در ب
افراد مکتب  یگ. در همديرسان {ستاره} وقيخود را به ع ۀبيله ۀشان شط یکج رفتار ۀو نائر ديزد عوام گرد

که دختر ها از مکتب  ینيبه صفت عنقا مغرب متصف شد. ح یگ زهيو بعد آن دوش یمستورات از سن ده ساله گ
دو جنس مشاهده  نياختالط ا ۀبيحالت عج کي شدند یبه وقت عصر خارج م هيمستورات و جوانها از مکتب امان

و  نيد ۀمخالف تيوضع نيآنها نگاه کند. ا یسوه ب توانست یمه و شرافت ن رتينفر انسان با غ کيکه  ديگرد یم
خراب کرده بود که نه تنها مکتب مستورات بلکه نام معارف  ريتأث ۀافغان به درج وريعادات افغانستان در ملت غ
 " دانستند یو مکتب را الحاد و زندقه م

از طالب و  تیاتهامات حما دند،یارگ را نخر فاشیسممردم اتهامات  یوقت»نوشت:  داکتر صاحب نور احمد خالدی
جمهور در اول جوزا قبل  سیبر ختم کار رئ تأکیدو  دند،یدر ارگ خند سایامد، به اتهام افتتاح کل بر یته انیداعش م

 تیزمان شورش ضد امان هللا خان افتاده اتهامات موجود ادینداشت، مخالفان حاال به  یاز انتخابات اعتبار قانون
مجموع دولت افغانستان و از  هزاران دختر و زن پاکدامن و با عفت افغان را که در تیثیا وارد کرده و حفحشآ ر

تا از  خواهند یافراد م نیبکار شرافتمند مصروف هستند مورد سؤال برده اند. ا یجمهور استیجمله در ارگ ر
به  دنیرس یبرا ایبه مقاصد خود سؤ استفاده کنند! آ دنیرس یمردم برا یو ننگ و آبرو رتیاحساسات غ کیتحر

مقام اداره دولت را مورد سوال قرار داد؟ این  نیبلند تر تیثیسطح نزول کرد و ح نیبه ا دیبا یجمهور استیمقام ر
 !پیگیرى و ثابت شوند یارنوالځت پذیرفتنى نیست و باید از جانب گونه اتهاما

در ارگ استعفآ  تیچگونه وارد شد. جنرال احمدزئ از مقام مشاور احمدزیاتهام جنرال  مینیبب طرفانه یب بیائید
. بعد از شکست خورد ی. موصوف در انتخابات شکست مابدیراه  یمل یجرگه به شورا یتا در انتخابات ولس کندیم

با  یمشکل چیوف هزمان موص نیشود. تا ا هگماشت تیمشاور وظیفهتا به  کندیموصوف دوباره به ارگ مراجعه م
ارگ  رد،یپذ یمه را ن ارگ دوباره او یکار کردن است. اما وقت یمقام خوب و سالم برا کیارگ ندارد و ارگ 

. گردد یشخص وارد م نیو اتهامات فحشآ در ارگ از جانب ا شودیمسؤل شکست موصوف در انتخابات قلمداد م
که  شوم یدر محکمه حاظر م یبه شرط دیگویم یخودرا ثابت کن هاماتدر محکمه ات دیبا ندیگو یم یوقت حاال
شخص متهم است که  نیاست و ا یشود که جرم عمل شخص میتفه دیآقا با نیحاظر باشند! به ا زین اریو حکمت افیس

 یها و مدرک موثق ادعا لیمقام ارگ لطمه زده است و اگر نتواند با دل تیثیو مدرک به ح لیدل یبا اتهامات ب
 ثابت کند به جرم افترآ به زندان خواهد رفت! خودرا

 :{ نوشته بودبه زنان شاغل یاتهام اخالق یروان و یاجتماع یها امديپتحت عنوان } دانش ايضمحترم 
 و عزت زنان را ابزار تیثیح ،ییو اخالق گرا یقانون مدار ،یریپذ تیروزها، بدون مسئول نیا ونیاسیاز س یبرخ
جامعه را  یاخالق تیقرار داده است که سالمت و امن استیدر منازعات قدرت و س ییانتقام جو یبرا یغاتیتبل

 .زنان شده است یمخصوصا برا ،ینگران هیمخدوش ساخته و ما
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ اسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له را، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

شان، چنان  یو شرف انسان تیثیح یبدل واگذار به زنان و استخدام شدن آنها در ادارات در یاتهام اخالق طرح
 یآنان در اداره جامعه وارد خواهد کرد که م یریسهم گ ندیزنان و فرا تروند مشارک ناک بر صدمه محکم و خطر

 ... ن بخش از جامعه نخواهد بود.یا خیبه جرآت گفت، کمتر از ضربات طالبان بر روح و روان و تار توان
 :اشاره کرد ندیا خوش نا یها امدیپ نیبه عنوان ا لیبه موارد ذ توان یبه صورت گذرا م

افغانستان در طول چهل سال جنگ  در زانهیزن ست تی: متاسفانه ذهنانیگرا ادیبن و ونیجبهه افراط تیتقو -1
 .... است افتهیو توسعه  دیتشد
 ......زنان هیعل یخشونت طالبان و یستیاعمال ترور هیتوج -2
 ...... یخانوادگ یها خشونت گسترش منازعات و و جادیا -3
 برابر زنان: اتهام تن دادن زنان به فحشا در برابر بدست آوردن پست و در یاجتماع یها سو رفتار شیفزاا -4

 یو ب یبدن ،یزبان یها آزار شیآن، افزا یها امدیکه پ گردد یآنها در اجتماع م یانسان تیکار، سبب تنزل شخص
 ..... باشد ی... م و تیثیح به حرمت و اعتنائی

 :یمشارکت در امور اجتماع یکاهش اعتماد به نفس زنان برا -5
 جامعه:  تیریزنان از روند مد یجیخروج تدر  -6
  .به زنان کارمند یطرح اتهامات اخالق ،یناموس یها قتل شیتداوم و افزا -7

بغدادی( اشاره می کند که دسیسۀ مشترک بریتانیه و به جونز )پیر  یددیوآقای دانش در یک نکته دیگر از قول 
بود که  نیا ایتانیبر یبخش از طرح امپراتور کی" :اصطالح روحانیت در أفغانستان را نشان می دهد او می نویسد

مطرح  یمردم افغانستان به شکل منف انیو نوع لباس زنان را در م میموضوع تعل یروحان ریدر لباس پ دیمن با
. میبود متحد نما شرفتیو پ یترق یروز به سو نظام شاه امان هللا خان که هر هیافغانها را عل قیطر نینموده و از ا

 یوا دارد موضوع ناموس امیمردم را به ق تواندی که م زیبر انگ تیموضوع حساس گانهیکه  دانستند یم ها سیانگل
 هیبه قر یروحان ریمن که در لباس پ که یبه خاطر گرفتم یمورد کار م نیخاص در ا یرکیاز ز دی. من باباشدی م

مردم شاه جوان  که یبه خاطر میمردم مطرح نما انیدر م میاتهامات را به شکل مستق توانستم یمه ن رفتم یجان م
به طور  کردم یموضوع را مطرح م که ی. بنا زمان دادند یمه به اتهامات گوش ن یرا دوست داشتند و به اسان

دختران در خارج از کشور خوب است  لیکه تحص گفتم یو م کردم یشاه جوان شروع م فیدر ابتدا از تعر ثالم
}عین اتهام حتی توهین در  خود بگذرند یاز عفت و آبرو لیتحصگرفتن  قدر هم نه که دختران جهت فرا اما ان

 .نوشته محمد صادق خان مجددی مالحظه می شود{
دختران  لیزبان را که در مورد پشرفت تحص یسی: مجله انگلکه دیافزا یجونز همچنان در خاطرات خود م دیوید
که  دادم یم تشریح شان یمردم باز نموده و برا انیآنها معلومات نشر کرده بود در م ریهمراه با تصاو یتانویبر
دورم  که یواضح در چهره کسان ریعکس گرفته اند. همان بود که تغ سیدختران افغان هستند که با ملکه انگل نیا

اما امروز ناموس ما  میدافسوس که ما به خاطر حفظ ناموس جنگ کر گفتند یو با خود م دمید یجمع شده بودند م
 «حجاب یب طور نیا سیانگل انیدر م
را ها بد نام کننده سیاسی  دسیسۀچنین می پندارم که همان بازی گران و همان  زنان افغانستان یامروز تیوضعدر 

و از  شود.بر آورده شان  جهادی ها و عطش به قدرت رسیدن دوبارهو  هاپیر گران،استعماراز سر گرفته اند تا کام 
امادگی به قدرت ویدا ساغری و امثال شان )داعشی(  همین اکنون همچو حبیب هللا احمدزی و حمیرا وردک

به خاطر حفظ منافع شخصي حاال كه از صحنه سیاست رانده شده آمده و آنها  رسانیدن طالب و داعش را دارند.
 گویند نمك حرام! اص می این گونه اشخبه اند.  مندان را بخود اختیار كرده چهره شرافت

انسان هاي بي وجدان در سياست شوم و مزخرف تان پاي ناموس، زن، »New Afghan Page  بقول از 
    «خواهر، و مادر اين سر زمين را دخيل نكنيد.

 «!گردد یو تنفر م یزارياست که سبب ب افتهيدست  یغصب قدرت به ذروه یبرا های شکن سر»
از یک  یپاکستان عمران خان)آشکار می شود که مثلث شیاطین و پست  بازی احمقانه و ذلیلبدین گونه عقب این 

 قرار دارند.( دیگر زاویۀدو  درجهت ــ اتمر و چپاول گران جهادی 
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