
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب میباشد
 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درآنالین  افغان جرمن

 ئلولـ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

  ۵۱1۲می،  ۴         ماللی موسی نظام 
 

 دختری مظلوم در چنگال پدری دد صفت
 یکجا، هرگز از یاد نبرید« فرخنده»این فاجعۀ انسانی را با جنایت 

 !را تصویب نمیکنند« قانون منع خشونت بر زنان»وکالی پارلمان، هنوزهم 
 

 

نفس در سینۀ آدم قید  «پدرم ده سال به من تجاوز نمود»عنوانخبری از منبع سایت بی بی سی تحت ندن این هفته با خوا
این جریان دردناک پامال حقوق زن . «عجب صبری خدا دارد»میگردد و بی اختیار به این گفتۀ شاعر تداعی می گردیم که 

بشر در در افغانستان یکی از مواردی است که تصور آن حتی درین جامعۀ مسلمان در شرائطی که هایت و هویت حقوق 
سال اخیر گوش ها را کر نموده است ولی هر روز ده ها جریان شنیده و نا شنیده از مظالمی که بر زنان و  1۴عرصۀ 

 «حامد کرزی»دختران بیدفاع افغان نازل میگردد و مجریان آن با سیاست مصلحت گرایی که از اختراعات عصر ویران 
 .وغیر منتظره میباشد تکان دهنده از تصور، محسوب می شود، به عدالت سپرده نمیشوند، هم دور

بلی دختری باالخره بعد از ده سال شکنجه و تحمل خفت و رنج استخوان سوز تجاوز پدری دد صفت و سیاه روی، توانسته 
 .است با آواز شکسته و غرور از دست داده صدای داد خواهی و شکایت را باال نماید

به شیوۀ متفاوت واقع گردید، نهایت « فرخنده»ه ایکه بر دختر مظلوم دیگری بنام عمق این فاجعه بعد از جنایت دد منشان
 . دردناک، استخوان سوز و از تحمل ترحم انسانی و بشر متمدن خارج میباشد

برای تشریح این فاجعۀ غم انگیز، به قسمت های مهمی از راپور طویل بی بی سی که گویا خبر نگاران آن از عرصۀ یکسال 
ۀ خفت بار نزول کرامت انسانی را تعقیب می نمایند، با تعویض کلمات ایرانی که متأسفانه در تلویزیون های افغانستان این قضی

 : هم رواج وسیع دارد، به دری عام فهم افغانی، سر میزنیم
. دام محکوم کردترین مجازات، یعنی اع هفته پیش محکمۀ ابتدایی کابل، مردی را به جرم تجاوز جنسی به دخترش به سخت ))

 .ها از دخترش استفاده جنسی کرده و چندین بار دخترش از او آبستن شده و دو طفل هم از او دارد این مرد متهم بود که سال

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilm_nezam_dokhtari_mazloom_dar_chngal_padari_dad_sefat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uploam_nezam_dokhtari_mazloom_dar_chngal_padari_dad_sefat.pdf
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گردد به سال گذشته؛ زمانی که اولین جلسۀ آن برگزار شد اما به دلیل نبودن شواهد و مدارک کافی،  ماجرای این محکمه بر می
ای که در شکم دارد  دختر ادعا کرده بود که از پدرش یک دختر به دنیا آورده و بچه. ک سال به تاخیر افتادجلسه بعدی حدود ی

 .نیز حاصل تجاوز پدرش است
را با توجه به محدودیت امکانات در افغانستان، صادر نمود، هیاتی موظف شد  DNA همین شد که محکمه درخواست آزمایش

 .مثبت بود: نتیجه آزمایش.اش رفتم به دیدار این دختر به خانه  «نمایندۀ بی بی سی»آن زمان من . که این آزمایش را فراهم کند
ابتدا هیاتی از څارنوالی، وزارت داخله و طب عدلی  DNA گویند که برای گرفتن آزمایش مسئوالن قضایی افغانستان می

. از طریق پایگاه هوایی بگرام به آمریکا فرستاد تشکیل شد و آزمایش خون و آب دهان پدر، دختر و فرزندانش را گرفت و
پس از طی مراحل نتیجۀ آزمایش در پاکت مهر و موم شده به افغانستان فرستاده شد و سپس در نامه رسمی وزارت داخله، به 

یکایی مشخص شود، یک نهاد تحقیقاتی آمر  را که حدود سه هفته طول کشید تا نتیجه DNA مخارج آزمایش .محکمه ارسال شد

 .متقبل شده است
 :سقط نکرد تا علیه پدرش مدرک داشته باشد گوید اطفال آخرش را  اجبارا   این دختر می

دهد که پدر دختر عامل تجاوز بوده و  نشان می DNA به همین ترتیب درمحکمۀ ابتدایی کابل قاضی سرانجام گفت که آزمایش

 .قانون جزای افغانستان او را به اعدام محکوم کرد 1۴۱و  1۴۱واد و م« قانون منع خشونت علیه زنان»مطابق ماده هفدهم 
 :این طفل هم دختر من است هم خواهرم

دختری جوان با . اش در کابل دیدم ساله را اولین بار در خانه  ۵۲حدود چهار ماه پیش، این دختر  -در اوج سرمای سال گذشته 
کاره، که به خاطر نبودن   ای دواتاقه و نیمه وقت باردار بود و در خانه آن . در آغوش، از ما پذیرایی کرد  دخترکی سه ساله

 .کردند مادرش و برادرانش نیز با او زندگی می .کرد هایش را کنار زده بودند، زندگی می برق پرده
بر من  این، هم دختر من است، هم دختر پدر من؛ یعنی که حاصل تجاوز پدرم»: در شروع دخترکوچک را به ما معرفی کرد
 !پاک پروردگار عالم. «است، ما هم مادر و دختر هستیم و هم خواهر

کند که او  کند و از ماجراهای وحشت انگیز و دردناک خبری ندارد، فکر می دختر خردسال نیز که در دنیایی دیگر زندگی می 

 .اش خواهر بزرگش است نه مادر واقعی
گشت  گوید وقتی پدرش برمی می. ران رفت و هفت هشت سال بعد برگشتگوید چهارساله که بود پدرش ای این زن جوان می

چرا که همیشه حسرت محبت کاکا ها و ماما ها . ها از آن محروم بوده، ببیند انتظار داشت همه مهر و محبت پدری را که سال

 .«ل بوداین محبت بیش از حد  معمو»اما وقتی خود را در آغوش پدر یافت،  .خورد به فرزندانشان را می
وقتی هم پیش  .شان فرق داشت  گوید در دوازده سیزده سالگی نگاه پدرش به او نسبت به نگاه سایر دختران طوری که می

 ((.مادرکالن رفتم و شکایت کردم مرا سرزنش کردند و گفتند که همه پدران اوالد شان را نوازش می کنند
 

مسکنت، قصۀ تلخی از بزرگترین شکل خیانت، جنایت و تجاوز بشری به  این بود شمه ای از داستان دردناک فامیلی در فقر و
حریم پاک خانواده که آبرو و حفظ حیثیت دختر از جانب پدر در کلتور افغانی، فریضه ای بوده است که اجتماع افغانستان در 

ک دختر مظلوم که صدایش را تجاوز بیرحمانه و خفت بار یک پدر دد صفت بر ی......جریان تاریخ  همه وقت بیاد می آورد
 :حال بازهم به  قسمت های مهم راپور بی بی سی میپردازیم. ترس، عرف و آبرو بیشتر از یک دهه در گلو خفه نموده بود

سالگی رسید، شبی پدرش به زور به  1۲و  1۴گوید که وقتی به سن  این زن جوان می :نوزادی که در صحرا رها شد))

 .  «ای خودم را گز کرده بودم یده بودم، شوکه شده بودم و یک گوشهترس»: او تجاوز جنسی کرد
وقتی حمل گرفتم، . این تجاوز جریان داشت تا باالخره باردار شدم. داد چیزی بگوید به مادرم فرصت نمی »: گوید خودش می

فلم به دنیا آمد و پدرم او را برد و در بغالن ط. پدرم کوچ مان را به جای دیگری در کابل انتقال داد و از آنجا به بغالن رفتیم

 ((.گوید چهار طفل دیگرش را مجبور شده  سقط نموده و بیاندازد او می...... «در صحرا رها کرد
 

می بینیم که در مملکتی که علمای دینی هر روز بر سر منبر رفته و مردم را به تقوا و رستگاری دعوت می نمایند و امروز 
از خاک وطن اگر لقمه ای نان برای سد جوع پیدا نشود، که نمیشود، الحمدوهلل مناره های مساجد در هر وجب و هر گوشه ای 

آیا برای فرار از چنین جنایت فجیعی ای در یک سرزمین اسالمی، جایی برای پناه یافتن در یکی . سر بر آسمان کشیده است
امتیازات روز افزونی که در یک ممکت فقیر دارند، از این مساجد سراغ نمیگردید؟ مگر وابستگان این اماکن مقدسه با 

نمیتوانند به اساس تعلیمات دینی و هدایات الهی از بی پناهانی چنین مظلوم، دستگیری نموده و درگاه عدالت خواهی را برای 
مانان بوده آنان بکشایند؟ تاریخ مشعر است که مساجد و اماکن مقدسۀ اسالمی قرن ها مرجع شکایات و طلب داد خواهی مسل
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مگر اولیای امور اینهمه مساجد در هر گوشه ای به اساس وظیفۀ محولۀ شان مردان را از جنایات و مظالم بر زنان و . است
دختران معصوم هوشدار داده باز میدارند؟ مگر حکومات و مراجع مسئول در چنین اماکن بی شمار افغانستان، پروگرام هایی 

ان و منع خشونت های گوناگون بر آنان، جامعه را آگاه نموده و تخلف از آنرا گوشزد نمایند؟ وضع نموده اند تا از حقوق زن
البته اگر چنین جریاناتی رخ میدهد و زنان مظلوم راه تشکیالت عدلی و قضایی را نمی دانند، راه باز  پناهندگی در مسجد را همیشه 

را در « فرخندۀ شهید»هرگز جریان قتل فجیع . ه ها موجود و متصور نباشدبلد اند، مگر اینکه امیدی از آن مراجع  برای آن بیچار
 :میرویم به قسمت های مهم دیگر راپور بی بی سی !مسجد پایتخت فراموش نمی نماییم قدیمی ترین و معروفترین جوار

 

است اما با آنهم در بسیاری این اتفاقات در جامعه سنتی افغانستان خط سرخ است و از منظر دینی نیز به شدت محکوم شده )) 
شناخته شده و « افراد بد»گیرند از دید جامعه  از موارد در نقاط مختلف کشور، دختران و زنانی که مورد تجاوز قرار می

سرانجام این ماجرا سرنوشت آنها را از یک والیت به والیتی دیگر کشاند، در این مدت دست این دختر  .شوند محکوم می

گوید بار دیگر حمل گرفت و این بار تن به سقط جنین  دختر می .بود و دامن دولت، گاهی هم گریبان دولت بددخت و بیچاره 

نداد و دخترش را به دنیا آورد و با این دفتر رفت و به آن نهادهای عدلی و قضایی، تا پدرش بازداشت شود اما طوری که 
 ((.ای به دست نیاورد کند، نتیجه خودش روایت می

متوجه هستید، خوانندگان گرامی، دختر جوانی که به چنگ پدر ددمنش اسیر است و بار بار به سقط جنین طفل نامشرع ! یا هللا
اقدام نموده، گذشته از خطرات صحی و جانی که در چنین عملیه های غیر صحی و مخفیانه ایکه یک دختر جوان بی پناه از 

قضایی ترتیب اثر به شکایات  گوناگون وی نمیدهند، برای اثبات جنایت جبر و ناچاری متقبل میگردد، چون مراجع عدلی و 
بلی با تقبل رسوایی، فقر، بی پناهی و آوارگی احتمالی، او همه را بجان میخرد .....فجیع و سخیفانۀ پدر، طفل را نگه میدارد
 :میخوانیم که بعد چه رخ میدهد! شنیده شود« اگر »که صدای در گلو خفته اش را باالخره 

وقتی محکمه برگزار شد قاضی به من گفت چرا خودت را نکشتی و چرا طفلی که در بطنت است  :گوید می))
گفتید که حتما  من به طرفش نگاه کردم و گفتم که اگر می کشتمش به من می. را نکشتی، باید سقط می کردی

 ((.  را دور انداختی، برای همین به دنیا آوردم این طفل از کس دیگری بوده که او

در قرن بیستم و در پایتخت افغانستان، مرجع رسمی عدلی و قضایی معتبر، یعنی جناب قاضی محکمۀ ابتدائیه به دختر مظلوم 
نکه طفل نگون و بی پناه که برای عدالت خواهی سالها راه طوالنی ای را با مشقات استخوان سوز تحمل نموده، میگوید دلیل ای

به شمول خودکشی رواست؟   «قتل نفس»مگر در دین مقدس اسالم . بخت و خود را نکشته است،  میخواهد اثباتی ارائه نماید
اگر جواب به اساس قضاوت این مقام عدلی مثبت باشد، پس به چهره و مقررات جدیدی از دین خود بر میخوریم که تا بحال 

بر آن جنایت « تائید» که مالی مسجد وزیر اکبر خان در خطابۀ خویش مهر« فرخندۀ شهید»اک مانند قضیۀ اسفن. ندیده بودیم
 :بی بی سی مینویسد. سخیف بشری گذاشت

ها بار مورد تجاوز قرار  ده»کند که توسط پدرش  او ادعا می. یابد قصه این زن جوان به این یکی دو تجاوز پایان نمی))....
های پلیس و نهادهای عدلی به طب قانونی رفته و  شده بیاندازد و بارها برای اقناع حوزهو چهارطفل را مجبور « گرفته

قاضی محکمۀ  ابتدایی کابل از دختر پرسیده که چرا خودکشی نکرده، از پدرش هم پرسیده چرا دخترش را . آزمایش داده است
 !؟ تا حاال زنده گذاشته است

خانه و مادرم را فرستاد خانه همسایه، آن شب به من تجاوز کرد و چهار آمپول  شب عید رمضان بود، پدرم آمد»: گوید او می
مادرم با استفاده از فرصت که قبال با مال و وکیل محل و پلیس صحبت کرده . ای افتادم به من زد و من مریض شدم و گوشه 

را بازداشت کردند و بردند، این آخرین بودیم، رفت و بزرگان محل و پلیس و مال و وکیل را آورد و آنها اوایل صبح پدرم 
 .«باری بود که به من تجاوز جنسی کرد

های تلویزیونی خصوصی در پروگرامی زنده  ها را در یکی از شبکه بعد از آن که پدرش زندانی شد، رفت و تمام این قصه
سرانجام پس از . م افغانستان کشاندندبازگو کرد، آنجا بود که شماری از فعاالن مدنی با او همراه شدند و صدایش را به محاک

دادخواهی و مداخله مدافعان حقوق زن، قاضی محکمه را به جلسه دوم موکول کرد و تقاضا کرد که برای اثبات ادعاهای 

قاضی پس از چند سوال و جواب از دختر، مادرش و پدرش به  .دو فرزند، دختر و پدرش انجام شود DNA   دختر، آزمایش

 .فت و حدود بیست دقیقه بعد آمد و حکم را صادر کرداتاقی دیگر ر
اگر مرتکب تجاوز جنسی شده باشد »: چند بار خطاب به دختر و پدر دختر گفت« قاضی سید احمد»در جریان جلسه محکمه 

 ((.«و این کودکانش از شخص دیگری باشند و تو آگاهی داشتی، حق داشتی او را، دخترت را بکشی
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چپ و راست اساسات « !»وت چنین عدالتی و محکمه ای میتوان دل بست و امیدوار گردید، قضات غیرتمندبکدام قضا! یا هللا
پدر چرا دختر را نکشته، اگر ....اسالمی و قانونی را زیر پا مانده و همی پرسند که چرا دختر خود و طفلش را تا بحال نکشته

روز همه اظهارات در محاکم ثبت و فلمبرداری میگردد، تعقیب در شرائطی که ام. گمان میکند که دختر بیراه گردیده است
 !چنین سواالت و هدایات قضات ره گم کرده مگر مشکل است؟

 :اینهم سطور مهمی از راپور به منظور اختتام این مضمون تکان دهنده و حیرت انگیز دردناک
نه تنها به این دلیل که ماجراهای تجاوز . واهد ایستادگوید که تا پای اعدام پدرش خ اگرچه این حکم نهایی نیست اما دختر می))

خواهد این ماجرا   گوید می اش را ویران کرده و سبب شده نامزادش از ازدواج با او منصرف شود، بلکه می پدر، زندگی 

 .ودعبرتی شود برای دیگران تا این گونه رویداد تلخ در زندگی سایر دختران بیچاره و بی پناه افغان تکرار نش
. گوید که رساندن این پرونده تا محکمۀ استیناف، گذشتن از هفت خوان رستم بوده است حمیده وردک، از مدافعان حقوق زن می

گوید که وقتی اولین بار دعوا باز شد، طفل دوم دختر در شکمش بود  او که در جلسات محکمه با این دختر حضور داشته می
 ده و تاکنون فقط یک محکمه به پایان رسیده استاما حاال به دنیا آمده و سه ماهه ش

شوند باید به  ها بعد که دختر و پسرش بزرگ می اما با آن هم این زن جوان در این جامعه راه دشواری در پیش دارد، او سال
اهد گوید که اگر پدرش اعدام هم شود، مشکالت دیگری او را رها نخو آنها جواب پس بدهد که پدرشان کی بود؟خودش می

 !دختر میگوید تا پای اعدام پدر خواهد خواهد ایستاد. کرد، از جمله انتقام گرفتن فامیل پدرش از او
او در وضعیت مناسب اقتصادی . جدا  نگرانی از آینده، روزهای پیش روی این دختر و فرزندانش هم خالی از دشواری نیست

  ((.میکندحقوق زن و دستمزد برادران تامین  کند و پول خانه و خوراکش را به کمک چند فعال زندگی نمی
 

مشاهده می کنیم که در مملکتی که  متون قانون اساسی با انتخاب دو رئیس دولت غیر متحد عمال  پامال میگردد و امور اداری 
و تحمل فلج میگردد، چه انتظاری از مراجع عدلی و قانونی ای داشت که این دختر ناتوان، مظلوم با صدای خفته در گلو 

 .فاجعه و مصیبتی چنان جانکاه که روی انسانیت، افغانیت و اسالمیت را سیاه میکند، طلب داد خواهی، حق و عدالت مینماید
، در پهلوی عدم وجود و فقدان انسانیت، اسالمیت و افغانیت، «فرخندۀ شهید»در جریان قتل فجیع و آدم سوزی و زن ستیزی 

از قرن ها . عنعنوی افغانی بود«ناموس پرستی»گشته بود که همانا فقدان احترام  و مراعات چیز گرانبهای دیگری هم ناپدید 
افغان های با غیرت خواهر، مادر، دختر و همسر دیگران را ناموس خود دانسته و هرگز نمیگذاشتند هیچ چشم بدی بر آنان 

ه ارزش های فامیلی و ملی و بعد تر، کودتای منحیث پیشقدمان بی عقیدگی ب «خلق وپرچم»بیفتد، ولی گویا بعد از ظهور
منحوس ثور و آغاز جنگ های خونین پایان ناپذیربا کشتار و سیع و آوارگی، بعد تنظیم های جهادی و اشغال کابل با جنایات 
ه قدرت طلبی و جوی های خون در پایتخت، ورود طالبان و جنایات آن عقب ماندگان و باالخره درین یک ونیم دهۀ اخیر ک

جنگ زمین و هوا هنوز هم مجالی به مردم بیدفاع و مظلوم وطن باقی نگذاشته، همه و همه و بیشترین صدمه و بدبختی را بر 
 .تحمیل نموده است« زن بی پناه افغان» سنگ زیرین آسیاب یعنی

منحیث رئیس  «سیما سمر»نم از آغاز ورود قوای بین المللی به افغانستان، دفتر مستقل حقوق بشر در آنکشور مستقر شده و خا
در پروگرام های متفرقۀ آن تشکیل، یکی هم . نصب گردیده است« !»این تشکیل حقوقی در رأس کار های خیر خواهانۀ آن

است که در آن زنان بیزار از ظلم شوهر و فامیل وی ، دخترانی که دیگر در خانۀ پدر آسایشی « خانه های امن»موجودیت 
این تشکیالت با پول سرشار کمک های . نوایان، درین خانه ها به جستجوی آسایش و پناه، مقیم میگردندندارند و امثال آن بی

 .خیریۀ خارجی و داخلی اداره میگردد و ظاهرا  در هر شهر و منطقه ای این خانه ها در حال ازدیاد هستند
الهای آزگار قرار گرفته، طوریکه معلوم است حال، در حالیکه این دختر مظلوم که هدف امیال شیطانی پدر دد صفتش برای س

. به دفعات به مراجع قانونی مراجع نموده و هر بار سر کوفت خورده و به جهنم واقعی و مسلم درهمین جهان، برگشته است
 مگر دفتر شاندار و نامدار حقوق بشر افغانستان را که یک زن هم اداره و سرپرستی مینماید، برای مستحضر شدن از چنین
جریانات شرم آور و استخوان سوز، هیچ رابطه و وسیله ای ندارد که از دهلیز های عدلیه و محاکم و قضاء به چنین حاالتی 

موئسسات حقوق و مدافع زن چطور؟ جامعۀ مدی که یگانه امیدواری مردم محسوب میگردند، آنها هم ! دسترسی حاصل نماید؟
 .ختر با بیچارگی و نومیدی با پلیس و عدلیه دست به گریبان بوده، تشریف نداشتنددر خواب غفلت بوده و چندین سالی که این د

فرمان » و صدور« قانون منع خشونت بر زنان افغان» بعد ازسپری شدن پنج سال توشیح ! واقعا  از ماست که برماست
م افغانستان، اجازۀ قبولی و ، هنوز که هنوز است در شورای  بی کفایت مردحامد کرزی به اساس مقررات اساسی« تقنینی
پیدا ننموده است و دردا که زن محروم و مظلوم افغان برای ابد در سرزمین خویش قربانی زن ستیزی و مظالمی « ؟»پذیزش

 !صد افسوس. است که روی جامعۀ انسانی و تاریخ اسالمیت و افغانیت را سیاه مینماید
 

 


