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                        یاز منابع آلمان                                                                                                         یزي عزلينب: ترجمه 
 

 نامزد شد ساله افغان 3سوما، دختر
 

 خود ی با لباس خامك دوزنكهي ااي و كندي خود نگاه ملي به طرف فامد،ي او سوال آنی نامزادۀ دخترك در بارهني ازاگر
 .دهديمصروف بوده و جواب نم

 یزي چی نامزد و نامزادۀ از آلمكهي زمانني درعیسالگ» سه «  بلكه او در سن باشد،ي حجب خاموش نماي از شرم سوما
 . دهي مظلوم بزرگ تراست، نامزاد گردی آه سه سال از سومامي خود فهۀ با پسر عم فهمد،ینم

 خرد به عنف به عقد نكاح و اري بسني، در افغانستان اآثرا اطفال در سنر حقوق بشی آوشش دولت و سازمان هاباوجود
 قبل از تولد طفل ی و حت رسم مروج بودهني و مناطق دور دست ااتي الخصوص در والی علشوند،يازدواج در آورده م

 .گرددي مطرح می ازدواج وۀمعصوم، وعد
 در نامزاد ی چنانچه حتباشد،ي متي اهمی فوق العاده دارای اقتصادۀ مسئل،ی ازدواج دختران افغان درخردسالدرمورد
 . پرداخته شودی ولي به فامدي آه باگرددي تقاضا میادي هم پول زني پائاري بسني دختردرسنكيآردن 
 مروج اري بسلي فامني چنانچه آه در افغانستان ازدواج بباشد،ي به خواهرش می پدر وۀ سه ساله، تحفی سومایادنامز

 .دٱي ی ها به عمل می ها و عروسی نامزادبي ترتنيو به هم....بوده و اآثرا با دختر آاآا، پسر ماما، دختر خاله
 صورت تحت ني خواهد نمود و بدغازٱ نير از والد را دوی نوی به منزل نامزاد خود زندگی آوچك به زودیسوما

 .دي رسما ازدواج نمایسوما قرار است در سن چهارده سالگ . گردديبزرگ م» خشو«  خاص  عمه جان يۀآنترول و ترب
 ی ولند،ي ازدواج نمای سالگجدهي بعد از سن شانزده و پسر ها بعد از هدي افغانستان، دختر ها بای به قانون اساسنظر
 به عقد نكاح در ی آمتر از سن قانونني دختران و اطفال خردسال به سنصدي ف۴۵تانه در افغانستان اضافه تر از بدبخ

 .شوندي موردهٱ
 نندي بی را مگري بار همدني اولی برای در شب عروسی در افغانستان دختر و پسر حتم،ي سوما و فهی زندگۀ مسئلبرعكس

 آه اآثرامرد با گرفتن زن دوم، سوم و چهارم، حق زن شودي مدهيد! ري نخورد؟ٱ ی می نوع ازدواج ها خوشبختني ااٱي. 
 !دينمايافغان را آامال پامال م

 نام ننگ ري زی باعث جنگ و جدال فراوانلشي فاماي وی جداشود، عمل وكباري نامزاد گشته، ازو ی آه با پسری دختراگر
 .وردٱ ی را بار میادي و مشكالت زدهيو ناموس گرد

  !! استی حتمنهاٱ ی دو طفل آامال درخشان بوده و خوشبختني اۀندٱي آامال معتقد هستند آه مي سوماو فهلي فامومادر
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 ٢٠٠٧ نظام                                                                                             نوامبر،ی موسیمالل

 
  در افغانستانرهينكاح و ازدواج صغ به ینگاه

 
 زمان  ني قابل باور بوده ودر عري و غبي عجی المللني بۀ جامعی صرف برایزي عزلي نبیقاٱ محترم ۀ ترجممضمون

 وگر نه ما افغان ها به د،ينماي فراهم مباشند،ي موسسات حقوق بشر را آه در افغانستان فعال می و ناآامیدياسباب نا ام
 نقش قانون در نكهيباا. مي بوده ائشناٱ بلد و  آامَالرد،يگي صورت مستان افغانی اساسني قوانري آه مغارهيغهرنوع نكاح ص

 بوده ی نقششهي مواد قانون، همقي امكانات تطبی است، ولحي سن ازدواج دختر افغان آامال روشن و صرنيقسمت تع
 نمود آه بعد از حيصر تدي راه باني مردم دری و شناسائرهي از نكاح صغیريدر مورد اعمال مواد قانون و جلو گ!!  بٱبر
 صورت ی بصورت نسبنه،ي زمني درنٱ مواد قي درتطبی اقدامات جد،یموآراسي دۀدر ده١٣۴٣ ی قانون اساسحيتوش

 ات،ي به زبان ساده و عام فهم در والنيو نشر مضام  هاهياني مجالس، بنارها،يمي سجاديگرفت، چنانچه حكومت وقت با ا
 سهم گرفته و ن،ٱ ی قانونير و غیرمذهبي غۀ و جنبرهي نكاح صغی و روحیسم ها و دهات ، درمورد اضرارجیولسوال

 انكشاف دهات به ی در پروگرام هایقسمت مهم.  را بر عهده گرفتی و ارزنده ای مورد ، گام اساسني دروينشرات راد
در آابل و » *« نسوان ۀ چون موسسی رسميی یتماع اجالتي و تشكافتي اختصاص رهي از نكاح صغیري جلو گۀمسئل
 . اذهان مردم برداشتندی روشن سازی برایدي مفی راه گام هاني عمال دراتيوال
 ،ی مواد قانون اساسی طفل اناث افغان به اشكال مختلفه ماورای نكاح اجباری امروز بعد از چهار دهه، تراژدیول

 سه ساله شكل ی سومای نامزاديۀ  قضدي آه شارديگي ممكنه صورت می اساسات انسانهي حقوق بشر و آلی هابيپرنس
 . . باشدگذرد،ي ختران خردسال ما مهي تراز آنچه بر بقیانسان

 دي خانواده ناپدۀ و از حلقدهي گردلي دختر خردسال افغان به عوض قرض دهقان به عمال مواد مخدره تحوتي والنيدر 
 دختر شش ساله در بدل یگري دتي در وال....رسدي به فروش می در بدل مواشليم فاكي طفل اناث تيدر آن وال...گردديم

 مظلومان نيا.دينماي وادار می انسانري و غی اخالقري غی هاار آه او را به آگرددي می ای اجنبلي فامليجرم پدر تحو
 دست یجي با مرگ تدرشي خویلي تحماهيبه سرنوشت س» چندم «  زن ثي به حخبر،ي ظالمان از خدا بیخردسال د ر سرا

 .. نداردیا  شان هرگز شنوندهۀ خاموشانۀ و نالگردندي مبانيبه گر
 را یورٱ رقت بار و درد ی دختران افغان، موسسات حقوق بشر در افغانستان راپور های قانونري نكاح غی اجرادرمورد
 بر راني از وزیكي با یبار. دهدي مليك تشنراٱ ازی قسمتنانٱ مادران خردسال و اطفال ري آه مرگ و مندينمايمنتشر م

 الخصوص ممانعت ی از خشونت  بر زنان و علیري در مورد جلوگی اقدامات دولتۀ افغانستان در باریحال حكومت فعل
 ی پاسخ دادند آه با آار های حوصلگی با بشاني را مطرح نمودم، ای بر دختران افغان سواالترهيبر جبر ازدواج صغ

 تياهم یدارا» فعَال«  توجه به مسائل مربوط به زنان و اطفال رد،ي سر دست بگديت افغانستان باآه دول» ! «یاديز
  !!!باشدينم» ! «هياول
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 از نكاح یري جلوگقي و تطبی احكام قانون اساسلي تعمی آه برای اآثرا در مجالسیالدي شصت میدر سال ها «*»
 راه ستوده ني زنان منور افغان را درريگي هم شرآت نموده و تالش پنجانبي اد،يگردي نسوان دائر م در موسسهءرهيصغ
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