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 ٢٠٠٨ نظام                                                                                                  مارچ  ی موسیمالل
 

  برسرنوشت زن مظلوم افغانگري دی سالگر،ي دیروز
  زنی هشتم مارچ، روز جهانبمناسبت

 
 آه ی روزند،ينماي مليتجل» زن «ی المللنياز روز ب را مردم جهان به بزرگداشت یگري و روز دگري دی  سالیبار

 .شوندي متي و تهنگردندي مري زن تقدثيمادران،همسران، دختران، خواهران به ح
 ی حقوق و وجائب مساوی آنها زن و مرد را دارای اساسني موجود هستند آه قوانی آمتر ممالكگري دكمي وستي قرن بدر

 . ندي نمایريه جلوگ راني زنان درازاتيندانسته و از امت
 چي هی حقوق زن و مرد آامال موجود است ولی مانند افغانستان هم هستند آه اوراق قانون و تساوی اما و مگرممالك،یول

  راهني داشته و در منفیجامعه اثر بر، تا افراطیقبال نداشته و اصل ناپسند مردساالردرعمَال راینوع اعتبار و ارزش
 در راه ی تالشچگونهيبه ه باشند،ي ماجتماع دریمل ویحقوق انساندار علم برانيانون وحام قانيمجر حكومت و قضا آه

 . ورزندی حقوق زنان و بازخواست آن مبادرت نمیاياح
 ري غی ما خصوصا، مورد ظلم و تعدني سرزمیادي بنی جنگ و بربادۀ عموما و درسه دهخي افغان در طول تارزن
 چه خود و چه جهيآه در نت  است،دهي دارد واقع گردادي آمتر بخي آه تاریمظالم و انواع ی وطنی و بی دربدر،یبشر

 . استدهي گردمل صد مه و شكنجه را در همه حاالت متحنيشتري ب،یطفل اناث و
 ی نه تنها شوهر، برادر و نان آور و سرپرست خانواده را از زندگ،ی و پرچمی خلقنيبه آمك خائن ی آبائني سرزماشغال

 قرار داده و بي هم مورد بمباردمان و تخری تنور و چند تا مواشۀ سرپناه اورا با گوشگانهي ساخت، بلكه ديناپدزن افغان 
  . معدوم نمودا و شهراو را از ته بنهي موارد قریدر بس

 آه برزنان و یاناتيجرا. دي گردهي پناهندگان افغان به ممالك همسای اجباری سبب مهاجرت هاني خوناناتي جرنيا 
 مسلمان نما از جوامع ی هاهي همساني آه ایتي نهای بی مادی الرغم استفاده های علران،يدختران افغان در پاآستان و ا

از چور و چپاول بر . دينماي مري به عوض اشك، خون را از چشم بشر دوستان سرازد،ي نمودند، وارد گردی المللنيب
 از زن گري دی بشرري غی و صد ها ماجرایتر افغان به ممالك عرب افغان تا فروش دخینواي زنان و دختران بی هامهيخ
 . نمودمي را در اذهان ترسی ارزشی افغان متاع ب و بی پناهفيشر
 آسب ی برای جهادی هامي سابق، با هجوم تنظی ما از جانب اتحاد شوروني سرزمۀشرماني از ختم دوران اشغال ببعد

 ري و تجاوزات غی آدم آشب،ي افغانستان مورد تخرۀخون نشست به نيزمسرگريكباردي آنان، ۀ مسلحانۀمجادلقدرت و
 متخاصم مواجه ی هامي تنظی آن با راآت و مرمدفاعي بۀسكن خونبار آه شهر آابل و ۀ دورنيدر. قرار گرفتیانسان
 .دي را متحمل گردیشماريالم ، تجاوز، هتك حرمت و تلفات بآ بازهم زن افغان دند،يگرد

 گري بر زنان و دختران همدی مجازات و شكست طرف مقابل، دست بر مظالمی ها برامي تنظخبريدا ب از خیگروپ ها 
 آامال بر د،ينماي ماني و حرمت زن بی نمود و آنچه را اسالم از مروت و نوع دوستاهي را سخي تاریوارد نمودند آه رو

 ني آه طرفی و تجاوزات  خشونت باراتي جنامارشيچنانچه از ب. ی افراطاني آنهم از جانب اسالم گراد،يعكس واقع گرد
 ۀ هزارتي نا جوانمردانه بر اقل١٩٩٣ سالیرا  نام برد آه در فرور» قتل عام افشار « تواني مدند،يزنان مرتكب گردرب

خداوند متعال از. باشدي مخي صورت گرفت آه  ثبت تار»ونيتلوز«  آوه یمابعد از بمبارد مان احمد شاه مسعود از باال
  .ردي مظلوم افغان صورت نگ وعبی دفا  بر زنانی وحشتناآی بشرري هرگز چنان حاالت غگري آه دميينمايمنا مت

 طالبان عصر حجر را آه مي آن، گلني متحدكاوي امرارك،يوي در نیحمله به مرآز تجارت جهان و١١ بعد از سپتمبر یبار
 ی و با وعده هادندي نموده بودند، بر چیزي ریاق را پ و پر از اختناهي عصر سكي زنان، ی و غضب آزادتيبا محدود

 گونه نيبد.  افغان آاشتندۀچاري از دهه ها در دل ملت محروم و بد را بعدي افغانستان جنگ زده، تخم امیصلح و بازساز
روم و  دلبستند، بلكه زنان محراني مملكت وی مصئون و بازسازی فردادينه تنها مردان در افغانستان جنگ زده به ام

 حكومت قانون، كي  رابا آغازظاهرَاتي صلح وامنۀ و مژدی جهانۀ جامعیوعده ها درراي ای باخته همچنان روشنائديام
 . آرزو آه خاك شدهی بسی ایول.... به باور سپردندات،ي حۀ خانكيدر تار
 به ی اثری منطقوتي امن و نه ازرسدي به گوش میاميصلح پتن شش سال آه در افغانستان نه از گشی بعد ازسپرامروز

 طفل اناث افغان، خود ی مظالم وحشتناك شوهر برزن، نكاح اجبار،ی اخبار خشونت، استبداد، قانون شكنرسد،يمشاهده م
 سالم زن از جانب شوهر،  زن و ی قطع اعضا،ی جنسز زنان از جانب شوهران، تجاویني گوش و بدني بر،یسوز
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 و تجاوزات بر آودآان مونث، ی دختر ربائ،ی ناروا بر زنان زندانینت ها تجاوزات خجالت بار و خشو،یدختر فروش
 مبدل ساخته ی ای بشرري مدهش غاتي جناني افغانستان را به شكنجه گاه و سرزمۀ جامعرهي و غرهيسنگسار زن و غ

 .. نموده استاهي س راآامَالخي تاریواست آه ر
 فوق الذآرو خشونت بر زنان، به ی های را به ارتباط  خالف آاری ها و جرائد خبروني آه تلوزستي نی و روزشب

 سگ كي مرگبار و تجاوزات به ی ساله از آغوش مادر ربوده شده وبعد از شكنجه ها١١در قندز دختر ..... نشر نسپارند
هفت ساله  دختر بايشك.......گرددي شوهر سنگسار متخاب به جرم انیدر بدخشان زن جوان. ديگرد(!)  معامله یشكار
» *«هءي و مورد تجاوز جوانان همساشودي مدهي آشانیگوسفندان به منزل از چراگاه ،ی غزنتي والی جاغوریولسوالاز

 شاي را خوی ارغنده بعد از بخاك سپردن مرد خانه، از مادردختران خرد و جوان ویدر چوآ.....  گردديخود واقع م
 ی ازآنان به منزل متوفیادي شب هنگام تعداد زد،ينماي منكارانكاريز  چون مادر شوهر مرده اند،ينماي ممطالبهوندان 

 و تي و افغانتي انسانی آنان حمله برده و روۀ رفته بودند، بر خواهر حاملیگريهجوم مبرند و چون دختران به منزل د
 وآودآان رسانديفروش م زن را شوهر به ايدر پكت..... مينمايند اهي ، سی را با تجاوزات بر اوو طفل مقتول وتياسالم

 نيجان به جان آفر برادرري و زن هم با شالق شوهر و فگرددي آنان زهره ترك میكي آه رديگي را به عنف ازو میو
 چي هیماد متیدر هرات چون سال ها.....زندي مادر فوران مۀني آودك نوزادش هنوز از سري آه شی درحالدينماي مميتسل

 و گوش همسر یني است، حال شوهر دست به قطع بدهي نگردیزخواست  قانون زنش بای به خاطر خود سوزیشوهر
 جرگه ی ولسلي وآكي فرزند یكيراه مكتب توسط چند جوان اوباش آه  ساله در١۴در سر پل دختر ..... پردازديم
ر مملكت ،  در سرتاسرمردانيده سال با پري آودآان زحهر روز بر تعداد نكا....رديگي مورد تجاوزات قرار مباشد،يم

ماله  صاحب  ولسوال، ازی صاحب گذر، از ملك تا آقالي تا وآی  را بخود گرفته و ازجناب قاضیطيشكل رواج مح
 صورت رهي آه بنام نكاح صغی ایراسالمي و غی انسانري غتي آدام برجناچي صاحب، هیمسجد تاجاللت ماب وال

 ی سالگ١۶ آه به صراحت ازدواج دختر افغان رابه سن یاوراق قانون اساس.... گذارندي نمی اعتراضت انگشرد،يگيم
 آودآان آه از آغوش خانواده به عنف به نيا.......   جنابان نداردی عالني ای برای مفهوم و احترام اصَالد،ينماي منيتع

ر  مادی در خرد سالگردد،ي آه برآنان وارد میشماري مصائب بی در پهلوشوند،ي مرد چند زنه فرستاده مكي یسرا
 مظلوم ی افغانستان زنان زندانیدر زندان ها...... گردندي هردو تلف ماي آودآشان و اي خودشان، اي آه اآثرا گردنديم
 باشدي فراموش شدگان موجود نمني ای عادالنه آه براۀ و محكمیاز عدم وجود بازخواست قانون.  هستندخي تاری هانيتر
 ین بلند نموده است  آه عل جها موسسات حقوق بشر را بهادي، فرابس امور محیاي اولۀاني تجاوزات وحشم،ي بگذرآه

 وني آمسی هایندگي شعبات و نماتي نظارت بر حقوق بشر و موجودۀتي آم،ی المللني عفو بۀتي آمی هاهيالرغم اختار
 یست جد هر گز توجه و بازخواگردد،ي اناث مملكت وارد مفل آنچه بر زن و طات،يمستقل حقوق بشر در آابل و وال

 آه در دينماي محي ملل متحد رسما تصرۀ موسس هفتۀ گذشتۀريراپور اخ. گرددي امور دولت افغانستان را سبب نمیاياول
  . و نا هنجار قرار دارندی انسانري غی زنان مورد خشونت ها٪٨٠افغانستان 

 یمراجع قانون » قيتحت تحق « هي آه  قضشودي هم گفته می گاهگاهرسد،ي به نشر می ها فوری نابسامانني اخباراالبته
.  باشدداشتهي نمی آه صورت گرفته است در پیتي را در قبال جنای و مجازاتی محكمه اچي هیقرار گرفته است، ول(!) 

 آه بر ی مبرمیكي و تاریاهي و سگردديم تكرارخي مثل تارد،ي گرداني رقت بار زن و دختر افغان باتي حۀآنچه در بار
 ارزش ،ی حقوق بشر و اساسات اسالمی هاپي انداخته است تمام پرنسهيافغان به جرم زن بودن سا از ملت یمي ناتيح
  .گرداندي را محو و نابود می و انسانی افغانیها
 

 ی با عظمت مقام واال روز زن رایمحكوم افغان درروز هشتم مارچ آه  جامعه جهان مظلوم وزن
 آه جنگ ساالران ، ی سرنوشتۀ خانكي در تارد،يگويم تي و تهنرنمودهيدختر تقدمادر، همسر، خواهرو

 ديگري مدانهي حقوق او، رقم زده است، نومۀ امور، با پامال جسورانیايمرد ساالران واهمال اول
  .وميگريد

  
*********************** 

     :نوت 
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ای زيادی را از احوال رقت بار اخيرَا تعدادی از مجالت و نشرات از افغانستان رسيده است  که اخبار و راپور ه(*)  
 .فاده خواهد گرديدزنا ن بيان مينمايد که در مضامين آينده از آنها است

   
        

. 
   


