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  ئليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

    

    ٢٠١٦/ ٨/ ٢٣  پيکارپامير
 

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
  )٦٠بخش(

 
ِبه منظورآنکه خوانندۀ عزيز بتواند چگونه گی اوضاع واحوال مربوط به شخصيت و حيثيت حقوقی، انسانی و   ِ

ِاجتماعی زنان، دختران و پسران خورد سال کشوردرتحت حاکميت رھبران ِِ ِ ِدرچارچوب  (طالبی – نظيمیت – جھادی) ِ
ِدولت حامد کرزی و پيش چشم  ده ھا ھزار نيروی مسلح غربی و صد ھا نھاد ومؤسسۀ بين المللی وھمچنان درپرتو  ِ
ِغوغای تبليغاتی امريکا و ناتو و متحدان آنھا درافغانستان، تجسم نمايد، اينک، چند رويداد خشونت آميز، بيرحمانه،  ِ

ِشرعليه زنان وکودکان افغانستان را به نقل ازمنابع رسمی وگزارش ھای رسانه يی داخلی ِقاتEنه و نقض حقوق ب
                        : وخارجی در اينجا درج مينمايم

ِ ميEدی گزارش تصويری دلخراشی را به نشر سپردند که گروھی از طالبان مسلح ٢٠١٢منابع خبری درسال 
ِنشان ميداد که زن مظلومی را ) ِدرشھرک غوربند واقع در ھشتاد کيلو متری کابل( ِرا نه چندان دوراز پايتخت کشور 

ِ، پيش چشم عامه با شليکِ چندين گلوله به فرقش، به  قتل ميرسانند"زنا " به اتھام واھی  ِ.                                          

ِزن شاعرۀ سرزمين با فرھنگِ ھرات نيزدر" ناديه انجمن  " ِھمين سالھای پس ازسقوط گروه طالبان، به جُرم ِ
ِسرايش شعر و داشتن احساس ِعميق انسانی، توسط شوھر طالبزده اش به قتل رسا نيده شد ِ ِ ِيک محقق درامور .   ِ

ِبا�ی دختران مکاتب توسط   سلسلۀ حمEت " گفت که" انتی وار" به شبکۀ " نيکوQ ايميلين " ِوضعيت زنان بنام 
ِغرض جلو گيری از تحصي�ِت دختران افزايش يافته و صد ھا دختر ديگر از ناحيۀ پخش مواِد سمی بيمار طالبان،  ِ
                                                                                             " شده اند

ُم،  شوھريکی از زنان افغان در ارزگان ک٢٠١٠درماه جوQی سال * ه گفته شد عضو گروه طالبان بود، گوش ِ
ھجده ساله را به اتھام فراراز خانه بُريد و اورا تنھا در دامنۀ کوه رھا کرد وخود پا به ) عايشه(ِو بينی ھمسرخويش 

                                                  .فرار نھاد

مربوط " مEقلی"ررا دوست داشتند، در قريۀ که ھمديگ) پسر و دختر) م، دو جوان٢٠١٠درماه جون سال  *
                                       .وQيت قندوز، توسط طالبان سنگسار شدند

اعمالی . افغانستان از ناحيۀ خشونت ھا عليه زنان در درجۀ با� قرار دارد " يک منبع سازمان ملل نيزگفت که
     "...صورت ميگيرد} درافغانستان { زه از قبيل تجاوز جنسی، سنگسار و غيره ھمه رو

اين سخنھا و گزارشھای تکان دھنده، ھميشه ازسوی نھاد ھای حقوق بشر وبرخی منابع رسمی ابراز ميگرديد، 
ِولی ھيچکس و ھيچ منبع داخلی يا بين المللی درجھت رفع مصيبت ھای وارده برزنان کشوراقدام عملی و مؤثربعمل  ِ ِ

آنھم در سنين ( ی خانواده گی، قتلھای بيرحمانه، تجاوزھای جنسی وفزيکی، ازدواجھای اجباری خشونت ھا.  نمی آورد
ِ، محروم سازی از حق تحصيل و دانش، اختطاف ھا، بد دادن ھا، حتا خريد و فروش زن نه تنھا دربدل پول، )پايين ِ ِ

نت ھا و رويداد ھای ننگين و غير انسانی بلکه درمعاوضه با حيوانات وبرده سازی آنھا درچھارديوار خانه ھا، ھمان س
ِبودند که حتا درسايۀ موجوديت صدھا نھاد و مؤسسۀ بين المللی حامی حقوق بشر و ادعا کننده گان آزادی و دموکراسی  ِ

                                                              . درافغانستان وجھان، ھمه روزه صورت ميگرفت

ِم، در منطقۀ شاه دشت واقع در شمالشرق بدخشان، ٢٠٠٦درماه نوامبر ) بيست و دو ساله(  جوان ِيک زن *
گزارشھا . ِمورد تجاوزجنسی دستجمعی قرارگرفت" مجتبی " ازسوی دوازده نفربه سرکرده گی يک جنگساQربنام 
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 متجاوزان، در دھان ھردو کودک ِافزودند که چون دوکودک اين زن، گريه وفرياد به راه انداخته بودند، يک تن از
     .ادرارھم نمود

ِمربوط چغچران وQيت غور، توسط " ده سرخ U يار" گلدسته، خانم سی و دو سالۀ يک نفر چوپان درقريۀ  *
ِباساس گزارشھای منتشر شده از ھرات، غEم نبی شوھر گلدسته . ھشت تن مسلح، مورد تجاوزجنسی قرارگرفت ِ

ِخت، ميگفت که عامEن اين رويداد ازجملۀ زورمندان منطقه ھستند و بايد مجازات شونددرحاليکه اشک ميري اعضای .  ِ
ِخانوادۀ گلدسته گفتند که افرادی بنام ھای نسيم، حفيظ، نصرالدين و شمس الدين بعنوان عامEن اصلی اين تجاوز 

 .ِمجازات قانونی آنھا بعمل نياورده اندِشناسايی شده اند، ولی مقام ھای مسوول ھيچ اقدامی غرض دستگيری و يا 

(261)  

ِپسری، خواھرش را به ظن داشتن رابطۀ نا مشروع با مرد ديگری، در وQيت بلخ به قتل رسا نيد * ِ ِ. (262)  

. ِدر وQيت جوزجان، زن بيست و ھشت ساله اش بنام شريفه را با چاقو  سربُر يد" تاش فوQد" يک مرد بنام  *
ِ جوزجان گفت که اين دومين حادثۀ دلخراش سرُبريدن زن بدست شوھرش ميباشديک منبع وQيت نجيبه قريشی رييس .  ِ

ِامورزنان وQيت جوزجان به خبر گزاری ُبخدی گفت که خشونت عليه زنان در وQيت مذکور، رو به افزايش است  و  ِ
     (263)  . ِاين خشونت ھا  در سال روان، سی در صد باQ رفته است

   .ِدوشيزۀ جوانی بنام ذاکره در شھرک کشم مربوط وQيت بدخشان، توسط پدر و برادرش، زنده بگور گرديد * 

ِدخترجوان ديگری بنام   ِدروQيت فراه، توسط ماما و برادر شوھرش مورد تجاوز جنسی قرارگرفت" زينب " ِ ِِ  .
او ميگفت که  .  در شھر کابل بسرمی ُبرد"  ھای امنخانه" زينت که پدر و مادرش را نيز از دست داده بود، دريکی از 

ِدولت بايد ازمن دفاع کند، چراکه ازدست من ھيچ کاری برنمی آيد، بمن تجاوز کردند، حق مرا ضايع ساختند و پدر " 
   (264) "...و مادرم را کشتند

ِدروQيت باميان مورد تجاوزجنسی قرارگرفت و متعا" شکيE " وشيزۀ جوانی بنام * ًقبا توسط ھمان متجاوزبه ِ

ًمردم محل گفتند که قاتل و تجاوزگر کامE شناخته شده و مشخص است ، اما ھيچ منبع و مقامی در اين باره . قتل رسيد ِ
  ( 265) .توجه نميکند

ِوQيت سر ُپل باQی او تجاوز جنسی انجام " گوسفندی " قمرگل، زنی بود که دو مرد در شھرک  * •
گزارشھا حاکی ازآن بود . ِھای قضايی و امنيتی آن وQيت، قربانی تجاوز جنسی را به زندان افگندنداما مقام ند، داد

ِکه کودک قمرگُل درزندان به دنيا آمده است و مادر و کودک ھردو به خاطر ُجرم نا کرده به زندان بسر ميبردند ِ .
ًرگُل را اوQ بيھوش نموده او را دريکی از ِدرگزارش آمده بود که يکی از زورمندان محل به ھمکاری راننده، قم

ِھوتل ھای شھر مزارانتقال داده و آنگاه مورد تجاوز جنسی قراردادند ِجالب اين بود که بازھم مسوولين وQيت . ِ
ِسرُپل، قربانی را به اتھام عمل زنا به زندان سپردند ِرييس امور زنان دروQيت سرُپل گفت که . ِ کسانيکه به قمرگلُ " ِ

قضايای مشابه زيادی دراين وQيت وجود دارد که به ... جاوز کرده اند، به دليل نفوذی که درمحل دارند، آزاد ھستندت
  (266)"...آن رسيده گی صورت نمی گيرد

ِبه قول رييس امورزنان وQيت سرپُل، زنی که دربستربيماری بود، توسط شوھرش زھر در پاکت   • ِ ِِ ِ "
ِب مرگ آن زن ميشودتزريق گرديده موج" سيروم  وقتی پسروی متوجه اين قضيه شده موضوع را به مقام ھای . ِ

ِموضوع ديگری را که رييس امور زنان وQيت مذکورافشا نمود، . محلی اطEع ميدھد، پسربچۀ مذکورناپديد ميشود ِ
مسلح می شتابند و با آنھا می ِاين بود که اکثرقاتEن و تجاوزگران، برای آنکه به چنگِ قانون نيفتند، به سوی مخالفان 

  ".. .پيوندند

ِظاھره زحل مسوول سازمان زنان گفت که      • درسالجاری تنھا در وQيت شمالی سرُپل،  يکصد و " ِ
ِدخترخوردسال توسط شخصی بنام  يک *    (267)   "... پنجاه مورد خشونت عليه زنان به ثبت رسيده  است

ِ به شھرک کلدار وQيت بلخ مورد تجاوز جنسی قرارگرفتمربوط" بوزروق" عبدالرحمن درقريۀ  ِ                

ِگزارشھا از وQيت بدخشان افغانستان نيزحاکی ازآن بودند که ميزان خشونت عليه زنان درآن وQيت    • ِ
ِمسوول بخشزنان مربوط دفتر وQيتی کمسيون حقوق بشر به خبرنگار روزنام. رو به افزايش بوده است  ِِ ِ ِ ِ ھشت "ۀ ِ
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ِطی ده ماه سال گذشته، به تعداد چھل و پنج مورد خشونت عليه زنان به ثبت رسيده بود، درحاليکه " گفت که " صبح ِِ
ِطی شش ماه اول امسال  ِمسوول زنان دروQيت  " .به سی و پنج مورد رسيده است ، خشونت ھا عليه زنان)م٢٠١٣(ِ
ِديده که نسبت پراگنده بودن قرا و قصبات و صعب العبور بودن اين آماردرحالی ثبت گر" بدخشان عEوه نمود که  ِ ِ

ًراه ھا و غيره، رويداد ھای خشونت بارضد زنان آنطورکه بايد به اطEع دفترحقوق بشر نميرسد و يا غالبا از سوی  ِ
                                                                                  " .خانواده ھا پنھان نگھداشته ميشود

وقتی . ِيکی ازخانم ھای پوليس دروQيت غزنی، توسط افسرمافوقش مورد دست اندازی قرار می گيرد * •
ِخانم مذکورموضوع را به مقام ھای مسوول افشا ميکند، نه تنھا ھيچ بازخواستی دراين مورد صورت نمی گيرد، 

تا ھمين سال، درميان نيروی يکصد و پنجاه و ھفت ھزار نفری . بلکه شاکی، تھديد به اخراج ازوظيفه نيز ميشود
ِ نفر زن شامل کاربود و دولت افغانستان درنظرداشت تعداد کارکنان زنانه درنيروی ٢٢٠٠ًافغانستان، صرفا به تعداد  ِ ِ
  *           (269)  .َ ميEدی به پنجھزار نفر باQ برد٢٠١٤پوليس را تا پايان سال 

ِ، باساس اظھارات مقام ھای امنيتی وQيت قندوز، ) خورشيدی١٣٩٢(م ٢٠١٣ِ سال ِتنھا درجريان •
ًچھارده زن و دختر به قتل رسيدند و ده ھا رويداد تلخ و خونين ديگرکه رسما گزارش نشدند، ِ   (270) به وقوع پيوست ِ

ِبانوفريده احمدی آموزگاردريکی ازمکاتب وQيت فراه، بتاريخ اول ماه ميزان س * ِ  خورشيدی توسط ١٣٩٢ِال ِِ
ِطالبان ِمسلح و پيش چشم ھمه تيرباران شد ِ.                          

ِکه به نقل ازرياست امور زنان وQيت غزنی صورت گرفت، يک " ُبخدی " ِباساس گزارش خبرگزاری  * ِ ِ
ِ رسا نيد و مادر موصوفه ِمربوط آن وQيت، زنش را به ضرب گلوله به قتل" قلعۀ نو خواجه روشنايی" مرد ساکن 

گفته شد که قبل ازآن نيز مرد ديگری، خانمش را در شھرک ِجاغوری مربوط وQيت غزنی به قتل .  را زخمی نمود
    .رسا نيده بود

 خورشيدی به نشر رسا ١٣٩٢گزارش ديگری را نيز بتاريخ بيست و ششم ماه سنبله " بُخدی " خبرگزاری  *
در ھمين ." ِخترچھارساله در وQيت ھرات، پس از تجاوز جنسی به قتل رسا نيده شده است يک د" نيد مبنی براينکه  

  ". زنان در وQيت ھرات رخ داده است} انتحار{ِتاحال، بيشتر از ده مورد خودکشی " گزارش ھمچنان آمده بود که  

" خورشيدی نوشت که 1392   ِازقول منابع امنيتی وQيت نيمروز بتاريخ دوم ماه قوس" بُخدی" خبرگزاری  * 
  .اين وQيت ازسوی شوھرش به وسيلۀ تفنگ به قتل رسيد"  گنگ"يک بانوی جوان درولسوالی 

    .را با تبر زخمی کرد و خودش فرار نمود" زری " ِيک مرد دروQيت ھرات، خانم جوانش بنام  *

دروQيت ھرات، توسط شوھرش " نفيسه " م، گوش و بينی يک زن ِجوان بنام ٢٠٠٨درماه فبروری سال  *
  .ُبريده شد

، بخاطربی توجھی مقام قضايی "پشتنه " ِم، يک زن بيست و پنجساله بنام ٢٠٠٨ ماه جنوری ٣٠به تاريخ  *
ِوساير ادارات دولتی غرض رسيده گی به عرايضش، خودش را در برابر وQيت لغمان آتش زد ِِ ِ.            

ِيکتعداد ازدختران دانش آموزشھرقندھار،توسط دو نفر موتورسايکل سوار، م، به روی ٢٠٠٨درماه نوامبر * ِ ِ
  .تيزاب پاشيده شد

ِ خورشيدی، يک دوشيزۀ جوان دروQيت جوزجان، به دليل فقرشديد ١٣٩٣بتاريخ ماه جوزای سال  * ِ
ُاقتصادی، درگذشت پدر و معيوبيت ِمادرخويش دست به خود کشی زد ِ.       

ِيک دخترجوان ھ *  خورشيدی، ١٣٩٣ ماه جوزای ٢٦جده ساله درُپلخمری مربوط وQيت بغEن، بتاريخ ِ
  .ِنسبت خشونت ھای سنتی و خانواده گی، خود ش را به دريا افگند و ازجھان رفت

خود را توسط چاقو )  سالۀ ٢٥( ِدر وQيت فراه، ھمسر جوان " اخترمحمد " ِيک سرباز نيروی امنيتی بنام *
   .به قتل رسا نيد

در داخل خانه اش به قتل " ناشناس " ِمربوط پلخمری، ازسوی افراد مسلح " دھنۀ غوری " زن ديگری در
           . رسانيده شد
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ِخانم مژگان مصطفوی استاد دانشگاه و يکی اززنان فعال دربخش امورزنان افغانستان، ضمن گفت وگو با  ِ ِِ
ُقرار نظام جديد و شکل گيری ارگان ھای مدافع حقوق زنان در پس از است " اظھارداشت که" ُبخدی " خبرگزاری 

چوکاِت کابينه و جامعۀ مدنی، تحقيقاِت گسرده ای در بارۀ عوامل ِخشونت با زنان درافغانستان از سوی نھاد ھای 
ِطق ِملی و بين المللی صورت گرفت  که نتايج اين گزارشھا، نشانگر وجوِد خشونت ھای گسترده در بسياری از منا

ًخشونت ھا با بد ترين شکل ممکن ُرخ داده است ، به ويژه در ھمين چند ھفته که واقعا ما را خيلی ... کشور است 
ِ قضيه پيش ما ثبت بود و فع� تا اخيربرج نھم امسال، اين رقم به ٥٠٠٠پارسال ھم تقريبا ...متأثر کرده است  ِ ً ِ

ِدرھمين روزھا، رييس امور ...  ھا بيشتر فجيع بوده است نزديک چھار ھزار قضيه  ميرسد، ولی نوعيت ِخشونت
ُزنان ما از شفاخانۀ علی آباد کابل ديدن کرد که در آنجا يک خانم به بسيار وجه فجيع بدنش با چاقو بريده شده،  ِ

گزارش } امورزنان درقندھار{رييس ... سر و جمجمه اش ضربه ديده و بسيار به شکل بد لت و کوب شده است 
 است که يک خانم در اين و�يت به بسيار وجه فجيع  بنام لطيفه در شفاخانۀ ميرويس قندھار بستری است که داده

به شريعت اس�م  ِاين اعمال که مغاير ِتوقع ما اينست که مردم ما در برابر.... است  ُبا چاقو دھن اش بريده شده
     (271) "... است ، خيزش کنند

ِمشنر بخش زنانکمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان طی يک گفت و گو با راديو ک" قدريه يزدان پرست  "  ِِ ِ ِ
ازآغاز امسال تا کنون، بيشتر از سه ھزار قضيۀ خشونت عليه زنان در نزد اين کمسيون  " : آزادی اظھار داشت
سی و قتل ھای درميان حدود سه ھزار قضيۀ خشونت عليه زنان، بيشتر آن را تجاوز جن...  به ثبت رسيده است 

به ھمين شکل، قتل، تجاوز جنسی ، سقط جنين، ضرب و شتم ، خود کشی، . . .  ناموسی تشکيل ميدھند
ازدواجھای اجباری، عدم پرداخت نفقه، ممانعت از فعاليتھای اجتماعی، غصب ملکيت و فرار از منزل ، از موارد 

سطح خشونتھا درکشور با�تر از اين ...آن بوده اندديگر اند که گفته ميشود زنان افغان در چند سال اخير شاھد 
کسانيکه دست به ... رقم است، اما بنابر عدم آگاھی زنان از حقوق شان، اين واقعات، پنھان باقی مانده اند

ًخشونت ميزنند مورد محاکمه قرار نمی گيرند و ارگانھای عدلی و قضايی قطعا نتوانسته اند که حِد اقل، مجرمين  ُ
متأ سفانه ھيچ يک از آنھا . ز محاکمه بکشانند، بخصوص کسانيکه با�ی يک زن تجاوز جنسی ميکنندرا به مي

  (  ٢٧٢..."    (مورد مجازات قرار نگرفته اند

ِدفترکمسيون حقوق بشرافغانستان ھمچنان بصورت رسمی افشا نمود که  ِ ِظرف نه سال گذشته، بيش ازسی " ِِ ُ

ن و دختران ثبت شده است و ازجملۀ سی ونه ھزارو پنجصد و سی و دو مورد ِو نه ھزارمورد خشونت عليه زنا
ِخشونت که ازطريق دفاتر مختلف اين کمسيون ثبت شده است،  سيزده ھزار و چھارصد و ھفتاد وشش مورد آن 

        " . ِخشونت ھای فزيکی و سه ھزار و سه صد و پنجاه وھشت مورد ديگر، خشونت ھای جنسی بوده است

ِ م از قول يک منبع کمسيون حقوق بشر افغانستان ٢٠١٤درماه مارچ " رو  – فارسی" ريۀ الکترونيکی نش ِ ِ ِ
 خورشيدی به ثبت رسيده ١٣٩٢ِبيش از شش ھزار و دوصد مورد خشونت عليه زنان افغان در سال  " : نوشت که

  " .است که يک افزايش ده در صدی نسبت به سال قبل را نشان ميدھد

ًحترامی به زن و بی باکی در برابرشخصيت او تا آنجا سرايت کرده بود که مثE شخصی بنام شيرين بی ا    ِ
 ميEدی مادرش را به ضرب گلوله به قتل ٢٠١٣ِآغا در شھرک خان آباد مربوط وQيت قندوز، درماه اکتوبر سال 

  .رسا نيد

نقل ازمنبع امنيتی وQيت بغEن افغانسان م به ٢٠١٣خبرگزاری بی بی سی بتاريخ بيست و پنجم ماه نوامبر  
ِيک دخترو يک پسر جوان براساس تصميم شورای قبيلۀ احمدزی درمنطقۀ دھنۀ غوری به اتھام "  نوشت که  ِ

اين پسر و دختر، ديروز سوم " ِمنبع امنيتی بغ�ن به خبرنگار بی بی سی گفت که   " . . .فرارازمنزل اعدام شده اند
           "...ِدی، پس ازفرار، توسط مردان اين قبيله دستگير و در شورای قبيله محاکمه شدند خورشي١٣٩٢ماه قوس

   

ِعEوه ازاينھا، موضوع ديگری که مايۀ نگرانی شديد زنان و دختران افغانستان و نھاد ھای حقوق بشرگرديد،  ِ
ِھمانا آزمايش بکارت زنان متھم به جرايم اخEقی بود ِاتی و اظھارات مقام ھای حقوق بشرحاکی گزارشھای مطبوع. ِِ
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ِازآن بود که عمل مربوط به آزمايش ِبکارت، بدون توافق و رضاييت زنان، توسط پوليس صورت ميگيرد و حتا اين  ِ ِ
                                                     .ًآزمايش، بعضا به تکرارنيزانجام داده ميشود

اين عمل، حد اقل نقض کنندۀ معاھدۀ بين المللی " زمان ملل درآن شب و روز گفت که ِديده بان حقوق بشر سا 
و معاھدۀ منع تمامی انواع تبعيض عليه  (تی.ای.سی(معاھدۀ منع شکنجه  ،(آر.پی. سی سی.آی(حقوق مدنی و سياسی 

جامعۀ حقوق بشری، ...ست است که دولت افغانستان ھمۀ اين معاھدات را امضا کرده ا) دبليو. ای.دی.ای.سی( زنان 
            (273 ) " ِبيرحمانه، غيرانسانی و خفت آور قرار داده است" ِاين عمل را در رديف اعمال 

ِديده بان حقوق بشر ھمچنان افزود که بازداشت زنان به اتھام جرايم اخEقی درافغانستان، به تناسب يک و   ِ ِ
ِحدود ششصد زن درافغانستان به اتھام جرايم اخEقی زندانی  ... نيم سال قبل، پنجاه درصد افزايش يافته است
ِ، چھارصد نفربود، بيشترين اين زنان کسانی ھستند که به دQيل ٢٠١١ِھستند، درحاليکه اين رقم دراکتوبر سال  ِ

ِمختلف ناشی ازخشونت خانواده گی ازخانه ھای خود فرار کرده و به پوليس مراجعه کرده اند ِ..." (274)  

ِخشونت ھای خانواده گی دربرابر " نمايندۀ خاص سازمان ملل درافغانستان اظھار نمود که " يان کوبيش  " 
ِشمار کشته وزخمی ھای زنان درافغانستان، بيست در صد افزايش يافته است ...ِزنان افغان درحال افزايش است 

ِطالبان زنانی را مورد حمله قرار ميدھند که برای تأمين حقوق... طالبان اين اقدامات ...  زنان در افغانستان تEش ميکنندِ
ِبا خروج نيرو ھای بين المللی ازافغانستان، زنان بيشتر مورد سؤ رفتار ھا قرار ... را بصورت ھدفمندانه انجام ميدھند

  (275) "...ندِزنانی که درادارات دولتی کار ميکنند، بيشتر ھدف برنامه ھای تازۀ شورشيان قرار ميگير... ميگيرند

ًدر مربوطات شھر شبرغان، ظاھرا خودش را حلق " پی خواجه" فرزانه يکی از بانوان جوان در منطقۀ *

  .گزارشھا حاکی ازان بود که قبل ازان نيز چندين زن ديگردران وQيت اقدام به خودکشی نموده بوند. آويزنمود

رياست امور زنان وQيت  ِم از قول٢٠١٣ه اکتوبربتاريخ ھجدھم ما" رو  – افغانستان" نشريۀ الکترونيکی 
چندی قبل، يک ... در اين اداره، ھفتاد و دو مورد خشونت شديد عليه زنان به ثبت رسيده است " کندز نوشت که 

               " . ساله توسط ھمسرش در کندز به قتل رسيد و قاتل فرار کرد٢٥دختر 

ِ ميEدی ازقول خبرنگارخويش در وQيت بلخ ٢٠١٤م ماه فبروری شبکۀ خبرگزاری بی بی سی بتاريخ ھجدھ  ِ
ھمين . وQيت جوزجان، دست به خودکشی زد" کوه گنبد" ساکن روستای " شريفه " نوشت که دوشيزۀ جوانی بنام 

ِخبرنگارازقول رياست  امور زنان آن وQيت افزود که  ِ ِ ُظرف يازده ماه اخير، سی و دو مورد خود کشی زنا" ِ ِ ن و ِ
         " دختران در وQيت جوزجان به ثبت رسيده است

ِرييس ادارۀ صحت وQيت جوزجان اضافه " فريدون حبيبی " ِخبرنگاربی بی سی ازقول يکی ازداکتران بنام  
ِازآغاز سال " نمود که    " . ُ خورشيدی، درشفاخانۀ اين وQيت، چھارده مورد خودکشی خانمھا ثبت شده است١٣٩٢ِ

  .ِيزۀ شانزده ساله يی بنام انيسه که شاگرد مکتب در وQيت کاپيسا بود، توسط گروه طالبان به قتل رسيددوش *

ِ ميEدی باQی يک منزل رھايشی درشھرک ٢٠١٢گروه طالبان درماه جون سال  * مربوط وQيت " سوکی" ِ
ِکنر حمله نموده دخترجوان ساکن منزل را سر بُريدند ِ.                

ِگروه طالبان يک زن بيوه را به اتھام داشتن رابطۀ نا مشروع، درماه جوQی سال  *   ميEدی دروQيت ٢٠١٠ِِ
ِبادغيس، پس ازواردکردن دوصد ضرب شEق وباز، با شليک گلوله به قتل رسا نيدند درگزارشھای منتشر شده آمده . ِ

ِبود که افراد مسلح مربوط به   ھمچنان گفته شد که طالبان يک مرد را . ِ زن  بينوا زدندِ، دست به قتل اين"مEيوسف " ِ
  .نيز به ھمين اتھام دستگير نموده بودند، ولی فرد دستگير شده با پرداخت پول به مE يوسف، رھا شد

ِگروه طالبان، حدود چھارسال قبل ازآن نيزيک زن ديگر را به اتھام  برای نيرو ھای خارجی، " جاسوسی " ِ
                                   .ن تير باران کرده بودندُدر وQيت ارزگا

ِگروه طالبان يک دختر و يک پسر جوان را به اتھام داشتن رابطۀ عاشقانه، درمنطقۀ  * ِ مربوط " بوQن " ِ
    .ِاين دو جوان ناکام ، بيست سال عمر داشتند. شھر لشکر گاه سر بُريدند

ُابتدا يک دختر نه ساله مورد تجاوز جنسی " ِ به خبرنگار بی بی سی گفت که يک منبع امنيتی وQيت بغEن *     ِ  
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ِقرارگرفت و به دنبال آن، برادردختر مذکور، خواھرپانزده سالۀ پسر ،  در مE عام }بعنوان انتقامگيری{را  {متجاوز{ ِ
                  .مورد تجاوز جنسی قرار داد

ِ در وQيت باميان که دارای سه کودک نيزبود، بتاريخ ھفدھم ماه سنبله "حميده " ِيک زن سی ساله بنام  * 
        .خورشيدی، بخاطرسختی ھای زنده گی شباروزی، خودش را آتش زد١٣٩٣

 خورشيدی، يک زن چھل ساله درکارتۀ ولسوالی انجيل وQيت ھرات ١٣٩٣ِبه تاريخ ھجدھم ماه ميزان سال  *  
  .گفته شد که قاتل، خودش را به ادارۀ پولس ھرات تسليم کرد. ل رسيدبا ضرب چوب توسط شوھرش به قت

وQيت فراه توسط گروه طالبان ربوده شده " کورجی" ِم، به تعداد چھارزن در منطقۀ ٢٠١٤درنيمۀ ماه اکتوبر  *
                               .و سپس بصورت فجيعانه يی تير باران شدند

دی، يک مرد در وQيت بلخ ، پس از آنکه زنش را لت و کوب نمود، زبانش را  مي٢٠١٢Eدرماه می سال  *
      .گفته شد که مقتول جنين ھفت ماھه نيز در بطن داشت که او ھم سقط گرديد. نيز با کارد ُبريد

ِ ميEدی، سر يک زن سی ساله و دو کودکش را در وQيت غزنی ٢٠١٢گروه طالبان، درماه جون سال  * ِ
    .گفته شد که اين زن، مدتی پيش، ازشوھرش تEق گرفته و با دو کودکش تنھا زنده گی ميکرد. ُبريدند

    .ِ م  سر يک پسر بچۀ دوازده ساله را در قندھار ُبريدند٢٠١٢گروه طالبان، درماه جوQی  *

ّگروه مذکورھمچنان درعين ماه و سال،  سر يک پسر بچۀ ھفت ساله را در وQيت کاپيسا ا * . ز تن جدا کردندِ
ِآنھا درماه رمضان ھمين سال، سر يک نوجوان چھارده سالۀ ديگررا نيز به اتھام جاسوسی به خارجی ھا درقندھار  ِ

    .ُبريدند

          شخصی بنام محمد سليم باشندۀ ناحيۀ ششم شھرھرات، مادرش را به قتل رسا نيد *

ِلی وQيت بادغيس، باQی يک زن، ُحکم مرگ صادر نمود و به ضرب گلوله به قتل رسا نيده شورای مح *  ِ
       .شد

ِرسانه ھا نگفتند که اين جنايت درکدام محل خاص صورت ) يک زن بنام پروين توسط پسرش سرُبريده شد *
  گرفت ؟

ِقراراطEع منبع ادارۀ امنيتی وQيت بغEن، مردی بنام يارگُل، ب * ِتاريخ چھاردھم ماه حوت سال ِ
            .خورشيدی، لب ھای خانمش را که مژگان نام داشت، در ساحۀ ششصدکوتی پلخمری ُبريد١٣٩٢

محل مشخص آن عمل خونين ذکرنشده . ( طالبان يک زن بيست و پنج ساله را در وQيت ھرات گردن زدند *
  (بود

                             .ه را گردن زدندِدومرد در وQيت قندوز، يک دختر چھارده سال *

      .يک زن سی ساله در وQيت ھرات به قتل رسا نيده شد و قاتل جسد او را مثله نمود *

ِ خورشيدی، افراد ١٣٩٢ ماه عقرب سال ٢٨مؤرخ " آوا  – خبرگزاری صدای افغان" ِباساس گزارش  *
ِمسلح طی دو روز، يک دختر ھشت ساله و يک زن  ِوQيت بغEن مورد تجاوز " برکه " شوھر دار را درشھرک ِ

ِگفته شد که اين تجاوز جنسی ازطرف افراد پوليس انجام داده شد. جنسی قرار دادند ِ.     

ِھمين خبرگزاری گزارش داد که يک مرد بيست و دو ساله با يک کودک ھفت ساله در وQيت جوزجان  *
ِمادراين دخترخو. ازدواج نموده بود ِردسال، وقتی حال دخترش را درخانۀ ھمسرموصوفه خراب می بيند، به ادارۀ ِ ِ

                                  .پوليس شکايت ميکند

ازسوی پدرش در " اسما" پنجساله به اسم ) دختر(ِھمين خبرگزاری ھمچنان اطEع داد که يک کودک  *
ِبرابر سه جريب زمين للمی فروخته شد ِ.                                     

" ِم، توسط گروه طالبان درمحل ٢٠١٣ِيک پسر و يک دخترجوان  به روز بيست و پنجم ماه نوامبر سال  *
     .پلخمری، به ُجرم داشتن ِرابطۀ عاشقانه، تيرباران شدند" دھنۀ غوری
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ِاين حوادث خونباردرحالی صورت ميگرفت که مسووQن کمسيون مستقل حقوق بش ِِ ر درافغانستان اعEم نمود ِ
ِظرف چھار ماه گذشته، بيش ازھزار مورد خشونت عليه زنان در دفاتر کمسيون مذکور ثبت گرديده است" که  ِ ِ ِ . "  

ِدرعين حال، مسووQن ادارۀ امور زنان وQيت فراه درماه جون سال   ميEدی به خبرگزاری بی بی ٢٠١٢ِِ
ِھشت مورد قتل زنان و" سی گفتند که  ِ پنج مورد خودکشی به شمول سی و شش مورد خشونت عليه زنان را درمدت ِ ِ ُِ

دربرخی موارد، اين زنان با شليک " رييس ادارۀ مذکوراظھار داشت که ..."  کمتر از سه ماه اخير ثبت کرده اند
 و ھيچ نھادی آنھا را عده يی از عامEن ِچنين قتلھا ھنوزآزاد اند... گلوله  کشته شده و درمواردی ھم، خفته شده اند

    "... مورد پيگرد قرار نداده است

ِشبکۀ خبرگزاری بی بی سی ازقول يک منبع وزارت امور زنان افغانستان،  بتاريخ اول ماه مارچ  ِ م ٢٠١٤ِ
. . . از ھر صد ھزار زن، سی و پنج نفر آنان در طول يکسال گذشته  مورد خشونت قرار گرفته اند " نوشت که
خورشيدی، چھارھزار و پنجصد و پنج مورد خشونت عليه زنان به ثبت رسيده است و اين ١٣٩٢درسال 

   ".درحاليست که وزارت مذکورقادر نبوده گزارش ھای از و�يات پکتيکا و نورستان بدست بياورد

 نھصد و ھشتاد مورد خشونت عليه زنان، تنھا درشھر کابل به " : منبع آن وزارت ھمچنان عEوه نموده که
ِثبت رسيده که بيست و يک درصِد کل خشونت ھا را تشکيل ميدھد ُ"  

ِم، خبرگزاری بی بی سی ازقول يک منبع سازمان مدافع حقوق ٢٠١٣ِبتاريخ بيست وھفتم ماه نوامبر *
{ بی بی سی به بخشھايی از پيش نويس ِقانون جزای افغانستان دست يافته که نشان ميدھد دولت  "  بشرنوشت که

در نظر دارد مجازاِت سنگسار، قطع دست و صد ضربۀ ش�ق را بعنوان مجازات، وارد قانون جزای  } یحامدکرز
   ".افغانستان کند

زنا براساس اقرار يا شھادت شھود  " :خبرگزاری مذکور، بخشھايی از اين قانون را چنين شرح داد
ِشخصی که مرتکِب جرم زنا ميگردد از طر... درمجلس قضا ثابت ميشود به مجازات ذيل  ف محکمۀ با ص�حيتُ

ِزن ( و يا محصنه ) مرِد زن دار( سنگسارکردن الی زمان مرگ، درصورتيکه که زانی محصن :  محکوم ميشود
   " .ِدرصورتيکه زانی، غير محصن با محصنه باشد) تازيانه(ِزدن صد ُدره . باشند) شوھردار

وی .  در وQيت تخار دست به خود سوزی زد، ولی نمرد. . .م، خانم جوانی بنام ٢٠١٤ِدرروز اول ِسال  *
    . ِعلت اين اقدام را زشت  بودن شوھر و لت و کوب ھميشه گی اش دانست

ِتاآنجا که گزارشھای متفرقۀ رسمی وغيررسمی انتشاريافتند، حوادث ھولناک ديگری را نيز درمورد وضعيت  ِ ِ ِ ِ
ِزنان و کودکان معصوم و مظلوم ميھن حکايت مي ًمثE، گفته شد که يک زن دروQيت بغEن، صرفا . کردندِ ً

ِبخاطرمصرف مبلغ پنجاه افغانی، توسط شوھرش به قتل رسا نيده شد ِدرھمين وQيت، يکتعداد مردان مسلح، دوشيزۀ . ِ
جه بانوی بيست و پنج ساله يی بنام خدي. ِپانزده ساله ای را ربوده باQی موصوف تجاوز جنسی گروھی انجام دادند

شوھرش به  توسط بانوی چھل و پنج ساله در وQيت نيمروز. ِدرشھرھرات، با ضرب گلوله توسط شوھرش کشته شد
ِزن ديگری دروQيت بدخشان افغانستان، بصورت بيرحمانه ای به قتل رسانيده شد. قتل رسيد ِدختردوازده ساله ای را . ِ

ِدروQيت زابُل، بدون رضاييت وی و بگونۀ اجباری به  ِنکاح مرد کEن سال  درآوردندِ خانم سی وھشت ساله ای . ِ
  .بانومريم بيست و دو ساله در وQيت ھرات کشته شد وقس عليھذا. ُدروQيت بغEن دست بخودکشی زد

ِدرعين حال، بی بی سی ازقول خانم حوريه مصدق، پژوھشگرافغانستان درسازمان عفو بين االملل گزارش   ِ
 جرايم و مجازات ِشرعی و عرفی وزارت عدليه، بيست و شش مادۀ جديد را در قانون جزای ِکميتۀ تحقيق " داد که

ِافغانستان پيشنھاد کرده که شامل حدود، قصاص، قطع دست و پا، سنگسار و يکصد ضربۀ ش�ق است که ھمۀ آن 
َن طالبان ميبرد و شايد يک اين قانون، افغانستان را به دورا. خ�ِف تمام تعھداِت بين المللی دولت افغانستان است ِ

، دولت افغانستان کوشش ميکند که اين مواد را بگنجاند که به 2014 حرکِت سياسی باشد و با توجه به سال
                              ". سياسِت طالبان لبيک بگويد و يا اينکه ميخواھد به طالبان بگويد که ما با شما تفاوتی نداريم

 خورشيدی رييس جمھور دراين مورد ٨/٣/١٣٨٩مورخ ) ١٤٣٩(سی کاپی فرمان شماره خبرگزاری بی بی 
                                           : را نيزقرار آتی به نشر رسا نيد
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 ميEدی ازطرف ادارۀ حقوق بشرو دموکراسی ٢٠١٥ِنتيجۀ آخرين تحقيق و بررسی يی که دراوايل سال 

: " ... ، ازطريق خبرگزاری بی بی سی منتظر شد، چنين بود"ِ حقوق زنان از نگاه مردان "افغانستان تحت عنوان 
 مرد درشھر ھای کابل، ھرات، باميان، بلخ و ٣٩٠٠ِاز بررسی که حاصل دو سال تحقيق و مصاحبه با حدود 

و سرکوب گرايانه است ننگرھارميباشد، نشان ميدھد که برخورد مردان نسبت به زنان افغان، پرخاشگرانه، بدبينانه 
مردانی که در اين تحقيق شرکت کرده اند، زن را انسانی کوتاه فکر و فرو " دراين گزارش ھمچنان آمده بود که ..." 

     "ِدست و جنس دوم تعريف کرده اند و تEش داشته اند که حضور زنان را در جامعه و خانواده کمرنگ کنند

ِيکی ازمسووQن ادارۀ حقوق بشرافغ آزادی ھای زنان و دسترسی " انستان به خبرنگاربی بی سی گفت که ِ
ِآنان به حقوق و ھمچنين مشارکت اجتماعی آنھا درسالھای اخير به دليل بی توجھی ھای حکومت، محدود شده و 

در مقابل گروه ھای شورشی، سبب شده که گروه ھای } حامدکرزی{سياست ھای آشتی جويانۀ رييس جمھور سابق 
        "... دو باره فعال شوندافراطی

ِاين جريان، تصويروحشتناکی ازخرابی وضعيت حقوق بشر، بويژه حقوق و حيثيت زنان افغانستان درتحت  ِ ِِ
ِحاکميت سياسی دولت حامد کرزی را پيش چشم خواننده ھای عزيز قرار ميدھد ِ ِ ِ.  

انستان تا آنجا رسيد که خبرگزاريھای ِشدت و گسترۀ بيحرمتی به زنان، شکنجه، سرکوب و کشتارآنھا درافغ
ِدو زن به شکل برھنه در جنوب شرق افغانستان از  " م نوشتند که٢٠١٣کابل بتاريخ بيست و ھشتم ماه سپتامبر

ِمربوط وQيت لوگر درجنوب کابل " َبره کی َبرک " دردناک درشھرک       البته اين حادثۀ " .درخت حلق آويز شدند
  .گرديد   واقع

ِآلمان که ازقول مقام ھای وQيت ارزگان به نشر رسيد، يک پوليس" دويچه ويله " ِساس گزارش راديو با * ُ ِ 

که درعين حال حامله نيز بود، نخست، از چند کيلو متری پايگاه  (مEلی(ِو يک آموزگار زن بنام  (فيروزه( زن بنام 
ِآنکه  به دار آويخته شدند؛ اجساد آنھا درمحله يی نيرو ھای آستراليايی، توسط گروه طالبان ربوده شده و پس از 

ُمربوط ترينکوت مرکز ارزگان گذاشته شد ِ.                                                                          
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ِم، يک زن بيست وپنج ساله که درعين حال بحيث افسر پوليس ايفای وظيفه نموده و ٢٠١٤درماه فبروری  * ِ
                 .مرکز وQيت بغEن، توسط تيشه به قتل رسيد" پلخمری " رای يک کودک نيز بود، توسط شوھرش دردا

ِقبل ازآن، نيز يک زن و دو کودکش دراثر پرتاب بم دستی توسط شوھرش دروQيت ھرات، زخمی شده بودند     ِ ِ.  

ِجسد يک دختربيست و يکساله در شھرک  * Qيت غزنی که ازسوی تعدادی از تفنگداران مربوط و"  ناھور" ِ
    .ربوده شده بود، پس ازھجده روزغيابت، درنزديکی ھای منزل آنھا پيدا شد

 ١٣٩٣ِبه روز نزدھم ماه ثورسال " شيندند" ِمربوط شھرک " ده پھلوان" ِيک خانم ھجده ساله درمنطقۀ  *
ِيک خانم بيست سالۀ ديگرکه ) ھفدھم ماه ثور(زآن، دو روز قبل ا. ِخورشيدی با ضرب چاقو به قتل رسا نيده شد

   .ِوQيت ھرات، با ضرب سنگ توسط شوھرش کشته شده بود" کرخ"ِدرعين حال حا مله نيز بود، درشھرک 

" ده پھلوان " ِ خورشيدی، يک زن ھجده ساله، باشندۀ روستای ١٣٩٣به تاريخ بيست و يکم ماه ثور سال  *
  .صی بنام نصير احمد ولد سردار احمد نامزد موصوفه، با استفاده از چاقو به قتل رسيدتوسط شخ" شيندند " ِشھرک 

م، دراثرلت وکوب وشکنجه توسط شوھر ٢٠١٤ِبنام شبنم، دراخيرماه جون  (ھجده ساله(يک خانم ِجوان  *
باساس سنت " شبنم " گفته شد که . واقع درشھر سر ِ پُل به قتل رسيد" خانقاه ملکه " واعضای خانوادۀ او درقريۀ 

ِھای نا پسند فئودالی وغير مدنی، تحت رسم     .در آورده شده بود" خسروی " به ازدواج اجباری جوانی بنام " َبَدل " ِ

              

م توسط شوھرش در وQيت تخار به قتل ٢٠١٤ِبتاريخ چھاردھم ماه جوQی  (بيست و دو ساله(جوان  ِيک زن *
 .رسيد

ِ ساله دروQيت تخار، توسط نه تن ازسربازان سرحدی اين وQيت ربوده شده و برای مدت سه يک دخترھجده * ُ

                            .شبانه روز مورد تجاوزجنسی پيھم قرارگرفت

مربوط ھمين وQيت و درھمين ماه جوQی توسط پدرش به " بنگی " درمنطقۀ ) ھجده ساله(ِيک دخترجوان  *
    .قتل رسيد

ِبه منظورآنکه نوع برخورد، طرزتفکر، کشتار و بی باکی گروه طالبان، بخصوص در برابر زنان افغانستان  ِ ِ
ِخوبترتوضيح شده باشد، اينک جريان اعدام دوزن مظلوم افغان توسط گروه مذکور را از قول يکی ازخبر نگاران  ِ ِِ ِ

 خورشيدی نگاشته ١٣٨٨ Qزم درج ميکنيم که درسال از وQيت غزنی ، البته پس ازفشرده سازی) رحيمی( افغان بنام 
  :بچاپ رسيد" شبکۀ اطEع رسانی افغانستان "  خورشيدی ١٣٩٢ِشده و در شمارۀ مورخ بيست و ھفتم ماه ميزان سال 

ِمربوط شھر چغچران وQيت غور، بتاريخ بيست و چھارم ماه " U يار " يک گروه چھارنفری درمنطقۀ  * 
ھمسر اين زن، يک نفرچوپان . به منزل يک زن داخل شده باQی وی تجاوزجنسی جمعی انجام دادند م ٢٠١٣جوQی 
والی غوربه خبرگزاريھا گفت که وقتی غرض دستگيری مجرمين اقدام بعمل می آورد، گروه مسلح طالبان در . بود

                               .ندِبنابرآن، مرتکبين اين جنايت تا ھنوز ھم دستگيرنشده ا. منطقه مانع آن ميشوند

ُم، ازقول منبع امنيتی وQيت ارزگان خبر داد که ٢٠١٤درماه آگست " جمھور" نشريۀ  * ِيک دخترجوان به " ِ
  .ِدليل تحميل ازدواج ِاجباری از سوی خانواده، استفاده از دارو ھای ضد بيماری نباتی به زنده گی خويش پايان داد

م اطEع داد که شخصی بنام عبدالسEم ، خانمش ٢٠١٤ِبتاريخ ھفدھم ماه آگست " رو – نافغانستا" نشريۀ  *
ِگفته شد که خانم اين مرد، درعين زمان حامله نيز . واقع درکوھستان فارياب تيرباران کرد" لوQش" را درمنطقۀ 

                                               .بود

منابع امنيتی . ِم، دوزن درشھرھرات واقع درغرب افغانستان به قتل رسيدند٢٠١٤درھفتۀ سوم ماه آگست  *
ِشھرھرات گفتند که اين دوزن که باشندۀ ناحيۀ ششم وھفتم شھربودند، دراثر اختEفات خانواده گی ازسوی اقارب شان  ِ ِ

ِھمچنان گفته شد که دو روزقبل ازآن نيز دو جسد ازدو زن کشته شده درشھرک. کشته شدند  انجيل ھرات کشف شده ِ
ِمسوQن ادارۀ امورزنان ھرات گفت که طی سال جاری، ھفده حادثۀ قتل نزد آن اداره به ثبت رسيده است . بود ِِ .

 زن دست به خود سوزی زده و ٦٤م به تعداد ٢٠١٤منابع حقوق بشروQيت ھرات گزارش داد که تنھا درسال 
    .ل به ھفده زن بالغ ميگردددرعين زمان، تعداد چنين قربانيان درشھر کاب
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بلخ " کلفت " ِ خورشيدی اطEع داد که يک زن پنجاه ساله در منطقۀ ١٣٩٣درماه سنبله " کليد گروپ  " *
                                              .توسط شوھرش به قتل رسيد

نيزبود، دروQيت دايکندی، با ِ ساله که مادريک فرزند ٣٢ِھمين منبع ھمچنان گزارش داد که يک زن  *
ِمسوول ساحه وی ادارۀ حقوق بشردراين وQيت . ِضربات چاقوبه صورت بيرحمانه يی توسط شوھرش به قتل رسيد
   ِگفت که افزايش خشونت عليه زنان دراين وQيت، نگران کننده است

توسط ) م٢٠١٤سپتمبر(بله  ماه سن٢٠در وQيت دايکندی، به تاريخ " گلُ چمن " بينی زن ديگری  بنام  *
ِاين حادثه درحالی صورت گرفت که مسووQن ادارۀ امور زنان دردايکندی . شوھرش، آنھم بوسيلۀ داس ُبريده شد ِ

  . ًگفتند، اخيرا خشونت عليه زنان در وQيت مذکور، بيست درصد افزايش يافته است

ِاينک، بجا خواھد بود درھمين قسمت، گزارش مستند يکی ازخبرن ِگاران افغان را که بوسيلۀ رسانه ھای داخل ِ
  : افغانستان به نشر رسيد، غرض مطالعۀ خوانندۀ گرامی نقل کنم

" آرزو " برايم زنگ زدند  و ازمن خواستند که درقريۀ   {ازجانب طالبان{روز بود که  حوالی ساعت يازدۀ "
. .. ته شد از نزديک بايد صحبت کنيمپرسيدم مولوی صاحب موضوع از چی قراراست؟ درجوابم گف. حاضر شوم

نا رسيده  به قريۀ آرزو، دربين زمين ھای . وسيلۀ نقليه ام موتورسايکل بود که ھميشه ازآن استفاده ميکردم
محض رسيدنم، يکی از آنھا از ھمراھش  به. زراعتی، شش طالب مسلح با سه عراده موتورسايکل منتظرم بودند

دو عراده موتورسايکل پيش از من . بدون کدام گپ و سخن حرکت کرديم . ارشدجدا شد و در موتورسايکل من سو
تصور ميشد ھمۀ . من مجبور بودم در وسِط آن ھا حرکت کنم. درحرکت شدند و يک عرادۀ آن به تعقيبم راه افتاد

 ھمراھم ًجالب اينجاست که بعدا دانستم که طالِب. آنچه انجام ميگرفت از قبل طرح و برنامه ريزی شده بود
" دقايقی بعد به قريۀ . يقين دارم که اين موردش را نيز از قبل پ�ن کرده بودند. پاکستانی بود نه افغانستانی

ھمراھانم از راندن در سرک و راه ھای . ِبه سمِت ولسوالی اندر غزنی به پيش ميرانديم. .. رسيديم " شاليز
...  مزارع را علی الرغم ناھمواری ھايش ترجيح ميدادندِراندن در کوره راه ھا و بين. عمومی پرھيزميکردند

ُچيزيکه درھنگام ورود، توجه من را بخود معطوف داشت ده ھا عراده موتورسايکل بود که پشِت ديوار به دو  ِ
ِآنطرف تر در گوشۀ باغ، اتاق کوچک به نظر ميرسيد و نور کم رنگِ . طرِف دروازۀ ورودی به چشم ميخوردند ِ

مولوی پيش نماز مرا در کنارش خواست و با . ِنماز شام تمام شد... ا دريچۀ کوچکش سوسو ميزدچراغ از تنھ
ِلحن تند پرسيد چراريش خود را تراشيده يی ؟ درعوض با م�يمِت تمام جواب دادم درصورتيکه ريش بگذارم و 

ِھيأتم به شما شبيه شود، مورِد سؤظن مامورين دولتی قرار خواھم گرفت چند لحظه سکوت، بحالِت جدی بعد از . ِ
دراولين سوال پرسيدم چرا افراِد شان به دسته ھای جداگانه .  شما کدام سوال نداريد ؟ گفتم دارم: تراز قبل پرسيد

اين دسته مجاھدين افغانستانی ميباشند و آن دسته، : تنظيم شده اند؟ مولوی صاحب توأم با اشارۀ دست گفت 
ِبعنوان سوال ...  مجاھدين عرب ميباشند و آندستۀ ديگر، مجاھدين چچنی ميباشندمجاھدين پاکستانی و آن دسته، ِ

درجواب گفت مانع . ديگر پيشنھاد دادم که اگر ممکن باشد با يکی از مجاھدين پاکستانی مصاحبه داشته باشم
از طالب پاکستانی . دراين زمان از دستۀ طالبان پاکستانی، طالبی  پيش آمد و خود ش را ايوب معرفی کرد. ندارد

جھاد برای ھر مسلمان فرض است . برای جھاد اين جا آمده ام: پرسيدم در افغانستان برای چی آمدی ؟ ايوب گفت 
ما مجاھدين، کشور اس�می افغانستان را از دسِت کفار آزاد ميکنيم  و پس ازآن، برای جھاد و آزاد سازی کشور . 

ِر اين زمان بود که دو زن برقع پوش ازھمان اتاق کوچکِ کنج باغ بيرون د... اس�می فلسطين در آن کشور ميرويم ِ
با خود گفتم شايد اين دو زن ھمان ھايی باشند که يک روز قبل خبر دستگيری و اختطاِف شان در . آورده شدند

اده بودند مات ھردو ايست... بعضی از رسانه ھا انعکاس يافته بود، حا� نيز ھرآنچه باشد در مورد ھمين دو ميباشد
  .و مبھوت به طالبان که در اطراِف شان حلقه زده بودند مينگريستند

اما اين را نگفت کجا .  در اين زمان مولوی که سر دستۀ گروه بود رو به من کرد و گفت بايد برويم
به .  شد ِسراچۀ سفيد رنگ داخل باغ آورده شد و آن دو زن را سوار نموده سپس از باغ بيرون} موتر{. ميرويم

موتورسايکل که شايد تعدادش به بيست عراده ميرسيد و ھرعراده دو شخص را حمل کرده بود،  تعقيبش چندين
... ُدر کوره راه ھای ناھموار و پر از جر و جوی. درشب بايد ميرانديم ... يکی پس از ديگر، ازآن باغ بيرون شدند
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راغ ھای موتورسايکل را روشن نگھداريد؟ درجواب گفت پرسيدم چرا اجازه نداريد چ} طالب ھمراه{ وقتی ازاو
ھميشه وقتی شبانه وظيفه ميرويم، حق نداريم چراغ ھای موتورسايکل ھای خود را روشن کنيم ، چونکه از شعاع 
کمترين نور حتی نور کمرنگِ آتش ِسگرت، ممکن است موقعيِت ما افشا شود و توسِط کافر ھا رد يابی و بمبارد 

ِنطور که با سرعت و بی دقت ميراندم، يک وقت دريافتم که موترسراچه در فاصلۀ چند قدمی ام توقف ھمي... شويم
ھوا . نموده است و ديگر افراِد طالبان با موتور سايکل ھای شان يکی پس از ديگر در اطراِف موتر پراگنده ميشدند

ردو زن را از موتر پايين کردند، حالِت ھ... به گونه ای تاريک شده بود که ھمه چيز بصورت يک شبح ديده ميشد
ِھردو در مقابل ھم . ِآنھا بسيار آشفته و محزون به نظر ميرسيد، گويا سايۀ مرگ را روی سر شان می ديدند

بلی . چند قدم نزديک تر رفتم تا بدانم با ھم چی ميگويند. ايستاده شده بودند و با صدای لرزان باھم چيزی ميگفتند
يکی نا اميدانه از ديگری می . درک کرده بودند که لحظات ِآخر ِعمر شان را سپری ميکنند. دنداز مرگ حرف ميز! 

. ن را نگيرمِکس شاِوقتی فھميدند من خبر نگار ھستم با التماس زياد از من خواستند ع... پرسيد ما را ميکشند؟  
بمن گفت ، اين ملعونه } مولوی {... ندِميگفتند ما از خودقوم و خويش داريم، آنھا نبايد پيش مردم رنگ زرد شو

ِمولوی صاحب نظر بنده نزد شما مھم نخواھد بود، : ھا را ميخواھيم اعدام کنيم، شما چه نظر داريد؟ درجواب گفتم 
. .. ِھرآنچه تصميم گرفته ايد، ھمان خواھد شد، ولی اين را بدانيد که کشتن زن در فرھنگ ما افغانھا نا روا ست 

ً آنکه فلم ِاعترافاِت آن دو زن را برايم نشان داد و ضمنا از شيوۀ دست گيری آنھا برايم حرف زد، دو مولوی بعد از
ِباره دست به جيب نمود و سند را که مھر و امضا پای آن ديده ميشد به من نشان داد و گفت که حکم قتل اين دو  ِ ُ ُ

ِام آن اتفاقات، آنچه که از ھمه بيشتر برايم تکان ِدرجريان تم... ًزن کتبا از کويته به آنھا مواصلت کرده است 
ِدھنده بود، صحنه يی بود که طالبان حاضر در آن قتلگاه، برای کشتن آن دو زن نگون بخت، يکی بر ديگری پيشی  ِ ِ

يکی شان ميگفت اين بار من بايد بکُشم ، شما ف�ن روز کشته . ِميگرفتند، حتی کارشان به منازعۀ لفظی انجاميد
 ديگرش ميگفت من بايد بکُشم شما ھفتۀ پيش کشته ايد، سومی ميگفت  چند روز ميشود که من کسی را ايد،

ِدر نھايت، طالبی که ولعش برای کشتن بيشتر از ھمه بود، از مولوی صاحب اذن کشتن . نکشته ام، من بايد بکشم 
دو دستش بلند نمود و به طرف آن دو او اسلحه اش را که از نوع ک�شينکوف بود آماده کرده روی ھر . را يافت

 ِزن حرکت کرد، ولی آن دو زن تا زمانيکه ميلۀ تفنگ به طرف شان نشانه نرفته بود به زنده ماندن خود اميد

مرگ فقط . داشتند، اما لحظه يی که ميلۀ تفنگ به طرِف شان با� رفت، آخرين  اميِد زنده ماندن را از دست دادند
ھرچه فرياد زدند و ناله سر . جزشيون و زاری، چاره ای برای آنھا باقی نمانده بود.  داشتھشت قدم از آنھا فاصله

درشليکِ اول . قاتل پيش آمد درست از فاصلۀ ھشت قدمی آن دو را ھدف قرار داد. دادند کسی فرياد آنھا را نشنيد
.  ھايش برای ھميشه خاموش شدًفير شد، يکی از آندو دفعتا از پا در آمد و ناله} ضربتی{ که به صورت ضربه 

ولی ديگرش ھنوز زنده بود،زخم که خورده بود، خيلی آزارش ميداد و بخود می پيچيد و جيغ ميزد، گويا ناله ھای 
ِدلخراش آن زن، قاتل را تھييج کرد، نزديکتر آمد، ميلۀ تفنگ را در بناگوش او چسپانيد و چندين گلوله را بصورت  ِ

ِبرای اينکه از مردن زن ِديگری نيز مطمئن . ِخون و آتش از مغزاو فوران نمود. د ضربه در مغز او شليک نمو
                                                           "...شود، با�ی سر او آمد، چندين گلوله روی سر وصورت او ضربه کرد
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