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 نسوان، سیپول افسران وعزت عفت به ظلم و تجاوز
 (نور محمد عطا جناب) فيشر مزار تيوال خبریبی وال درشپیل تحت

 

 نواقص تا میکنی ابيارز را مختلف موارد میخواه یم کدام وهر  بوده کشور سعادتی رزوآ در همه: یگرام هموطن
ۀ جامع دری اجتماع و ی اخالق ،یاقتصادی ها ارزش بهی متک برومندآ و  مرفعی زندگ وی آرام و رفع آهسته آهسته

 . گردد سریم زيعز هموطنانی برا ماۀ دیکش بال
 جناب آر،ی پ ان -خبرنگار راپور استناد به سیپولی قوا در اناثۀ طبق منصبان صاحب مشکل از من نوشته نيدر

ی اه ترجمهی بخش و  خودمی شخص نظر و تبصرهی قسمت کهی جار سال مارچ هشتم همورخ ۀمنتشر الرنس لین
 . دارمیم ريتحر تان خدمت معلومات ديمز جهت که است الرنس لین جناب راپور

 و  است و  بوده انیغرب خصوصب همه توجه عطف نقاط ازی کي افغانستان در زن حقوق از هيحما کهیحال در
 از نفر صد سه از شتریب کشور شمال در معلوم قرار . ندينما یم فهیوظی فايای تیامنی قوا در  زن ها صد به امروز

 منزل از خارج در بتوانند آسوده صورت به ها خانم کهی کلچر در.  اند کار مشغول سیپول دستگاه در اناثۀ طبق
 .  سازد یم مواجهۀ عمد بس مشکالت به را اناثۀ طبق افسران اتهامات نیچن تيموجود کنند کار

ی ول .است افغانستانۀ نديآ در زن حقوقيۀ حما از دیام و انگرغروریب سیپول فورمیوني به افغان خانم کي بودن ملبس
  کننده وسيما دهنده، تکان سخت که فيشر مزار تيوال اناث سیپول منصبان صاحب از دارمی ها گفته جا نيدر من
 نسوان سیپول منصبان صاحب اظهارات و  آر -یپ -ان محقق اساس به . است زن حقوق از هيحمای ادعا معکوس و

 شدن افشا ترس از منصبان صاحب  چرا؟؟. ندينما یم خجالت و ی کم احساس فورمیوني دنیپوش از سیپولی ها خانم
 در مصاحبه – مصاحبه محل نيتر محفوظ همچنان و  مصاحبه متفاوت کاماًلی ها نام بهی احتمال خطرات و تيهو

 : است نیچن افسران نيا گفتار !! نمودند انتخاب باشد حرکت به شهر اطراف در که را موتر
 سیپول من فهمند ینم لمیفام کانينزدی حت کس چیه: "نمود نظر ابراز نیچن ناتو گاه هیترب ۀبار در ها خانم ازی کي

 و عاتيشا نکهيا خاطر به کنم یم کاری خارجی امداد دفتر کي در که ام گفته دوستانم و  خانواده به من. هستم
 میکش یم خجالت ما بناًء است پخش فيمزارشر در سیپولی قوا انیم دری جنس آزار مورد دری اديز افواهات

 توسط زور به غالبًا و  دهيدی جنس آزار کیستماتیس صورت به سیپولی خانمها . میهست سیپول دستگاه ءجز  میبگوئ
 اریبس مرکز در سیپول اناث افسران الرنس لین گزارش اساس به . رندیگ یم قرار  تجاوز مورد ذکور افسران

 شکل شتریب مگر کردند یم بسته و باز را ها تفنگ سیپول مردان مثل کهیحال در مزار شهر در ناتوی ویترب عیوس
 در  دارد وجود شهر در که رای اسرار نیچن ذکر و  نام ذکر تجرئ چکدامیه و سیپول افسران تا داشتند را انیقربان
 :گفت نسوان افسران ازی کي . است دردناک اریبس شان یها گفته مگر  .بکنند نتوانستند ناتو گاه هیتربۀ محوط داخل

 خانم اکثر. است انآمری جنس خواهشات خصوص به خواهشات به گفتن کیلب به بسته زن منصبان صاحب عیترف" 
 علت آن به و دارند وطن به خدمت بهی عالقمند نديگو یم آنکه وجود با و هستند بيغر و دارند اطفال سیپولی ها

 و نیمعلم معاشۀ سيمقا به ماه در دالر صد سه خوب معاش داشتن عمده لیدل مگر اند شده سیپول دستگاه شامل
 مرکز در ها خانم از کي چیه بناًء استی قو و اديز اریبس فهیوظ دادن دست از خطر همچنان و هاست خدمه

ی جنس ديتهد به اعتراف کدام چیه فهیوظ دادن دست از ترس از است ذکور و  اناث افسران از مخلوط کهی ویترب
 .نمودند شان همکاران و  خود وحشتناک تجارب ازی بار رقتی ها قصه شان نفر نيچند خلوت دری ول ننمودند

 دستگاه در زن" : ديگویم نیچن سیپول افسر( ان) محترمه. شده عوضی اصلی نامها افسران نيا تیمصونی برا
 در افغانستان در. است آزادانه زن افسر کي ازی جنسی تقاضا بناًء شودیم شناخته بدکاره انسان کي عنوانب سیپول

 طورب شود،ی معرف بدکاره زن کي که شودیم باعث عمل نيتری جزئ رهیوغ فيمزارشر کابل، مثل بزرگی شهرها
 افواهات باعث خانه از رونیب کارکردنی حت اي و رنگها ازی بعض دنیپوش نشستن، موتری شرویپ تیس در مثال

 ". تواندیم شده خطرناک
 یم و رفته زندان به زنان غالبًا سفتأ کمال بای اخالق ميجرا صورت دری اساس قانون قیتطب از تجربه اساس به

 و شده حسابی اخالق جرم ردیگ قراری جنس تجاوز طرف که دهد قراری تیموقع همچو در را خود کهیزن چون روند
 در"  گفتند دادند انجام را مصاحبه نيا که سیپولی ها خانم!  ستندینی مثتثن امر از زین سیپولی ها خانم و اند مجرم
 متاهل او " ديگو یم( ان) افسر.  کشند یم رای مالمت بار اناث سانیپول شود برمالی جنس تجاوزۀ لئمس کهیصورت



  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال: يادونه

 

 انیم در دادند قراری جنس حمالت و  تهاجم مورد را او و  رفته او منزل به مرد چندی شب دارد طفل نيچند و است
 نيا  عام محضر در خجالت و ترس ازی ول بودند سیپول منصبان صاحب شان تن چند شناسد یم او متهاجم مردان
 حدود در که نسوان سیپول گريد افسر . بود باخبر موضوع نياز سیپول سیئر بود قنیمت مگر نداد راپور را فاجعه
 تجاوزات مورد زین او: " گفت نییج م،يگزاریم نییج را او اسم تشيهو حفظی برا داشت، عمر سالی س اواسط

 و اعاشه بتواند را اطفالش تا دادیم در تن خواسته نيا به تيمجبوری رو از و گرفته قرار همکارانش توسطی جنس
 اش فهیوظ در خواهدیم و  است جوان زن کي اگر خالصه ، دادیم دست از را اش فهیوظ آن ریغ در  .کند اباطه

 سیپولی قوا دری جنس ۀاستفاد که داشتند اظهار سیپولی ها خانم" ، ."باشد موافق ها خواسته نيا به ديبا بماندی باق
 معاش !شوندیم ليتبد اي و  سوق گريد محل به محل کي از ها خانم که خصوص به است عیوس اریبس فيشر مزار

 !دارد خواهشات به مثبت گفتن جواب به وابسطه عیترف و
 و دارم ها دختر خودم من  .«شود سیپولی قوا شامل که کرد نخواهد قيتشو را یزن چوقتیه او» : گفت( ان)
 دهیرس مصاحبهی برا که باال به سالی سی ها سن دری گريد خانم. شوند شامل سیپول دستگاه در خواهمینم چگاهیه

 صاحب سال ده از بعد خرهبآل:  " گفت نیچن کردیم پنهان (برقه)ی چادر ريز را اشی سیپول فورمیوني و بود
 هیته ثیمنح را گريد نصبم صاحب چند و اوی ول کنند ینمی جنسی تقاضا گريدی و از همکارش ذکور منصبان

 !"نمودی معرف ذکور منصبان صاحب خواهشاتی برا ها خانم کننده
 داخله وزارتی سخنگوی قيصد قيصد جناب و  کند یم رد را اتهامات نيا کابل و فيمزارشر دری رسم مراجع

 نيا و  کنم یم رد کاماًل را اتهامات نيا من و دارند کينزدی همکار شان سیپول برادران با سیپول زنان"  : گفت
 راپور ما نبوده منحط فيشر مزار تيوال در تنها معضله نيا گفتند کابل ازی منابع مگر". است اساسی ب افواهات

 ملل بشر حقوق رکتريدا گنان جوجت و  ميا آورده بدست هم افغانستان مختلف نقاط از اناث سیپول ازی اديزی ها
 ! میهست نگرانی لیخ مورد در ما گفت متحد
 ونیکمس که خصوص به دارد وسعتی حدود چه تا معضله نيا که نستيای ابيارز صدد در متحد ملل: "گفت گنان

 .شوندیم واگذار افغان سیپولی قوا به را شان فيوظای ذود بهی الملل نیب
 اناثۀ طبق که است نيا مطلب نيا حلی ها راه ازی کي و  استی عال سطح در افغانستان در زنان برابر در خشونت

 کردهی نگران اظهار سیپولی ها خانم مگر شوند واقع ممد زن به خشونت رفع در بتوانند تا شوند سیپولی قوا شامل
 خشونت مانع و زنی حام توانند یم چگونه پس اند واقع خشونت مورد خود چون استی مشکل بس کار نيا گفتند و

 :اند گفته. شوند زن هیعل بر
 

 نمک بگندد که حال دان بهی وا      زنندیم نمکش بگندد چه هر
 

 قرار اهانت مورد دستگاه کي همچو داخال در زنی وقت است کشور کی يداخل تیامن نیمتأ دستگاه سیپول دستگاه
 که است هيگر و سفتأ بسی جا  داشت؟ توقعی امن دستگاه از خارج در را تیامن دیام توانیم چگونه پس ردیگ

 واقع وطن مظلوم زنانی برا شود دهینام( یناامن دستگاه) است بهتر که امن نهاد نام دستگاه داخل در حوادث همچو
ی وال و  گردد یم میترس تيوال نيتر مصون و نيآرامتر عنوان به که فيشر مزار تيوال در خصوص به و شودیم
ی حت و پخش آسمان و نیزم در رای مختار خود وی آزاد ت،یامنی ها اديفر و ها غیچ نور محمد عطا آن العمر ميدا

ۀ محدود کارۀ عهد ازی ول دود یم  . . .و نیبرلی ها کوچه تا دوان دوان زمیفدرال عنوان ريز کشوريۀ تجزی برا
 د؟ينماب را کشوری سر سرتا مساوات و  عدالت نجات،ی ادعا تواند یم چطور . تواند ینم شده رونیب خود تيوال
 !! دينما تشيوال زنان زار حال و خودۀ فیوظ بهۀ توجی فيالطوا ملوک اي درالزمیف عوض به صاحبی وال دوارمیام
 قيصد محمد جناب داخله وزارتی سخنگو شده ظلم نسوان منصبان صاحب نيا به تنها نه است سفتأ بسی جا

 خانها نيا اگر .نمود قلمداد درغگو و صادق ریراغ ها خانم نيا فورًا موضوع قیتحق وی دگیرس بدون همی قيصد
 و ندينما فهیوظی فايا باشد ديبا صداقت و تیامن ضامن کهی امن دستگاه در دينبا هستند درغگو و صادق ریغ واقعًا
 یم را ذکور منصبان صاحب طرف و کردندیم قضاوت عجوالنه چنان دينبای قيصد جناب شده ظلم شانيا به اگر

 . گرفتند

 مقامات با ازآن شتریپ روز چند طبعًا و نشر .آر. یپ. ان خبرنگار توسط مارچ 8 خيتارب خبر نيا : یگرام هموطن

 از موضوع نيا ثقم اي و صحت ثبوت دری اقدام چنوعیه امروز تای ول شده گذاشته انیدرم موضوع نيا مربوطه
 شتریب و دندهیم لیتشک را افغانستان نفوس نصف از شتریب افغانستان در زنان. نگرفته صورت منبع کیچیه طرف

 خواهان افغان زن کي ثیمنح من. شوندیم واقعی تعد و ظلم طرف مختلف اشکال و انواع به شان نفوس نصف از
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 هموطنان خدمت در را شان قیتحق جينتا دوارمیام و دهيگرد شده، وارد اتهام نيا قیتحق در صالحيذ مقامات هتوج
 بلکه غرب کلچر و  جوامع اساسب نه زن حقوق شدن برآورده در رزومندمآ همچنان. بگذارند خانمها خصوصب
 شان حقوق احقاق در را وطن زنان است زن حقوقی قیحق مدافع که اسالم نیمب نيد چوکات در زن حقوق اساسب
 حرمت عرض با .وطن مظلوم زنان شرف و عصمت تیمصون دیام به و آزاد افغانستان دیام به. دهندی اري
 

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

ی قوا نسوان افسران به خصوص به افغانم خواهران و زنان به بنده نيا توان نا قلم از استی زیناچۀ تحف نيا: نوت
 .کشوری امن

 


