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

 

___________________________________________________________________________ 
١

  کانديدای اکادميسين سيستانی

 
  م٢٠٠۶ن افغان در سال نگاهی به وضعيت حقوقی ز

  
گزارشهای ملی ونهاد های بين المللی حاکی از اين واقعيت است  که افغانستان در جلوگيری از نقض حقوق 

وق بشر بنابرين هرگاه حق.نان ناتوان است نان وممانعت مردان ازخشونت عليه آبشرومنجمله در تامين حقوق ز
 .درمجموع دراين کشورتعريفی نداشته باشد، معلوم دار که زنان اين کشور نيز ازحقوق مناسبی برخوردارنيستند

  سازمان ديده بان حقوق بشر، مقيم نيويارک ،گزارش ساالنه خود از وضعيت حقوق بشر را در پنجصد صفحه 
 :منتشر کرده ودر خصوص افغانستان چکيدۀ گزارش آن چنين است

 بار ديگر در لبه پرتگاه قرار گرفت و برای ناقضين حقوق بشر، جانيان و افراطيون ٢٠٠۶فغانستان در اواخر سال ا
اکثريت اين ناقضين در گذشته نه چندان دور نيز باعث اذيت و آزار افغانان و . مسلح به مکان امنی مبدل شد

 .دندبخصوص زنان و دختران و بی ثباتی کشور، منطقه و جهان شده بو
دراين سال نا آرامی در جنوب و جنوبشرق افغانستان به جنگ تمام عيار مبدل شد، با آنکه نيروهای ناتو که وظيفه 
تامين امنيت در افغانستان را مطابق به فيصله های سازمان ملل متحد به عهده دارد، ساحه فعاليت خود را به سراسر 

انها روزمره مورد ظلم و ستم جنگ ساالران و مليشاهای محلی که در نقاط ديگر کشور، افغ. افغانستان گسترش داد
  .ظاهرا با دولت افغانستان همنواند قرار داشت

 نيروهای ضد دولتی و قاچاقچيان مواد مخدر از مناطق مرزی ميان پاکستان و افغانستان منحيث پناهگاه استفاده کرده 
های را در مورد نيات و همدستی پاکستان در نا آرامی های اين عمل سوءظن . و آزادانه به رفت و آمد می پردازند

 .افغانستان ببار آورده است
مردم از بی کفايتی و ناهمآهنگی ميان نيروهای ياری امنيتی بين المللی و مساعدت های مالی جهانی در سراسر کشور 

لت پرزدنت کرزی و فساد ضمنآ، مردم افغانستان از ضعف کارآيی دو. و حتی در کابل ناراض و خشمگين بودند
 .دولت نيز در بسياری موارد نه ميل ونه توانايی حمايت از مردم عام را داشت. اداری عاملين آن گله مند بودند

تجارت پررونق مواد مخدر در اين سال قسما عامل و قسما تمويل کننده نا امنی ها و خشونتها در افغانستان بود که با 
 هروئين جهان را ٩٢% اين تجارت نصف درآمد کشور و .  ريکاردی قائم کرد٢٠٠۵ نسبت به سال ۶٠% رشد 

 .تشکيل می دهد
پيشرفت های اقتصادی در مناطق شهری و ) که بيشتر مديون تجارت مواد مخدر است(عليرغم رشد درآمد سرانه 

يش فاصله از مراکز نقض حقوق بشر، فقر و نا امنی بشکل قابل توجهی با افزا. بخصوص در کابل متمرکز شده است
برخوردهای مسلحانه و نا امنی پيشرفت های اقتصادی را در اکثر نواحی افغانستان که يکی از . واليات افزايش ميابد

بازسازی . عقب مانده ترين کشورهای جهان است، با مشکالت جدی و حتی با عقبگرد مواجهه ساخته است
 .يضه بيشتر برخشم مردم محلی افزوده استبالخصوص در جنوب افغانستان آسيب ديده و اين نق

 شهروند غيرنظامی در نتيجه برخورد های نظامی بين شورشيان و ١٠٠٠تا تحرير اين نوشتار، بيشتر از يک 
 نفر در نتيجه ۴٠٠٠رويهمرفته بيشتر از .  کشته شده اند٢٠٠۶نيروهای ناتو و دولت در جنوب افغانستان در سال 

 و بيشتر از هر سال ديگر ٢٠٠۵ه شده اند که اين رقم دوبرابر افراد کشته شده در سال  کشت٢٠٠۶منازعات در سال 
 .از زمان سقوط طالبان تا به امروز می باشد

 -  نفر٨٠٠٠٠ تقريبا -) خانوار( فاميل ١۵٠٠٠مطابق آمار سازمان ملل متحد، شمار بيجا شدگان در جنوب افغانستان 
 .می باشد

 حمله انتحاری را در اين سال انجام داده اند که قربانيان آن را اغلب ٢٠٠ی بيشتر از طالبان و نيروهای ضد دولت
حمالت نيروهای مخالف دولت برهبری مال عمر، گلبدين حکمتيار، جالل الدين . افراد غير نظامی تشکيل می دادند

از آنجاييکه اين حمالت  رشد بيسابقه ای داشته است؛ ٢٠٠۵حقانی بر مکاتب، معلمين و شاگردان نسبت به سال 
 . مقاصد غيرنظامی را هدف قرار می دهند جنايت جنگی بحساب می آيند

با آنکه ناتو و نيروهای ائتالف تحت .  کشته شده اند٢٠٠۶ سرباز خارجی در جريان نبردهای سال ١٧٠بيشتر از 
 حد اين نيروها بر قوای هوايی رهبری آمريکا می کوشيدند تا به افراد غيرنظامی آسيب نرسانند اما تکيه بيش از

 . باعث نگرانی های جدی شد
حوادثی مانند کشتار غيرنظاميان در چندين حادثه سواالتی را در مورد توانايی نيروهای ناتو و قوای ائتالف تحت 

ن گونه رهبری آمريکا بميان آورد که آيا اين نيروها می توانند که چنانچه بايد ميان جنگجويان و غيرنظاميان در اي
 .عمليات تفکيک قائل شوند
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در سراسر کشور، جنگساالرانی مانند عبدالرب الرسول سياف، برهان الدين ربانی، ژنرال عبدالرشيد دوستم و کريم 
خليلی معاون رئيس جمهور که در جريان جنگ های داخلی در اوايل سالهای هفتاد خورشيدی متهم به ارتکاب جنايات 

 .مقامند و به سوء استفاده از قدرت خود ادامه می دهندجنگی اند تا کنون صاحب 
دولت پرزدنت کرزی جهت رفع فساد گسترده و مهار جنگساالران و مليشاهای خودسر امسال نيز نتوانست تالش 

چه بسا، که دولت به خواسته های آنان تن در داده و اختناق سياسی را بخاطر موجوديت نا امنی . کافی انجام دهد
 . ده استتوجيه کر

پرزيدنت کرزی در ماه مه عميقا روند مهم اصالحات دستگاه پليس را با تقرری ناقضين حقوق بشر و جنگساالرانی 
اين در حاليست که افراد مذکور . چون بصير سالنگی و غالم مصطفی به رياست پليس منطقوی خدشه دار ساخت

پليس کابل که تحت فرمان امان اهللا گذر قرار . ی باشندمطابق اليحه تقرری پليس واجد شرايط احراز اين مقامها نم
دارد در ماه می از خشونت غيرالزم در مقابل مردمانی استفاده کرد که بخاطر غصب زمين های زراعتی خود توسط 
عبدالرب رسول سياف، عضو پارلمان و يکی از بدنام ترين ناقصين حقوق بشردر افغانستان می باشد، در پغمان 

 . کرده بودندگردهم آيی
  

 : وضعيت زنان
 زنان افغان در پايين ترين سطح معيار. زنان افغان شديدًا از موقعيت پائين اجتماعی، اقتصادی و سياسی رنج می برند

 از هريکصدهزار و باسوادی ١۶٠٠ سال، مرگ مادران در موقع زايمان ۴۶حد وسط عمر :  جهانی قرار دارندهای 
زنان و دختران بخاطر کارکردن با مشکالت و در گشت و گذار .  سال به باال می باشد١۵در ميان زنانی از  % ۶.١٢

 . با قيودات روبرو اند؛ طورمثال زنان بدون مرد همراه و يا بدون برقع نمی توانند مسافرت کنند
دخترانی  % ٣۵ فقط ٢٠٠۶با آنکه بعد از سقوط طالبان شمار دختران شامل مکتب سريعًا افزايش يافت، اما در سال 

خشونت های که متوجه مکاتب است، مدارس دخترانه را . که سن و سال متناسب با مکتب دارند مصروف آموزش اند
 .شديدآ آسيب رسانده است

آنعده زنانی که در امور اجتماعی و سياسی فعال اند با خشونت و تهديد مواجهه اند که اکثرا اين تهديدات از طريق 
صوفيه عمه جان، معلم برجسته، فعال حقوق زن و يکی از مسئولين دولتی در ماه سپتامبر . ندشبنامه ها پخش می شو

ماللی جويا، يکی از اعضای پارلمان از واليت فراه، بعد از انتقاد از آن اعضای پارلمان که در . در کندهار کشته شد
واخيرًا به تعليق .[ارلمان قرار گرفتنقض حقوق بشر در گذشته و امروز دست دارند مورد حمله فيزيکی در داخل پ

 .]وظيفه در پارلمان قرارگرفته است
در واليت کندوز دختری را در بدل  يک سگ جنگی فروختند، اين اتفاق زمانی روی می دهد که نه حاال رژيم طالبان 

 .بر سر قدرت است و نه هم به گفته برخی ها حاکميت های ايدولوژيک و اقتدارگرای پيش از آن
" داد و فريادش"دخترش را در روز روشن از مقابل چشمانش ربودند و هيچ کسی به : در اين دختر می گويدما

  .نرسيده است
کميسيون . خشونت عليه زنان به يک پديده عام مبدل شده است و کمتر مجرای قانونی برای رسيدگی به آن وجود دارد

 حادثه مربوط به ازدواج ٨٩ن را امسال ثبت کرده است که  واقعه خشونت عليه زنا٧٠۴مستقل حقوق بشر افغانستان 
 . نشان می دهد٢٠٠۵ مورد خود سوزی را شامل می شود که يک رقم فزاينده را نسبت به سال ۵٠اجباری و 

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان باور دارد که ارقام ثبت شده فوق يک رقم نهايت ناچيزی است که نمی تواند 
زيرا زنان نمی خواهند بخاطر ننگ های اجتماعی و ضعف .  خشونت عليه زنان افغان را نشان دهدميزان واقعی

مطابق آمار وزارت زنان افغانستان يک سوم ازدواج ها در سال . دستگاه قضايی مشکالت خود را گزارش دهند
ند که سن قانونی ازدواج در  سال داشته ا١۶جاری در افغانستان اجباری بوده است و بيش از نصف دختران کمتر از 

 .افغانستان بحساب می آيد
دولت با اين اقدامات می . چند اقدام دولت در اين سال موقعيت از قبل تضعيف شده زنان را بيشتر ضربه پذير ساخت

خواست تا از يک جانب حمايت قشر محافظه کاران افراطی جامعه را بدست آورد و از جانب ديگر با تبليغات ضد 
در ماه جون کرزی پيشنهادی را مبنی بر تاسيس دستگاه امر به معروف و نهی از . گروهای مخالف مقابله نمايدغربی 

. برخورد غير انسانی اين دستگاه در دورۀ زمامداری طالبان تاهنوز در اذهان باقی است. منکر به پارلمان فرستاد
 . يدن و تنها مسافرت کردن مورد تنبيه قرار می دادنددستگاه فوق زنان را بخاطر کوچکترين غفلت در نحوه لباس پوش

اما در ماه نوامبر، پارلمان انحالل . تا تحرير اين گزارش، پارلمان در مورد تاسيس اين دستگاه بحث نکرده است
با آنکه وزارت زنان يک نهاد اجرايی ضعيفی است اما از لحاظ سمبوليک نقش . وزارت زنان را به بحث گرفت

  . را در بهبود وضعيت زنان افغانستان بازی کرده استبرجسته ای
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    زنانجلوگيری از خشونت عليهناتوانی در
 

  
  

  وقی جدی مواجه هستند حق هنوز زنان افغان با مشکالت اجتماعی و
  
 نوشته Womenkind Worldwide" جنس زن در جهان" گروه موسوم به تحليلگر بی بی سی، از قول "پم اوتول"

است که هنوز ميليون ها زن و دختر افغان با تبعيض مستمر و خشونت در محيط خانه و جامعه دست به گريبان هستند 
در عين حال، گزارش گروه جنس زن تاييد می کند که زنان . ز استو برای رفع اين مشکالت به اقدامی جدی نيا

با اينهمه، گزارش می افزايد که .افغان از برخی امتيازات قانونی، مدنی و حقوقی از جمله حق رأی برخوردار شده اند
 مواردی که از جمله.هنوز هم مشکالت جدی در زمينه تحقق حقوق زنان باقی است که بايد فورًا به آنها رسيدگی شود

در گزارش گروه جنس زن به آنها اشاره شده، مساله امنيت زنان و عملی شدن حقوق و موقعيت مدنی و سياسی زنان 
  .افغانستان است

بخش قابل .  موارد خودسوزی زنان در افغانستان به شدت افزايش يافته است٢٠٠٣به اعتقاد اين گروه، از سال 
 درصد از ازدواج ها را در ٨٠ تا۶٠ از مشکالت ازدواج های اجباری است که حدود توجهی از اين افزايش ناشی

 ٪ از دختران قبل از رسيدن به شانزده سالگی و سن قانونی به خانه شوهر فرستاده می ۵٧. افغانستان شامل می شود
  .خشونت خانگی نيز همچنان رواج دارد.شوند

قربانيان خشونت خانگی در افغانستان ايجاد شده، يک زن جوان به گروه در يکی از مکان هايی که برای پناه دادن به 
وی گفت که به اين ترتيب .فيلمبردار گفت که برای فراموش کردن مشکالت زندگی به اين محل مراجعه کرده است

  .اردمی کوشد رنج خود را کاهش دهد و افزود که هنگامی که در خانه است، احساس می کند کسی گلوی او را می فش
اعضای اين گروه، زن جوانی را در يک بيمارستان مشاهده کردند که دست به خودسوزی زده بود و فرياد می زد که 

گزارش گروه جنس زن در جهان می افزايد ، مقامات افغان به شکايت زنان در مورد خشونت عليه .ميخواهد بميرد 
 تجاوز جنسی شکايت کنند با اين خطر مواجه هستند که همچنين، زنانی که در مورد.آنان به ندرت رسيدگی می کنند

  .روابط جنسی نامشروع زندانی شوند به دليل داشتن
 از کرسی های پارلمان افغانستان در اختيار زنان است اما سياستمداران و فعاالن سياسی ٪٢۵ گرچه در حال حاضر 

 .زن غالبا با ارعاب و حتی خشونت روبرو می شوند
   

  
  

  زنان افغان در صف انتخابات ديده ميشوند
  

قدام ، از اعضای گروه تحقيق، زنانی که برای دفاع از حقوق زنان در افغانستان اخانم بريتا فرناندز اشميدتبه گفته 
فعاالن حقوق زن کشته می شوند، کارمندان سازمان های غير دولتی مربوط به ."کنند از حمايت برخوردار نمی شوند
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جامعه ." زنان کشته می شوند، و اين وضعيت تغيير نخواهد کرد مگر اينکه در اين زمينه اقدامی اساسی صورت گيرد
  .داشته باشدجهانی بايد به موضوع امنيت زنان در اين کشور توجه 

گروه جنس زن در جهان خواستار آن است که جامعه جهانی به وعده های خود در مورد تالش برای حمايت از زنان 
جامعه جهانی بايد در زمينه برنامه های کمک اقتصادی و بازسازی افغانستان .افغان پس از سقوط طالبان عمل کند

  .ديدگاه زنان را بيش از گذشته در نظر بگيرد
گفته اين گروه، تا زمانی که حقوق زنان از وعده روی کاغذ به اقدامی عملی تبديل نشود نمی توان گفت که در به 

  )٢٠٠۶ اکتوبر ٣١  بی بی سی،(.خالل پنج سال اخير، وضعيت زنان افغانستان تغييری اساسی کرده است
 

* * * 
 انتشار يک گزارش خاص، افغانستان را در با) يونيفم(در همين راستا،صندوق انکشافی زنان سازمان ملل متحد 

 .رديف کشورهاي قرار داده که بيشترين خشونت در آن عليه زنان صورت می گيرد
اين گزارش، نخستين ارزيابی در نوع خود از وضعيت زنان در افغانستان است که تهيه آن دو سال وقت گرفته و در 

  .د نقش داشته اندآن نهادهای مختلف داخلی و خارجی و سازمان ملل متح
با آنکه اين گزارش، از حضور زنان افغان در فعاليت های مختلف اجتماعی ظرف چهار سال گذشته در افغانستان 

  .ستايش کرده ولی تاکيد کرده که هنوز زنان افغان با انواع مختلف خشونت ها روبرو هستند
ه کنندگان آن، در کل، پديده خشونت را به سه  مورد خشونت عليه زنان اشاره شده و تهي١٣٠٠در اين گزارش به 

  .بخش روانی، جنسی و فزيکی تقسيم کرده اند
 در افغانستان درآمده، به يک دختر دو ساله به ازدواج پيرمردیاين گزارش با شرح يک موضوع مشخص که در آن 

  . پرداخته استبد دادنبررسی مسئله 
ارش را کمک به دولت افغانستان در زمينه دفاع از حقوق زنان و حمايت مسئووالن اداره يونفيم، هدف از تهيۀ اين گز

  .از قربانيان خشونت می خوانند
مريم اسلن، رئيس اين اداره در کابل می گويد اگر حکومت افغانستان در شرايط کنونی نمی تواند کارهای موثری در 

  .ود را نبايد سد راه تامين حقوق زنان کند خمجبوريت های سياسیزمينه تامين حقوق زنان انجام دهد، دست کم 
اول ظرفيت پايين . حکومت در اين زمينه هيچ کاری نکرده است و اين موضوع دو دليل دارد: "خانم مريم می گويد

تا جاي که حرف بر سر ظرفيت هاست، همه از موضوع آگاه هستيم ولی اگر : "او افزود ".کاری و دوم داليل سياسی
  ".وريت های سياسی خود را سد راه تامين حقوق زنان نکند، اين يک پيشرفت بزرگ خواهد بودحداقل حکومت مجب

  تعقيب قانونی
در ادامه آورده است که هر سال شمار قابل مالحظه ای از ) يونيفم(گزارش صندوق انکشافی زنان سازمان ملل متحد 

قتل های  (خوانده می شود، بقتل ميرسند" اده هابدنام کردن خانو"زنان و دختران در افغانستان به اتهام آنچه 
  ).ناموسی

  .در اين گزارش به نمونه هاي از بدرفتاری نيروهای امنيتی و سربازان پوليس نيز عليه زنان اشاره شده است
اداره يونيفم به اين باور است که اين گزارش در کنار ديگر مسايل، منبع خوب اطالعاتی نيز برای ساير سازمانهای 

ولی به نظر می رسد مدافعين حقوق زنان بيشتر تاکيد دارند که در کنار جمع . فعال در زمينه حقوق زنان خواهد بود
آوری اطالعات در مورد خشونت عليه زنان، راه بهتر اين خواهد بود که عامالن اين خشونت ها موردتعقيب قانونی 

   )٨/٢٠٠۶/ ١۴بی بی سی،.( قرار گيرند
  

 :ۀ خشونت عليه زن افغانننگين ترين نمون
،شم آورترين تراژيدی خشونت عليه زنان از سوی جنگ ساالران تنظيم جمعيت ربانی در ُکنُدز بظهور ٢٠٠۶درسال 

اگر اندک ترين غيرت واحساس مسئوليت در .پيوست وآن تبادله يک دختريازده ساله با يک سگ جنگی بود
ت افغانستان وجود ميداشت، می بايستی بخاطر همين رخداد وجودرهبر تنظيم جمعيت ، والی واليت کندز وحکوم

دور از کرامت وشرافت انسانی از وظايف خود استعفا ميدادند و شرافتمندانه اعتراف ميکردند که با وجود حضور 
 هزار نيروهای تامين صلح ناتو درکشور،توان و کفايت تامين امنيت در اين کشور را ندارند،تابدين در دادگاه ٣٣
 . ريخ سپيدروی  ميگرديدندتا

خبرگزاری پژواک از اين حادثه ننگين پرده برداشته وداستان اين جنايت هولناک را در زير ريش قوای صلح ايساف 
گلشاه زن پنجاه ساله مادرصنوبر داستان ربودن دخترش را :ونيروهای ناتو ودولت افغانستان اينطور ثبت کرده است

افراد مسلح درنيمه ای شب در خانه ام را شکستاندند :" واک  چنين حکايت کردبا ضجه وفرياد به خبرگزاری پژ
من به سارنوالی و والی عريضه نمودم اما هيچکس به من کمک .آنها مرا با چاقو زخمی ساختند.ودخترم را بردند

 ".نميکند



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

 

___________________________________________________________________________ 
٥

راس مواشی زندگی بخور جائيکه گلشاه با چند (گلشاه مصرانه گفت که دختروی توسط مال نظر ولسوال علی آباد، 
 .وی ادعأ نمود که برادر ولسوال آمر محمود نيز دراثنای ربودن دخترش با او بود. ربوده شده است) ونميری دارد 

اين .اين هردو نفر از جمله قوماندانان اسبق جميعت اند که بطور گسترده باالی اراضی شمال شرق کشور تسلط دارند
دارند اکثرًا از جمله مجاهدين دهه ای هشتاد هستند که بايد مدتها قبل طی برنامه های مليشه ها که به گروها وابستگی 

 .دی دی آر وداياگ ، خلع سالح ميشدند،اما آنها هنوز هم دارای قدرت ونفوذ زيادی درمنطقه ميباشند
بادله نموده مطابق اظهارات گلشاه مال نظر دختر وی را درمقابل يک سگ جنگی به يک شخصی بنام نعمت اهللا ت

 .مردم محل گفتند که مالنظر بعدًا اين سگ را به يکی از قوماندانان نيرومند منطقه به حيث تحفه اهدأ نمود. است
مگرمالنظرهرگونه دخالت خود را درقضيه رد نموده  ميگويد که اين  خود نعمت اهللا است که دختر را ربوده 

اين دختر هنگام شيرخوارگی به نامزدی پسرش : ده وميگويدنعمت اهللا بطور واضح خود را خسر دختر خوان.است
 .پسر او اکنون چهل ساله و از گوشها کر ودارای اختالالت دماغی ميباشد. درآمده بود

بقول آنها پدر صنوبر او را به پسر نعمت اهللا نامزاد ساخته . مردم محل ميگويندکه چنين رسمها درمنطقه رايج است
به اساس اين نظر نعمت اهللا دختر را ربوده .نوبر درگذشت ومادرش اين نامزادی را رد نمودبود، اما سرانجام پدر ص

سرنوشت صنوبر معلوم نيست ولی مادرصنوبر بدين عقيده است .است ، زيرا او فکر ميکند که اين حق مسلم وی است
مطابق اظهارات . داده اندکه دختر وی رابه پاکستان برده اند وبدون شک وی رامکررًا مورد تجاوز جنسی قرار 

   .گلشاه، نعمت اهللا نيز درخارج از کشور با دختر وی ميباشد
محمد ظاهر ظفری رئيس حوزۀ شمال شرق کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان حرفهای مادر صنوبر را تائيد نمود 

مقابل يک قالده سگ که صنوبر توسط يکتن ازافراد مسلح محلی ربوده شده و سپس به يکتن قوماندان کوچک در
مقامات "  وی گفت.جنگی تبادله شده است که البته سگ بعدًا به يکتن از قوماندانان خيلی بزرگ منطقه اهدأ شده است

حکومتی برای ما گفتند، آنهايکه دختر را ربوده اند مردم نيرومند هستند که رابطه ای مستقيم با مقامات خيلی عاليرتبه 
 ".دارند

از همينرو است که ما توانائی آنرا نداريم تا کاری را .قضيه قوماندانان خيلی نيرومند ذيدخل هستنددرين " وی افزود
 ".يکتعداد از همکاران ما هنگام تحقيقات قضيه مورد تهديد قرار گرفتند. غرض نجات دخترک انجام دهيم

تجاوز جنگساالران شده است، رد انجينر عمر والی واليت کندز اين اتهامات مادر صنوبر را که دختر وی قربانی 
 .نمود

اگر هرکسی ثابت بسازد که ولسوال منطقه درنقض حقوق بشر دست "و بطور جدی از مال نظر حمايت نموده گفت
 ".اما او کامًال بيگناه است.دارد، من شخصًا او را تحويل قانون ميکنم
کی خلع سالح شده باشند، اما قدرت آنها بيشتر ممکن قوماندانان بطور تخني"يکتن از اهالی کندز بنام علی احمدگفت

وزمانی که آنها کدام دختر را بخواهند . آنها برمنابع ديگر قدرت مانند قاچاق مواد مخدر تسلط يافته اند.شده است
هرکس که با آنها مخالفت کند کشته ميشود وهيچکس از حکومت ويا کميسيون حقوق بشر . آنرابزور يا رضا ميگيرند

 ". تحقيق نخواهد کردموضوع را
مگرآقای ظفری مسئول کميسيون حقوق بشر قوماندان محمود را در ربودن صنوبر متهم نموده،ميگويد آه اين 
قوماندان  با گرفتن يك قالده  سگ جنگی،ازنزد نعمت اهللا  باشنده همان ولسوالی، حاضربه ربودن و تسليم دادن 

  . هزار افغانى فروخته است١٥٠دخترک به نعمت اهللا  شده و سگ را در بدل 
من دختر خود را دوست دارم " او با فرياد وگريه ميگويد.مادرصنوبر هنوزهم تالش ميکند تا دخترخود را نجات دهد

   ".و ميخواهم کسی که او را ربوده است مجازات شود. ومن او را دوباره ميخواهم
  

 ادامه دارد


