
AFGHAN GERMAN ONLINE  

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

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  

 

   ۰۳/۱۱/۲۰۱۵            مترجم: دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 «طالبان زن جوان را سنگسار می کنندافغانستان: »
 

لیکن یک واقعۀ جدید، بر یک وضعیت  –"حکومت آلمان می خواهد، با شدت افغان ها را به کشور آنها بر گرداند 
 ده است."شنا مطمئن و ناگوار حقوق بشر، مهر تأئید می گذارد. بار دیگر یک زن جوان در محضر عام کشته 

 

در پایان تصویر: (
تصویر "ای اف پی"/ »

 رادیوی آزاد اروپا/ رادیوی
 «."لیبرتی"

سنگسار در افغانستان: " »
این اولین واقعه درین ساحه 
است، لیکن آخرین نخواهد 

 بود."(
 

" در افغانستان یک زن 
جوان، به سبب زنا 

سنگسار شده است. در یک 
، که در "انترنت" «ویدیو»

نشسته است، مرد ها او را ری سوراخ مانند، روی زمین، در دوران است، این ُکشتن دیده می شود.  زن در یک چقُ 
 هدف گرفته، به سنگ می زنند. او از اثر درد ناله می کشد.

 

اظهارات متضاد وجود دارد. یک  ،ساله یاد شده است. در بارۀ انگیزه به قتل او ۱۹ "قربانی این حادثه، "رخشانۀ
نمایندۀ مقامات دولتی گفته است که، به نسبت  رابطۀ جنسی قبل از ازدواج، با نامزد آن، بوده است. والی غور، 

(، برخالف گفته است، که رخشانه از جانب فامیل اش، خالف خواست او  Seema Jwaindaینده" ) خانم "سیما جو
است، لیکن بعداً با یک مرد دیگر "عاشق" شده است. مرد هم گفته می شود که با یک مرد، مزدوج ساخته شده 

طالبان را مسئول این عمل دانسته است. او از حکومت در  والیت غور است، والی که خانم،این  شالق خورده است.
این اولین حادثه اقدامی مبادرت ورزد. این سیاستمدار گفته است که: " کدام کابل طلبیده است، تا درین رابطه به

 "درین ساحه بوده است، لیکن آخرین نخواهد بود.
 

." در محالت افغانستان، اغلباً از طالبان در سراسر کشور، قبل از همه در غور، با پرابلم ها روبرو اند زن ها "
سند. در ساحاتی ، فاقد اعتماد می شناهخواهش بعمل می آید، تا قضاوت نمایند، زیرا مردم محاکم دولت را فاسد دانست

که "اسالمیست ها" حاکمیت می کنند، شالق زدن های علنی و سنگسار، قاعدتاً رخ می دهد. اما محاکم دولتی هم 
چنان احکام سنگین و شدیدی را صادر می نمایند. در والیت غور، در اخیر ماه آگست، یک مرد و یک زن شالق 

"جوینده"، در  ،تماس جنسی داشته اند. در آنزمان، این والی خانم زده شده اند، زیرا خارج از روابط زنا شوئی، گویا
یک والیت افغانستان است. و ما نمی  ورغرابطه با این جزا گفته است، که: "افغانستان یک کشور اسالمی است و 

 که قانون اسالم و قانون اساسی ما، آنرا مقرر داشته است." آنچه ،توانیم، نا دیده بگیریم
 

، اما این پیشنهاد را پس م حتی حکومت افغانستان، حکم  تطبیق دوبارۀ سنگسار را مطرح ساخت۲۰۱۳در سال 
زنان حقوقدان درین رابطه اظهارات نگران کننده گرفت، بعد از اینکه با اعتراضات بین المللی روبرو گردید. 

بفرستد. وزیر ا دوباره به وطن آنها با وجود آنهم، حکومت اتحادی آلمان، می خواهد فراریان افغان ر داشته اند.
ما با حکومت افغانستان که: " ( اعالم داشته است Thomas de Maizière"توماس دیمیزیر" ) ۀ آلمان،داخل
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باید در کشور آنها بمانند، تا در آنجا، کشور  ،موافقت نموده ایم، تا جوانان افغانستان و فامیل های قشر متوسط
." حکومت در کابل تأئید نموده است، که همه اتباع آنرا که از آلمان خارج و به کشور برگردانده شانرا اعمار نمایند

افغان کشور شانرا ترک گفته اند." ختم ترجمۀ متن اصلی.  ۱۲۰۰۰۰می شوند، دوباره بپذیرد. در همین سال حدود 
 (.۲۰۱۵، سه شنبه، سوم نومبر  )"شپیگل آنالین"
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