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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  آجتماعی

  
 روشنگر .س
 ٢٠١٧ فبروری ٢۴

 

 عروس کودک
 کشور مظلوم دختران و زنان تلخ واقعيات از ه ایگوش از داستانی

 دو عروسی .شد می شنيده ھرطرف کودکان ایغوغ و ھلھله و دھل و ساز صدای .بود عروسی ما محلۀ در ديروز

 لباس که حالی در ساله، ١۵ عروس پروانه .بود شوند، می ھمديگر کاکای پسر و کاکا دختر که ساله ١۵ و ١۶ نوجوان

 و نشسته آرام اقتا گوشۀ در و بود کرده پنھان داشت سر به که رنگی سبز چادر با را صورتش داشت، تن به گالبی نو

 :گويد می پروانه شدم، جويا وی از را علتش رفتم جلو رسد،می   نظر به ناراحت مقداری او .بود رفته فرو فکر به

 معلم مثل شوم، معلم آينده در و بخوانم درس خواستم می .داشتم آرزوھا خيلی ھنوز .ھستم مکتب ھشت صنف به من"

 چيزی ھا آن به و بدھم درس مردم اين ھای بچه به مدرن و درست متدھای به و شوم ايستاده صنف جلو ما رياضی

 مثل ھم من .شود می گرفته من از شانس واين فرصت اين ديگر بروم، بخت خانۀ به والدينم قول به که حاال ولی .بفھمانم

 و نادانی گرفتاری، ھزاران و سر نيم و سر اوالد چند مادر دور، چندانن درآيندۀ و گرديده نشين ديگرخانه ھای خيلی

  .گردم می ديگر بدبختی

 خيلی را او شوھرش و کرده عروسی پيش سال يک و است من سن ھم که بينم می خود خالۀ دختر مثل را خود آيندۀ من

 :گويند می ھا ھمسايه .کند می کوب و لت

 نآ ھای آرزو که او .دارند زيادی توقع او از شوھرش ھای فاميل .فھمد نمی زندگی رموز و رمز به و است نادان ليلی

 .کند می کوب و لت را او ھا آن ثيرأت تحت ھم شوھرش و گرفته قرار شان ولعن طعن مورد تواند، نمی برآورده را ھا

 و خارجی متجاوز نيروھای محل، قلدران و تفنگساالران ترس از پدرم .شد خواھد آنچنان سرنوشتم که ترسم می منھم

 به زودتر مرا بينند، می تدارک را شان وحشيانۀ حمالت و دزنن می پرسه طرف ھر شبانه که بيرحم و مزدور طالبان

 از و .کنيم زندگی محل در است نفوذی با آدم که کاکايم زيرحمايت تا داده، است بچه ھنوز ھم او که کاکايم، پسر

 می را تکاکاي پسر که اين يا و کنی؟ ازدواج خواھی می آيا که نپرسيد کسی من از ولی .باشيم امان در احتمالی خطرات

  ؟...و خواھی

 و کردند می ازدواج شان ھای درس ازختم بعد دختران و کردند می زندگی امان و امن در مردم ھم شھرما در کاش ای

 را ديگر نفر چھار ھم و خود ھم آينده در تا شوند فھم چيز کنند، دنبال را خود درس داشتند می حق ھم ازدواج از بعد يا

 ".کنند کمک
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 شدۀ پايمال آرزوھای فکر به روز و شب چند .کرد غرق درخود مرا اندوه و غم پروانه زبان از صحبت اين شنيدن با

 کور و ماندگی عقب مزخرف ھای سنت و جامعه درون وحشت و ترس قربانی که نيست پروانه تنھا اين .بودم پروانه

 برآوردن برای کشور اين خارجی و لیداخ دشمنان روز تا روز که ناپسندی ھای سنت .گردد می افغانستان فئودالی

 ھا، نادانی اسارت در ما، مردم که خواھند می و زنند می دامن بيشتر مردم دربين شان، خود استعماری شوم اھداف

 خصلت اين .بندند می ھا آن به ممکن قيمت ھر به را رفت بيرون راه و مانده، گرفتار ھا ماندگی عقب و ھا تاريکی

 را ھا آن و نموده استفاده کشور آن نيروھای و تفکرات ترين مانده عقب از کرد رخنه که کشوری ھر در است، استعمار

 مردم تا گذارد می شان دسترس به زيادی امکانات .دھد می شان رشد خود ھدفمند ھای برنامه اساس بر و کند می کمک

 قھقرای به و بمانند باقی شان اسارت يوغ رزي نامحدود وقت يک يا و ھميشه برای و شده ھا نادانی گيرآن در ديار آن

  .استعمار دست باد بريده بگويم دارد جا ينجاادر .برگردند تاريخ

 عروس" ماجرای خبر که دادم می گوش سی بی بی اخبار به من و بود چھارشنبه روز صبح واقعه، ينااز بعد ھفته يک

  .ساخت مبھوت و داده تکان مرا قمبر اردوگاه در "کودک

 و ھا امريکائی درآن که ما، درجامعۀ که است تلخی واقعيت يک اين ولی آوراست درد و انگيز غم خيلی دانم می

 دفاع و دموکراسی آوردن فريبکارانه، ھم را شان تجاوز بھانۀ و تجاوزکردند سربازشان ھزار صد از بيش با ھا اروپائی

 کمسيون و کشور ولينؤمس و زن حقوق خارجی مناديان .دپيوند می وقوع به روزه ھمه کنند، می عنوان زنان حقوق از

 و ھا ليونيم ماھانه و روزانه که ديگر بزرگ و کوچک کنندۀ کمک اصطالح به نھاد ھزاران و ...و بشر حقوق ھای

 از دردی چه و اند زده ما بيچارۀ و بدبخت مردم سراين به گلی چه زنند، می جيب به مختلف ھای نام به رالد ملياردھا

 و متمدن ھای امپرياليست بافی دروغ و رسوائی طشت چنين، اين وقايعی اند؟ نموده دوا را شان درمان بی دردھای

  .است نموده آشکار ما مردم به را شان انسانی ضد چھرۀ و ساخته چپه را بشر حقوق منادی

 تان برای زير در شده نشر که طور ھمان سی بی بی سايت از را خبر اين شود وارد قضيه اصل به خواننده که اين برای

  .کنم می کپی

 
 .باشد دوستانش با و برود مکتب به خواھدمی که گويد می نغمه

 اساس بر که است چيزی اما است غيرقانونی امر اين .شوند می عروس افغانستان در سال خرد دختر صدھا ساله ھمه"

 .شود می انجام کشور اين دوردست مناطق در رايج، رسوم
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 مناطق در که یئھاجنگ بيم از نفر ھزاران .است نظير کم بسيار که يافته دست کابل در اتفاقی جزئيات به سی بی بی اام

 مختلف ھایاردوگاه در شھر اين در آنھا .اند آمده کابل به سرپناه دنبال به و کرده رھا را خود ۀخان داشته، جريان شان

  .اند مستقر

 اينجا در .است مشقات و ھادشواری فصل زمستان کنند، می زندگی کابل در" قمبر دوگاهار"در که نفری ھزار ده برای

 .است گرفته را نفر چھار جان کنون تا سرد ھوای امسال، .باختند جان کودک ٢۶ گذشته سال در

 با محمد، تاج .کنم صحبت کرده، می زندگی اينجا گذشته سال پنج در که مردی با تا رفتم قمبر اردوگاه به پيش ماه يک

 .است کرده فرار ھلمند ھای جنگ از خود ۀخانواد

 واداشت را او فقر .است شده دشوارتر خانواده اين برای زندگی حاال .کرد وفات محمد تاج ۀسال سه پسر ماه، اين اوايل

 .بگيرد دردناکی تصميم تا

 .فروخت را اش ساله دخترشش او

 ھا آن به را خود دختر خاطر ھمين به .بودم قرضدار مردم از رالد ٢٥٠٠ من که است اين قصه" :گويدمی محمد تاج

 ".است کودک يک فقط او .بگيرند من از حاال را دخترم خواستند می ھا آن .فروختم

 پدر ۀخان از ديگر سال يک تا و شده نامزد حاال او .است شده فروخته پول بدل در عروس يک عنوان به ساله، شش ۀنغم

 .بيفتد تعويق به اش سالگی چھارده تا نغمه عروسی و کند ءادا را قرضش بتواند پدرش که آن مگر د؛ش خواھد برده

 نغمه سالگی ١۶ يا ١۴ تا را عروسی توانم می بدھم، پول مقدار يک خويشاوندانم به بتوانم من اگر" :گويدمی محمدتاج

 ".بيندازم تعويق به

 .نداشت نغمه فروش جز راھی ھيچ ديگر ضشقر ادای برای گويدمی نغمه پدر محمد،تاج

 .کند درک را پدرش تصميم ھایپيامد که است آن از جوانتر بسيار نغمه

 فروخته را تو پدرت که گفتند او به ديگر کودکان کرديم، توافق او عروسی مورد در ما که زمانی" :گويدمی محمد تاج

 ".گفت ترک را اتاق و کردن گريه به کرد شروع .داند نمی او .نگفت نخير و بله او .کرد گريه به شروع او .است

 .است سال ١٨ مردان برای و سال ١۶ زنان برای افغانستان در ازدواج قانونی سن

 و کشيممی رنج ما .ھستند غمگين خانواده در ھمه" :گويدمی بود، کرده عروسی کودکی در خود که نغمه بزرگ مادر

 ".دھيم انجام توانيممی ديگر کاری چه اما .کنيممی گريه

 .بود شيرخوار ھنوز شد، آورده اردوگاه اين به نغمه که زمانی

 .باشد دوستانش با و کند بازی ديگر کودکان با برود، مدرسه/مکتب به خواھدمی که گفت من به او

 .کندمی زندگی قمبر اردوگاه در نيز او .است خريده او، ۀآيند شوھر پدر محمد، دوست را نغمه

  .داد دست از را خود جان سردی اثر در پيش ماه يک نغمه ساله سه برادر انان،ج

..............  

 دختر فروش گويند،می بشر حقوق فعاالن اما نيست، دست در افغانستان در کودکان ازدواج مورد در دقيق آماری

  .نيست غيرمعمول بسيار افغانستان در نغمه مثل ردسالیخ

 اوضاع و ھاسنت "که کرد نگرانی ابراز افغانستان بشر حقوق مستقل کميسيون والنؤمس از محمودی، محمدموسی

  ".کندمی کودکانشان فروش به مجبور را مردم اقتصادی

 .شودمی داده گزارش آن مورد در ندرت به اما شودمی واقع افغانستان مختلف نقاط در نغمه قضيۀ مثل مواردی
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 رفته فروش به اش آينده و خورده رقم حاال او سرنوشت .شد خواھد کودک روسع يک خود کالن مادر مانند نغمه

  ".است

 
 !درد با ھموطن بلی

 روزگار که آه و درد با ولی دھد، می شير بوی دھنش ھنوز که را ه ایسال شش کودک ھای ناله صدای بشنو و شو بيدار

 .بفروشد ديگر بدبختی ھزاران و ترور و تجاوز رگی،بيچا فقر، ھولناک، آيندۀ ترس از را او تا دارد می وا را پدرش

 !شان گران توجيه و متجاوزين بر ننگ و مرگ

 !اش انسانی ضد مزخرفات و ھا سنت و ارتجاع بر مرگ

 


