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   نظام   ی موسیمالل
 ٢٠٠٨ نوامبر،٢۶  
 

 !!ل اي زنان افغان، خواب است و خهي خشونت علمحو
 
 .گرددي زنان برگزار مهي خشونت علیمحا ای برای از ممالك مراسمیادي نوامبر از جانب تعداد ز٢۵ روزدر

 نيمأ در راه تی ھا، خشونت در مورد زنان را مشكل بزرگهي با صدور اعالمی روزني ملل متحد ھمچنان درچنسازمان
 ی روزني به مناسبت چنشي خوی در سخنرانی جھانۀ موسسني ایسر منش»  مونیبان ك«  .صلح دانسته است

 ملل متحد یسر منش. ردي مقابل زنان صورت گه رفع و منع خشونت بی برایشتري و بی اقدامات جددي كه بانموداظھار
دار خواھد  مختلفه عھده ی زنان در كشور ھاھهي مبارزه با خشونت علی را برایدي جدیوعده داده است كه رھبر

 .ساخت
 روز با انتقاد از شرائط نيسبت ا به منای اانهيھم در ب» *« حقوق بشر سازمان ملل متحد یسرعالي كم،یلي ناوانتم بخانم
 در سر تاسر یل اصلي از مسایكي زنان ھم چنان هي خشونت عل" از مناطق جھان، گفته است كه یاري زنان در بسیكنون

 بد ی خشونت ھستند، ولی اصلاني قربانۀ جنگ ھا، زنان از جملر كه ددي افزاینامبرده م. " شودیجھان محسوب م
 یميصورت داه  حالت جنگ نبوده، بلكه جزء عادات جامعه دانسته و از جانب مردان ب با زنان منحصر بهیرفتار

 قتل ھمسران و دختران ی كردن و حتی زخم،یزار بدنآ حاالت مرد ھا مطمئن ھستند كه با نيدر چن. رديگيصورت م
 . ومجازات قرار نخواھند گرفتیگرد قانوني مورد پ،خود
 خشونت به مقابل زن و دختر مظلوم خته،ي ازھم گسماروي بۀ جامعشماري مظالم بیلو در پھراني وۀ افغانستان جنگ زددر
 گناھاني بر بی بشرري غید از تجاوزات جنسي جراو ھا و اخباروني كه تلوزستي نیروز! كندي مدادي دفاع افغان بیو ب

 او ۀ مرداي و زنده و گرددياله ربوده م س۵در قندز طفل .....ندي ننمااني را بی و وحشتناكزي غم انگیاناث افغان داستان ھا
 یدر سر پل دختر ھشت ساله را از راه مكتب جوانان ب...... افتدی م اشچارهي بليدست فامه  بیبا وضع رقت بار

 به صورت یلھاست كه صد ھا زن جوان با عمل خود سوزادر ھرات س......دھندي می جنسی شكنجه ھاً مشتركایوجدان
 .گردند» ؟!« او خواسته اند كه راحتلي و فام از ظلم شوھریوحشتناك

 جنگ ساالر، قومندان، كي زن چندم ثي سال به ح١٠ ري ساالنه در سر تا سر افغانستان چه تعداد دخترخردسال زنكهيا
 كه دي باور بفرمائشود،يمداده  » ليتحو«   به عنف گانهي مرد بكي به رهي وغرهي مسجد وغیملك، عمال مواد مخدره، مال

 .دنگردي مدي ناپدلي فامۀ از آغوش پرمھر مادر و حلقشهي ھمی خردساالن براني باال بوده وایلي آن خیصديف
 حقوق وني كمسی بلكه به اساس راپورھاگردد،يمنت معاوضه اواني افغانستان زن نه تنھا با حی مناطق جنوب شرقدر

فروش ه  جدا نموده وبی به عنف از اطفال و كودكان وی و زراعت ویبشر، شوھر زن اول را با تجارب مالدار
 ؟؟ی افغاناي واشد بی اسالمتواندي رسم خجالت آور چگونه مني كه استيمعلوم ن!! رسانديم
 
 گذاشته جاه زبي افغانستان عزۀ بر جامعيی انسانري و غني از آن، نقش خونی جنگ و خشونت ناشراثي گفت كه مديبا 

تسکين جمله خشونت به مقابل زن و دختر مظلوم،   مردم، منشماريبوزخمھای  آالم تا است كاره  بیاست كه مدت زمان
 ی ھاهي و امثال آنھا به سوی جنگتكاراني جنالبان، مملو از جنگ ساالران، قدرت طی افغانۀ اگر جامعی ول،ابندي اميالتو

 نمود،ي پامال نمني را چنی قانونیرزش ھا ھمه اتي وعدم قانونی اگر فساد خجالت آوراداراي و آبوديخرد و بزرگ نم
 آنرا تي كه قانون موجودی حكومتكي حضور ،یالملل ني بيۀري موسسات خ،ی المللنيب» !« صلحیبازھم با حضور قوا

صورت ه  پامال حقوق بشر بن،ي عدم بازخواست و مجازات مجرم،ی مظالم، تعدنھمهيال اؤ نموده است، ستيد و تثبيتائ
  د؟؟يگرديصور خاص مطرح مه  افغان بینواين و طفل بكل و پامال حق ز
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 در ی مظالم بشری ، مخصوص امحای المللني بيۀري را كه موسسات خیخصوصه  كه ھر روز بميي بگودي باجهي نتدر

 است، دهي به اوج و شدت خود رسی آن مظالم در افغانستان امروزۀ دردا كه نحود،ندھيجوامع عقب مانده، اختصاص م
 ی انداختن بر روزابي تاي باشد رهينكاح صغ....... كار شاقه بر طفالناي كه خشونت بر زنان باشد دي نمای نمیفرق

 دخترك ۀ تبادلاي افغانستان است و ی و جنوبی امروز غربطي ازمظالم شوھرباشد كه خاص محیخود سوز.....دختران 
 ی مرگباراتي حی اسالمري و غی انسانريبحالت غ افغان دفاعي مظلوم و بشهيزن و دختر ھ!  ی شده با سگ شكاریدزد

  !!يندنماي می سپرشيرا در داخل سرحدات وطن خو
 

 ۀدي و از ھم پاشضي بر جامعهء مری و حقوقی  بشر،ی عدالت و مساوات به مفھوم واقعكهيتا زمان
 كاسه ني آب و ھمني ظالم به دست قانون و مجازات سپرده نشود، ھمكهيافغانستان مسلط نگردد، تازمان

  !!خواھد بود
  

  :نوت 
  . استدهي اقتباس گردی سی بی بتي خشونت بر زنان از سای امحای معلومات روز جھان»*«
   

  :يادداشت
در چنين روزی مبتکرانه از اينکه بنابر برخی مشکالت تخنيکی نتوانستيم به مانند ساير موارد نخست 

اميد .  اميد جميع اناث افغانستان و جھان پوزش ما را پذيرا گردندبسيج نمائيم،نويسندگان پورتال را 
  .است در آينده آنچنان در اين ساحه به پيش تازيم که کاستی امروز ما را نيز جبران نمايد

 به عالوۀ دفاع استواراز حقوق زن افغان، از حق آزاده زنی که" ماللی موسی نظام"دوم از خانم 
د؛ يک لحظه ای آرام نمی گدارن وانای شان دشمنان ميھن ما رامجموع ملت به دفاع برخاسته با قلم ت

  . پورتال ما را در چنين روزی از خطا باز داشتند عالی شانۀ که با نوشت،دنيا ممنون
نظر ما به از .  استتعمراتی کابلساره مدبر مواضع پورتال در قبال اتأکيد نکته يک بار ديگر سومين 

د، ندارد ومحصول بالفصل تجاوز امپرياليستی برکشور ما می باشعالوۀ آنکه آن اداره ھيچ قانونيت 
 " وخريد وفروشمعامله ،خشونت ، جنايت "مسؤوليت تمام جناياتی را که در تمام زمينه ھا من جمله 

 ؛ اعتقاد راسخ داريم که پيکار خلق ما به خاطر ايجاد  نيز به عھده داشتهصورت می گيرد، انزنعليه 
طر احقاق حق نصف نفوس کشور پيوند شان به خابا مبارزه  ودموکراتيک مستقل، آزاد يک افغانستان
  .ناگسستنی دارد

 AA-AA  پورتال      
 


