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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Vanguard Woman         زن پيشتاز

 
  

  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )چهل و دوم مقالۀ ( 
 

 با نشر مقالۀ هشداردهندۀ يک جهان سپاس که" ماللی موسی نظام" باشهامت افغان، خانم از نويسندۀ مبارز، دلسوز و
 زنان هي خشونت علمحو"زير عنوان ، " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در پورتال خود  2008ر ب نوم26مؤرخ 

ستم جور و هاست کمرش زير بار  را به ياد انسان مظلومی انداخت، که قرنا  م،"!!ل ايافغان، خواب است و خ
طوف، ، بردبار ، َعاين موجود ستمکش، صبور . گرديده استخم ، ت پوسيدهار عنعنا و زير بهجامعۀ مردساالران

  ".زن"؛ بلی .نام دارد" زن" دوست داشتنی،  بسوحساس 
  !!!نام دارد" زن"امعه مديون اوست، که تمام ج" موجود نازنين"اين ــ 
  !!!اردنام د" زن"ود، ش پرورده ميشتفوطافراد جامعه در آغوش ع که تمام اين موجود لطيفــ 
  !!!نام دارد" زن"و و من است،  تپرورش دهندۀ اطفالو و مادر  خواهر  که"خاموش"اين موجود مظلوم و ــ 
  نام" زن"ست،  هموهم" کانون خانواده"و  ده دورش جمع ش"خانوادۀ بشری"که ذيجود  و باآلخره همين موجودــ 
  !!!دارد   
" ناسپاسی"و بدترين " خشونت" از شديدترين  ــ  داشت، دوستشکه بايد در حد پرستشــ ين موجودی دردا که چنو 

  .استيم" ظالم و کفور "قرآن گفتۀ بو"  ظالم "،" نعمت کافرِ " ، "ناسپاس "،"ردانم" که ما برد؛ و واقعًا مرد رنج می
  :مقالۀ خانم موسی نظام چنين آغاز ميگردد 

 .گرددي زنان برگزار مهي خشونت بر علحای امیرا بی از ممالك مراسمیادي نومبر از جانب تعداد ز٢۵ روز« 
 در راه ی ها، خشونت در مورد زنان را مشكل بزرگهي با صدور اعالمی روزنيچن  ملل متحد همچنان درسازمان

 ی روزني به مناسبت چنشي خوی در سخنرانی جهانۀسسؤ مني ایسرمنش»  مونیبان آ«  . صلح دانسته استنيتام
 ملل یسر منش. ردي مقابل زنان صورت گهرفع و منع خشونت بی  برایشتري و بیامات جد اقددي آه بانموداظهار

 ی مختلفه بر عهده می زنان در آشور هاِهي مبارزه با خشونت علی را برایدي جدیمتحد وعده داده است آه رهبر
  »....رديگ

از نموده " زن پيشتاز"يم صفحۀ  تقدرا مقالۀ يک سال پيش خويش است، 2008 نومبر 27اينک که ، با اغتنام فرصت
 :ميگذرانم " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال حضور اشرف خوانندگان

  
 

                                          دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                        
  2007 دسمبر 17رلين، ب

  
  

  عـروسی اطفال در افغانستان
  ی که در اعماق عـنعنات ناگوار ما ريشه داردمرض مزمن

 
: سازند ؛ چون  جامعه را می" تمام"زنان !!! من مگر ميگويم که نه خير. جامعه را ميسازند" نصف"گويند که زنان 
پرورده " زن"است ولی در دامان " مرد" که ستي"نصف"است و آن دگر " زن" که خود ستي"نصف"چون يکی آن 

  .اش  مديون زن است"هـستی "و" کيان"ده  و گردي
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  عـکس از ستفانی سينکلير ــ عکاس آزاد امريکائی ــ  و يونيسف
  

زن با وجود چنين رول عمده و بی بديل در تشکيل جماعات انسانی ، مگر در تمام جوامع و در سراسر دنيا مورد 
به شکلی و در جهان پسمانده  و " باختر"اصطالح متمدن  قـرار ميگيرد؛ در جهان به سرکوب و استثمار بی امان

جفائی که بر جنس زن در طول تاريخ رفـته و هـنوز هم رفـته ميرود، هـرگز قابل . ، به صورتی ديگر" باخترشاگرِد"
دور نرويم . را دارد و خريد و فـروش ميگرددو مال در جوامع پسمانده زن حکم شیء و متاع . کتمان و انکار نيست
ستمی که در ملک ما بر جنس نازنين و بهشتی زن روا داشته ميشود، در . ود را مد نظر بگيريمو افغانستان عـزيز خ

من آن گوشۀ اين طيف را ميشگافـم که . حديست که قـلم به حيرت فـرو می افـتد که چگونه و به کدام زبان بيانش کند
 معلول و محصول نابسامانی های ،اين جفا در پهلوی عـوامل بسيار ديگر. يد بر همه جفاهای ديگر ميچربدشا

ما ريشۀ عميق هزار و چارصد سالۀ ۀ  ناپسنديدسنن انواده ها و رسم و رواج های منحطيست که دراقـتصادی خ
 که به اصطالح است ؛ خردساالنی" مردان سالمند "با" ازدواج دختران خردسال "،اين جفای ناروا و بی مثال. دوانده

  .ود را درست نمی شناسندهـنوز دست چپ و راست خ
سف ي يونردار آزاد امريکائی تهيه و بدستامروز خبر مصوری را در انترنت خواندم که بدست يک عکسب

UNICEFخانم ستفانی سنکلير  .  نشر گرديده"Stephanie Sinclair "  مينويسد:  
   

فـيض محمد نام دارد و " مرد. "دساله و هـردو يک جفـت افغان ان" يازده"ساله است و آن ديگرش " چهل"آن يک « 
فـيض ادعاء دارد که خانم . ميگويند که به پول اشد ضرورت داشتند* والدين حليمه . است" غـالم. ح"نام کودک  

واقع ) اميد است اين طرز نوشته درست باشد ــ مترجم" (ده َمرده"مگر اهـل قـريۀ . خود را به مکتب خـواهـد فـرستاد
ايشان » .مردان ما زنان تعليم يافـته را خوش ندارند« : ع را بهتر ميدانند ، می گويند که واليت غـور که موضو

پيشگوئی ميکنند که حليمه ــ که سال گذشته نامزد گرديده بود ــ تا چند هـفـتۀ ديگر عـروسی خواهـد کرد، تا برای 
  .اوالد بدنيا بياورد"  فـيض"

ر افغانستان متوجه ميگردد که به چه پيمانه زنان خردسال با مردان به  خود دتفـراسمخانم ستفانی سينکلير ضمن 
وی تصميم ميگيرد که از طريق پخش عـکسها  توجه عامه را بدين موضوع جلب . مراتب سالمند تر ازدواج ميکنند

 ازدواجها سال است و از همين سبب اکثر اين"  شانزده"کند، چون کمترين سن قانونی ازدواج دختران در افغانستان 
  .عـروسی ميکنند" هـژده"نظر به تخمين يونيسف، نصف زنان افغان نارسيده به سن . ميباشند" غـيرقانونی"

خاطر تکميل پروژۀ خود رهـسپار نيپال ه ازينرو خانم سينکلير ب. البته ازدواج کودکان منحصر به افغانستان هـم نيست
ا در مناطق ديگر نيز بررسی کرده و کتابی در زمينه بيرون ر" ازدواج اطفال"وی موضوع . و حبشه نيز ميگردد

  ». خـواهـد داد
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :يادداشت
چون به حساب ما مردم ". Gholam"نوشته شده و در جمالت بعدی " .Gholam H"در جملۀ اول اصل متن 

کلمۀ " H"انوادگی هم باشد ــ  من به حدس خود در عـوض م زن معمول نيست ــ ولو که نام خبه حيث نا"  غـالم"
را تضمن " H"يعنی " هـ"و يا " ح"رف اولش بوده باشد و يا کلمۀ ديگری که ح" حنيفه"شايد هم . را گذاشتم" حليمه"

  .بر اصل مسأله  اثری ندارد" اسم"در هـر صورت کنه و  ذات . شايد هم نامها مستعار باشند. کند
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  :و اينک اصل المانی اين نوشته

 
Foto: Stephanie Sinclair, USA, Freie Fotografin/ UNICEF 
Er ist vierzig, sie ist elf. Und sie sind ein Paar - der Afghane Mohammed F. und das Kind 
Ghulam H. „Wir brauchten das Geld“, sagen die Eltern von Ghulam. Faiz behauptet, er 
wolle sie zur Schule schicken. Doch die Frauen im Dorf Damarda in der Provinz Ghor 
wissen es besser: „Unsere Männer wollen keine gebildeten Frauen.“ Sie prophezeien, dass 
Ghulam nach der Verlobung (im Jahre 2006) in wenigen Wochen verheiratet sein wird, um 
Nachwuchs für Faiz zu bekommen.Während ihres Aufenthaltes in Afghanistan fiel der 
amerikanischen Fotografin Stephanie Sinclair immer wieder auf, wie viele junge Mädchen 
mit wesentlich älteren Männern verheiratet waren. Sie beschloss, mit Bildern auf das 
Thema aufmerksam zu machen, zumal das offizielle Mindestalter für Bräute in 
Afghanistan sechzehn ist und Kinderhochzeiten daher illegal sind. Nach Schätzungen von 
UNICEF heiratet rund die Hälfte der afghanischen Frauen, bevor sie 18 Jahre alt sind. 
Kinderheiraten gib es aber nicht nur in Afghanistan. Deshalb fuhr Sinclair für ihr Projekt 
auch nach Nepal und Äthiopien. Sie möchte das Thema Kinderheirat in weiteren Regionen 
recherchieren und ein Buch dazu herausbringen. 
 
 
 
 

 


