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 خبرساز شد در فاریاب شوهرش یشکنجه 'وحشتناک' زن افغان از سو
 

 این دختر 
 

سال دارد، از چندین  ۱۷بی که گویند دختری با نام لعل بیمسئوالن محلی والیت فاریاب در شمال افغانستان می

 ماه به این سو از سوی شوهر و خانواده شوهرش شکنجه شده است.

 کرد. بر اساس این رسم دختران وگویند ازدواج او یک سال گذشته بنا به سنتی که در افغانستان به آن"بدل" می

 شوند.  پسران دو خانواده به ازدواج یکدیگر در آورده می

او که برای مداوا نخست به  خودش در تماس نبوده است. از زمان ازدواج تا چند روز پیش با خانواده بیلعل بی

 بلخ آورده شده است. شفاخانه شهر میمنه فاریاب انتقال داده شده بود، اکنون برای درمان بهتر به

 بی به دلیل شوکی که به او وارد گوید لعل بیسی که به دیدن او به شفاخانه رفته، می بی حمید فهیم، خبرنگار بی

 تواند حرف بزند.  شده، خیلی کم می

ام  ()زندانی کرد، شب و روز در اتاق بندی ام می زد، با چوب، با ریسمان بسته گوید:"شوهرم مرا می او می

 گیریم."کرد...آب جوش را باالیم میریخت و میگفت خواهرم در خانه برادر تو ناآرام است و ما هم انتقام می می

را  های اجتماعی دست به دست شد و برخی آن داستان شکنجه شدن این زن جوان در روزهای گذشته در شبکه

 "وحشتناک" توصیف کردند. 
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بی از سوی شوهر و  گوید به اساس تحقیقات ابتدایی آنها، لعل بی وی پلیس فاریاب میعبدالکریم یورش، سخنگ

 پدر شوهرش مورد لت و کوب قرار گرفته و آزار و اذیت شده است.

 بی بازداشت شده اما شوهرش فراری است. گوید که در پیوند به این قضیه، پدر شوهر لعل بی او می

بی در کنترل طالبان است و آنها زمان انتقال او به شفاخانه از این قضیه با  به گفته وی، ساحه زندگی لعل بی

 اند. خبر شده

رسد، بنابراین گوید دامادش اکنون در ساحه طالبان است و دست دولت و او به دامادش نمی بی می پدر لعل بی

 به طالبان شکایت او را خواهد کرد.

  'خشونت جنسی علیه زنان 'جنایتی که در افغانستان همواره کتمان شده 

 من هم' قربانی آزار جنسی هستم' 

بی اکنون در حال بهبود است و امیدوارند تا یک ماه دیگر یزیکی لعل بیگوید وضعیت ف او در بلخ می داکتر

هایش خیلی های ناشی از ضرب و شتم در بدن او شدید و عمیق است اما سوختگی بهبود یابد. به گفته او، زخم

 شدید نیست.

 

وزهای گذشته پیدا بی نیز که حاال پس از گذشت چند روز از مداوایش، اندکی حال بهتری نسبت به ر لعل بی

شود، او را آزار و  بی شکنجه می گوید شوهرش با این ادعا که گویا خواهرش توسط برادر لعل بی کرده، می

خواهد شوهرش  گوید هرگز حاضر نیست دوباره به خانه شوهرش برگردد و از دولت می اذیت کرده است. می

سه هفته پیش دامادش برایش پیام فرستاد که بیا و دخترت را گوید بی می را مجازات کنند. فتح خان، پدر لعل بی

 "که بیماری العالج دارد" با خود ببر.
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گفتند وضعیتش وخیم است و احتماال پاهایش قطع شود...بعد برای تداوی  داکتران"به میمنه آوردنش اما آنجا 

 توسط دفتر زنان برای زنان به بلخ انتقال داده شد."

این قضایا در  ئیۀاحصاشود.  ای از خشونت علیه زنان در افغانستان شنیده میتکان دهنده هایهمه ساله گزارش

منتشر شده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر  احصائیهاین کشور همیشه باال بوده است. به اساس آخرین 

ن کمیسیون مورد خشونت با زنان در ای ۷۶۲افغانستان در هفت ماه نخست سال جاری خورشیدی دو هزار و 

 دهد.درصد افزایش را نشان می ۸ثبت شده که نسبت به سال گذشته بیشتر از 

باوجود پیشرفت هایی که در زمینۀ حقوق زنان و انکشافاتی که در احوال طبقۀ اناث  متأسفانه تبصرۀ م. نظام:

سال اخیر به تدریج رونما گردیده است، اعمال خشونت و مظالمی که بر زنان در هر  1۸در افغانستان درین 

محیط  ازین روش به پراگندگی بیشتریقسمتی از کشور صورت میگیرد، بصورت وحشتناکی رو به تزاید است. 

 ودهاجتماعی در این سرزمین مربوط میگردد، طوریکه مناطق بیرون شهر های بزرگ از کنترول دولت خارج ب

چ مملکت به هی ثو بی قانونی و عدم بازخواست به این شیوۀ ظالمانه موقع میدهد تا صدای خفتۀ اکثر طبقۀ انا

فامیل ها در چنین شرائط نا هنجار از زن ستم کشیده در منزل شوهر حمایت و خبرگیری مرجعی نرسد و حتی 

 نموده نمیتواند.

د، مطالعه گردیپسری در حق یک زن جوان مظلوم و بی دفاع  که از شکنجه های ددمنشانۀ پدر و خبر و تفصیلی

 .است ۀ تحت تصرف طالبان هم بودهمنطقجرم مدحشی، در مخصوصاً که منطقۀ وقوع چنین  مشتیست نمونۀ خروار،

متأسفانه همانطوریکه تبصره شد، قوس خشونت جسمی و شکنجه های روحی بر زن و دختر افغان قوس صعودی 

پیهم،  مظالم اخباریماید و احصائیه های مؤسسات خیریۀ داخلی و خارجی با در دست داشتن را همه ساله می پ

سنگ اندازی های  که سالها را در« قانون منع خشونت بر زنان» کاری را از پیش برده نمی توانند. البته اگر 

ها شکنجه گران تا این حد اعمال افتاد، بتواند اقالً تا حدی مری االجرا قرار گیرد، شاید نه تن قپارلمان به تعوی

شنیع خشونت را انجام ندهند، بلکه مجازات مجرمین از جانب مجریان قانون، هم از شدت خشونت ها بکاهد. ولی 

 صرف بر روی کاغذ میتواند مطالعه گردد و بس. «قانون منع خشونت بر زنان»گویا، 

 

 پایان

 

 

 
 

 

 

 

 


