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 خیابانی های حامله
 

 رویی ظفرشاه – 1۳۹۴ قوس 2۳ شنبه دو
 

 هستند روانی مشکالت دارای که دخترانی و زنان وضعیت از شدید نگرانی ابراز با بشر حقوق مستقل کمیسیون های مقام

 بر جنسی تجاوز مورد دوازده گذشته سال سیزده طی کمیسیون این که گویند می دارند، باش و بود ها جاده روی در و

 .است کرده ثبت افغانستان در را دختران و زنان این

 روی در و شده حامله جنسی تجاوزهای نتیجه در زنان و دختران این از شماری که افزایند می کمیسیون این های مقام

 .اند کرده والدت ها جاده

 ثبت ورکش مختلف والیات در موارد این که گوید می بشر، حقوق مستقل کمیسیون کمیشنران از صبحرنگ ثریا داکتر

 نامه قطع اجرای چگونگی روی بحث منظور به که نشستی در قوس، 22 شنبه،یک روز که صبحرنگ خانم. است شده

 سخن بود شده برگزار خارجه امور وزارت زنان المللیبین امور و بشر حقوق ریاست توسط متحد ملل سازمان 1۳2۵

 جنسی تجاوز مورد دولتی ولؤمس نهادهای توجهی بی و امن های خانه نبود دلیل به دختران و زنان این افزود گفت، می

 .اندگرفته قرار

 مروزا: »گفت داشتند، حضور نیز دولتی مختلف های نهاد مسووالن از شماری که نشست این در صبحرنگ ثریا داکتر

 سرک روی بر و دارند روانی مشکل هااین که داریم را هایی خانم چنین هم و سال هجده زیر دختر نفر پنج -چهار ما

 ویر بر و گرفته حمل حتا اندگرفته قرار مکرر جنسی تجاوز مورد براینکه عالوه ها این از تای چند. گردند می آواره

 «.است کننده نگران واقعا این. اندکرده والدت ها سرک

 که را مواردی بعضی اخیر سال سیزده طول در: »افزود چنین هم افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون ارشد عضو این

 کنار در داشته، روانی مشکل که این بدلیل دختران و زنان این. داریم مستند ما را مورد دوازده حدود در دارم، یاد به من

 «.اندکرده والدت ها جاده کنار در یحت و اند گرفته می قرار جنسی تجاوز مورد و کرده می زندگی هاجاده

 وردم روانی معلول دختران و زنان وضعیت به نسبت شان توجهی بی دلیل به را دولتی های نهاد صبحرنگ ثریا داکتر

 .گیرندنمی عهده به را دختران و زنان این نگهداری و حفاظت ولیتؤمس دولتی نهاد هیچ که گوید می داده قرار انتقاد

 مشکل که دختر این گوید می کرده آوری یاد قندهار والیت در ساله سیزده دختر یک از نمونه عنوان به صبحرنگ خانم

 نگرفته تحویل را وی اداره این اما شده برده قندهار والیت زنان امور ریاست به اش خانواده اعضای توسط دارد، روانی
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 بشر حقوق لمستق کمیسیون توسط گرفته، قرار جنسی تجاوز مورد بار چند برای که دختر این گفت صبحرنگ ثریا. است

 .است گرفته قرار افغانی احمر هالل جمعیت اداره حفاظت تحت موقتا و شده منتقل کابل به

 باشنده که دختر این گوید می کرده آورییاد کابل در دیگر ساله 22 دختر یک سرنوشتی بی از چنین هم صبحرنگ ثریا

 22 دختر این شوهرش صبحرنگ، خانم گفته به. کند می ازدواج کابل در اش عمهپسر با است، نیمروز والیت اصلی

 نای که گفت صبحرنگ ثریا. کند باش و بود ها جاده کنار در که شودمی مجبور او و کند می بیرون اش خانه از را ساله

 شفاخانه به و آوردیم سرک میان از را دختر این: »افزود وی. بود گرفته قرار جنسی اذیت و آزار مورد بارها دختر

 همرایش زن پولیس یک باالخره و گیرد نمی را بیماری پایواز بدون شفاخانه این که گفتند می آنجا در. بردیم روانی صحت

 تا دارد جای که گفت اجتماعی امور و کار وزارت نه. اندکرده رخصت هفته یک از پس و مانده شفاخانه در هفته یک

 خداوند را او که دید دختر این که وقتی. میاشت سره هم نه و مرستون نه زنان، امور وزارت نه کند، مواظبت را دختر این

 بین از فرخنده مثل هم دختر این ممکن. کجاست دانیم نمی حاال و رفت بعد و بروم بگذارید که گفت کرده خلق طور همین

 خانم. است گرفته قرار جنسی تجاوز مورد بار چندین ساله 22 دختر این که گفت چنین هم صبحرنگ ثریا «برود

 جنسی تجاوز مورد تا کند می آمد رفت هاجاده روی در ها شب طرف از او که افزود دختر این از نقل به صبحرنگ

 نمی را او امروز ما ولی. بود دار حامله ماه سه تقریبا و داشت حمل دختر این: »گوید می صبحرنگ خانم. نگیرد قرار

 بر ذاریدبگ و آفریده سرک روی بر خداوند گفت و کند نمی قبول را وی نهادی هیچ که  این برای. است شده کجا که بینیم

 «.بماند سرک روی

 است بار نخستین برای اما شود،می خوانده افغانستان در بشر حقوق نقض جدی موارد از دختران و زنان بر جنسی تجاوز

 جاده روی در هستند روانی مشکالت دارای که دخترانی و زنان والدت و جنسی تجاوز از بشر حقوق مستقل کمیسیون که

 .دهد می خبر ها

 1۳2۵ نامه قطع اجرای و زنان از حمایت برای افغانستان دولت که گوید می زنان، امور وزیر نظری دلبر حال،همین در

 .دارد ار الزم تعهد کنند، تالش بیشتر زنان امنیت تامین برای تا سازد می مکلف را متحد ملل سازمان عضو هایدولت که
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