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 ����ر ����ر

���دی ��2014  2001و��� ا
	�����ن از   

)60(��ش  


�ت و�� ��"�ت  � ��ظوِرآ�� �وا��دۀ �ز�ز ��وا�د ��و� �� او��ع وا�واِل �ر�وط �

�� ز��ن، د��ران و �$راِن �ورد $�ِل #�وردر��ِت ��#��تِ  ��� �(و)�، ا�$��� و ا'

) در��ر�وِب دو-ت ���د #رزی و ��ِش ��ِم  ده ھ� ط�-�� –��ظ���  –',�دی ( رھ�رانِ 

ھزار ��روی �$74 3ر�� و 
د ھ� �,�د و�ؤ$$5 ��ن ا-��44 وھ����ن در�ر�و 3و�3ی 

�9�4�� ا�ر��� و ���و و ���داِن آ�,� درا:$��9��ن، �'$م ����د، ا��8، ��د رو���داِد ��و�ت 

�4 ز��ن و� و �(ِض �(وق ��ر�=��( ،(ل از����< #ود#�ِن ا:$��9��ن را � �آ��ز، ��ر����

 ر$�� و�زارش ھ�ی ر$�� �� دا��4 و��ر'� در ا��'� درج ������م :                       


و�ری د-�را�� را � ��ر $�رد�د #  ����2012< ��ری در$�ل ���=دی �زارش 

 ��د وا)< در�روھ� از ط�-��ِن �$74 را � ��دان دوراز �����ِت #�ور ( در�,رِک 3ور

�ِم ھ���د #�4و ��ری #��ل) ���ن ��داد # زِن �ظ4و�� را � ا�,�م واھ� " ز�� "، ��ِش �

�ل ��ر$���د.  (   :ر)ش، ��  �� �8�4ِ ��د�ن �4و-���                                        

روه �س از$(وِط �" ��د� ا�'�ن " زِن ���رۀ $رز��ِن �� :رھ�Eِ ھرات ��زدرھ��ن $�-,�ی 

  ط�-��ن، � 'ُرم $را�ِش �Gر و دا��ِن ا�$�س ِ���ِق ا�$���، �و$ط �وھِر ط�-�زده اش�

� �ل ر$� ��ده �د.   �8 ��(ق درا�وِر و��Gِت ز��ن ���م " ���وI ا����4ن " �( ����5 " ا�

�ِت از �%$� ��#ی د��راِن �!��ب �و�ط ط����ن، �رض ��و ��ری" $4$54 ��=ت   وار" �Jت #

               د��ران ا
زا�ش ��
�/ و $د ھ� د��ِر د�-ر از ��%�, +�ِش �واِد ��* ����ر (ده ا�د "     
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 �د ��2010* در��ه 'وIی $�ل�J� ه و �روم،  �وھر��� از ز��ِن ا:�9ن در اُرز��ن #

) ھ'ده $�- را � ا�,�م :راراز ��� ُ�ر�����د و ط�-��ن �ود، �وش و ���� ھ�$ِر�و�ش (

.                                                 اورا ��,� در دا��5 #وه رھ� #رد و�ود �� � :رار �,�د  

�$ر و د��ر) # ھ�د��ررا دو$ت دا���د، در )ر�5 ، دو 'وان (م2010* در��ه 'ون $�ل 

                                    "�=)�4" �ر�وط و�Iت )�دوز، �و$ط ط�-��ن $��$�ر �د�د.   

رار ا
	�����ن از ��%�, �(و�ت ھ� �0�/ ز��ن در در�, ��#"  �8 ���< $�ز��ن �4ل ��ز�Jت # 

   ."  ��-��ر و ��ره ھ�/ روزه { درا
	�����ن } $ورت ��-�رد..دارد. ا��0�* از ��ل ���وز ���*، 

ا�ن $��,� و �زار�,�ی ���ن دھ�ده، ھ��� از$وی �,�د ھ�ی �(وق ��ر و�ر�� ����< 


��ت ر$�� ا�راز ���رد�د، و-� ھ���س و ھ�L ���< دا��4 �� ��ن ا-��44 در',ِت ر:< �

��� آورد.  ��و�ت ھ�ی ���واده ��،  ھ�ی وارده �رز��ِن #�ورا)داِم ���4 و �ؤ"ر��Gل

�'�وزھ�ی '�$� و:ز���، ازدوا',�ی ا'��ری ( آ�,م در $��ن ���� ،ن)، )�4,�ی ��ر����

 
�ل و دا�ش، ا��ط�ف ھ�، �د دادن ھ�، ��� �ر�د و :روِش زن �����روم $�زی از �ِق 

�ن �وار ��� ھ�، ھ���,� در�دِل �ول، ��4 در��Gو� �� ��وا��ت و�رده $�زی آ�,� در�,�رد

�� در$��5 �و'ود�ِت 
دھ� �,�د� و  $�ت ھ� و رو�داد ھ�ی ����ن و �3ر ا�$��� �ود�د #

��ن �ؤ$$5 ��ن ا-��44 ���� �(وق ��ر و اد�� #��ده ��ِن آزادی و د�و#را$� درا:$��9

                                                            و',�ن، ھ� روزه 
ورت ���ر:ت .  

م، در ��ط(5 ��ه د�ت وا)< در 2006* �8 زِن 'وان ( ��$ت و دو $�-) در��ه �وا��ر 

���" �ورِد  ���-�رِق �د���ن، از$وی دوازده �Jر� $ر#رده �� �I�$��' 8ر���م " �'

�'�وز'�$� د$�'��G )رار�ر:ت. �زار�,� ا:زود�د # �ون دو#ودِک ا�ن زن، �ر �

 �ود�د، �8 �ن از ��'�وزان، در دھ�ن ھردو #ودک ادرارھم ��ود.    و:ر��د � راه ا�د�ا�  
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، ���م $� و دو $�-J� 8� 5ر �و��ن در)ر�5 " ده $رخ N ��ر" �ر�وط �9��راِن * �4د$

 و�Iت 3ور، �و$ط ھ�ت �ن �$74، �ورد �'�وز'�$� )رار�ر:ت. ��$�ِس �زار�,�ی

��ر �ده از ھرات، 3=م ��� �وھِر �4د$�� در��-�� ا�8 ��ر��ت، ���Jت #����=ِن  

 ا�ن رو�داد از'�54 زور��داِن ��ط( ھ$��د و ���د �'�زات �و�د.  ا���ی ���وادۀ �4د$�

��د # ا:رادی ���م ھ�ی �$�م، ��Jظ، �
را-د�ن و ��س ا-د�ن ��Gوان ���=ِن اJ� �4 ا�ن


ِت � 3رِض د$���ری و �� �'�زا�'�وز ���$��� �ده ا�د، و-� �(�م ھ�ی �$وول ھ�L ا)دا�

                                                               ) 261)��و�� آ�,� ��Gل ���ورده ا�د. (

� P4� ِت�Iِن را�ط5 �� ��روع �� �رد د��ری، در و��ل  * �$ری، �واھرش را � ظِن دا�(

                                                                               )       262(ر$� ��د. 

 را * �8 �رد ���م " ��ش :وIد" در و�Iت 'وز'�ن، زِن ��$ت و ھ�ت $�- اش ���م �ر�J

ر�دِن �� ��)و  $ر�ُر �د. �8 ���< و�Iت 'وز'�ن �Jت # ا�ن دو��ن ��د"5 د-�راِش $ر�ُ 

زاری ��� ر��س ا�وِرز��ِن و�Iت 'وز'�ن � ��ر �زن �د$ت �وھرش �����د.  �'�� )ر

�4 ز��ن در و�Iت �ذ#ور، رو � ا:زا�ش ا$ت  و ا�ن ��و��ت ھ� ُ��دی �Jت # ��و�ت 

 ا$ت .   �                                             )263(در $�ِل روان، $� در 
د ��I ر:

ادرش، ر�وط و�Iت �د���ن، �و$ط �در و �ر* دو��زۀ 'وا�� ���م ذا#ره در �,رک ِ#�م � 

                                                                                    ز�ده ��ور �رد�د.

 '��وِز د��ِر'واِن د��ری ���م " ز��ب " درو�Iت :راه، �و$ط ���� و �رادِر �وھرش �ورِد 

ھ�ی  '�$� )رار�ر:ت.  ز��ت # �در و ��درش را ��ز از د$ت داده �ود، در��� از " ���

زد$ِت ا�ن" در �,ر #��ل �$ر�� ُ�رد.  او ���Jت #  " دو-ت ���د از�ن د:�ع #�د، �را# ا

�# Lد و �در و ��درم را �ن ھ���ری �ر��� آ�د، ��ن �'�وز #رد�د، �ق �را ���< $��

��د..." �#)264(                                                                                      
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��G)��ً * دو��زۀ 'وا�� ���م " ���= " درو�Iت �����ن �ورِد �'�وِز'�$� )رار�ر:ت و �  •

�ل و �'�وز�ر #��=ً ����و$ط �( ��د #J� ل ر$�د. �ردِم ��ل�(  �ده و ھ��ن ��'�وز���

)                     265(���ص ا$ت ، ا�� ھ�L ���< و �(��� در ا�ن ��ره �و' �����د.   

ز * )�ر�ل، ز�� �ود # دو �رد در �,رک " �و$�Jدی " و�Iت $ِر ُ�ل ��Iی او �'�و •

ا � ا�� �(�م ھ�ی )���� و ا����� آن و�Iت، )ر���� �'�وِز '�$� ر�د، '�$� ا�'�م داد

و  ز�دان ا:��د�د. �زار�,� ��#� ازآن �ود # #ودِک )�ر�ُل درز�دان � د��� آ�ده ا$ت

 ��در و #ودک ھردو � ��طِر ُ'رم �� #رده � ز�دان �$ر ���رد�د. در�زارش آ�ده �ود #

 ا��ده، )�ر�ُل را اوIً ��,وش ��وده او را در��� از��� از زور��داِن ��ل � ھ���ری ر

 ھو�ل ھ�ی �,ِر �زارا��(�ل داده و آ���ه �ورِد �'�وز '�$� )رارداد�د. '�-ب ا�ن �ود #

ا�وِر  ��زھم �$وو-�ِن و�Iت $رُ�ل، )ر���� را � ا�,�ِم ��ِل ز�� � ز�دان $�رد�د. ر��س

� ����$# " وذی # )�ر�ُل �'�وز #رده ا�د، � د-�ل �J ز��ن درو�Iت $ِرُ�ل �Jت #

 آن � در��ل دار�د، آزاد ھ$��د... )����ی ���� ز��دی درا�ن و�Iت و'ود دارد #

   )                                                       266..."(ر$�ده �� 
ورت ��� ��رد

ش زھر � )وِل ر��ِس ا�وِرز��ِن و�Iِت $رُ�ل، ز�� # در�$�ر����ری �ود، �و$ط �وھر  •

ا�ن  در ��#ت " $�روم " �زر�ق �رد�ده �و'ِب �رِگ آن زن ���ود. و)�� �$روی ��و'

 �ده �و�وع را � �(�م ھ�ی ���4 اط=ع ��دھد، �$ر��5 �ذ#ور���د�د ���ود.��( 

�=ن و ز��ِن و�Iت �ذ#ورا:�� ��ود، ا�ن �ود # ا#"ر) �و�وع د��ری را # ر��س ا�ورِ �

�����د، � $وی ���-�Jِن �74$ �� �J�� ون��( ِE�� � �د و �� آ�,� �'�وز�ران، �رای آ��

                                                                                     �� ��و�د�د. .." 

ل، ِل $�ز��ِن ز��ن �Jت #  " در$�-'�ری ��,� در و�Iت ���-� $ر�ُ ظ�ھره ز�ل �$وو    •

�4 ز��ن � "�ت ر$�ده  ا$ت  �8    ) 267..."   (��
د و ��'�ه �ورد ��و�ت � *
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 د��ِر�ورد$�ل �و$ط ��
� ���م ��دا-ر��ن در)ر�5 " �وزروق" �ر�وط � �,رکِ 

                                            #4دار و�Iت �P4 �ورِد �'�وز '�$� )رار�ر:ت .   

•   4� ز��ن �زار�,� از و�Iت �د���ِن ا:$��9��ن ��ز��#� ازآن �ود�د # ��زاِن ��و�ت �

$�# ���Iِر و��وِن درآن و�Iت رو � ا:زا�ش �وده ا$ت . �$ووِل ��ِ�ز��ِن �ر�وط د:

� ،��Gداد �(وِق ��ر � ��ر���ِر روز���5 "ھ�ت 
�J� "7ت # " ط� ده ��ِه $�ِل �ذ� 

�4 ز��ن � "�ت ر$�ده �ود، در��-�� ط� �ش ��ِه اوِل ا �,ل و ��U �وردِ ��$�ل ��و�ت 

�4 ز��ن 2013(��$ووِل ز��ن � $� و ��U �ورد ر$�ده ا$ت. " م)، ��و�ت ھ� 

�ودِن )را  درو�Iت �د���ن �=وه ��ود # " ا�ن آ��ردر��-� "�ت �رد�ده # �$�ِت �را��ده

�3ره، رو�داد ھ�ی ��و�ت ��ِر�د ز��ن  و )
��ت و 
Gب ا-�Gور �ودِن راه ھ� و

�ن آ�طور# ���د � اط=ع د:�ر�(وق ��ر ���ر$د و �� �3-��ً از $وی ���واده ھ� ��,

 ���ود. "   �                                                                               ��,دا�

رار :$ر��:و)ش �ورِد د$ت ا�دازی )* ��� از���م ھ�ی �و-�س درو�Iت 3ز��، �و$ط ا •

Lھ� �,��  �� ��رد. و)�� ���ِم �ذ#ور�و�وع را � �(�م ھ�ی �$وول ا:�� ����د، �

� Jراج ازوظ��ا �,د�د � ،�#�� �ز ��ز�وا$�� درا�ن �ورد 
ورت ��� ��رد، ��4

ر:�ً ، 
���ود. �� ھ��ن $�ل، در���ن ��روی ��
د و ��'�ه و ھJت ھزار �Jری ا:$��9��ن

�Gداد   �Jر زن ���ِل #�ر�ود و دو-ت ا:$��9��ن در�ظردا�ت �Gداِد #�ر#��ِن ز �2200���

)           ��269=دی � ��',زار �Jر ��I َ�رد.  ( 2014در��روی �و-�س را �� ����ن $�ل 

�ور��دی)، ��$�س اظ,�راِت �(�م ھ�ی ا�����  1392م (2013* ��,� در'ر��ِن $�ِل 

�ل ر$�د�د و ده ھ� رو�داِد �P4 و �و��ِن د��رو�Iت )�د(  وز، �,�رده زن و د��ر �#

�270 و)وع ��و$ت ( ر$��ً �زارش ��د�د،(                                                   

 * ���و:ر�ده ا��دی آ�وز��ردر��� از����ِب و�Iت :راه، ���ر�P اوِل ��ِه ��زاِن $�لِ 

��ر��ران �د.    �ور��دی �و 1392                       $ط ط�-��ن ِ�$74 و ��ِش ��ِم ھ�
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 �(ل ازر��$ِت ا�وِر ز��ِن و�Iت 3ز�� � * ��$�س �زارِش ��ر�زاری " ُ��دی " #


ورت �ر:ت، �8 �رد $�#ن " )5G4 �و �وا' رو�����" �ر�وط آن و�Iت، ز�ش ر ا �

�ل ر$� ��د و ��دِر �و( �  �د # )�ل از�رِب �4و-�J�  .ود�� ���را ز آن ��ز 
و:

�ل ر$� ��ده �ود.(     �رد د��ری، ����ش را در �,رکِ '�3وری �ر�وط و�Iت 3ز�� �

  1392* ��ر�زاری " ُ��دی " �زارش د��ری را ��ز ���ر�P ��$ت و ��م ��ه 4��$

�Iدر و س از ت ھرات، ��ور��دی � ��ر ر$� ��د ���� �را���  " �8 د��ر�,�ر$�-

� "  �ل ر$� ��ده �ده ا$ت ." در ھ��ن �زارش ھ����ن آ�ده �ود #( ���ل، �'�وِز '�$� �

�ر از ده �ورِد �ود#�� {ا����ر} ز��ن در و�Iت ھرات رخ داده ا$ت ." ���                

  * ��ر�زاری " ُ��دی" از)وِل ����< ا����� و�Iت ���روز ���ر�P دوم ��ه )وس  

�ور��دی �و�ت # " �8 ���وی 'وان درو-$وا-� "��E"  ا�ن و�Iت از$وی 1392

�ل ر$�د.   ( � E�J�                                                            �وھرش � و54�$ 

* �8 �رد درو�Iت ھرات، ���ِم 'وا�ش ���م " زری " را �� ��ر ز��� #رد و �ودش 

                                                                                          :رار ��ود. 

 " درو�Iت 2008* در��ه :�روری $�ل $�J� " م، �وش و ���� �8 زن ِ'وان ���م

 ھرات، �و$ط �وھرش ُ�ر�ده �د.                                                            

 Pر���  "، ���طر���2008ه '�وری  30* ���� م، �8 زِن ��$ت و ��'$�- ���م " ��

�را��ش، �ودش را د ر �و',� �(�م )���� و$��ِر اداراِت دو-�� 3رِض ر$�ده �� �

                                                                      �را�ِر و�Iت -��9ن آ�ش زد.  

 روی ���Gداد ازد��راِن دا�ش آ�وِز�,ِر)�دھ�ر،�و$ط دو �Jر  م،2008* در��ه �وا��ر�

                                                          �و�ور$���ل $وار، ��زاب ����ده �د.   
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1393* ���ر�P ��ه 'وزای $�ل   �ور��دی، �8 دو��زۀ 'وان درو�Iت 'وز'�ن، �


�دی، در�ذ�ت ��       زد. در و ��Gو��ت ِ��دِر�و�ش د$ت � �ود #ُ��د-�ل :)ِر�د�ِد ا(

 Pر�����ه 'وزای  26* �8 د��ِر'واِن ھ'ده $�- در4�ُ��ری �ر�وط و�Iت �9=ن، �

و  �ور��دی، �$�ِت ��و�ت ھ�ی $��� و ���واده ��، �ود ش را � در�� ا:��د 1393

                                                                                     از',�ن ر:ت.  

$�-5 )  25*�8 $ر��ِز ��روی ا����� ���م " ا��ر���د " در و�Iت :راه، ھ�$ِر 'وان ( 

�ل ر$� ��د.    (                                                             �ود را �و$ط ��)و �

از$وی ا:راِد �$74 " �����س " در دا�ل زن د��ری در" دھ�5 3وری " �ر�وط �4��ری، 

�ل ر$���ده �د .  (  اش ����                                                                       

��ن، ���م �ژ��ن �
طJوی ا$��د دا����ه و ��� ازز��ِن :�Gل در��ِش ا�وِرز��ِن ا:$��9

!ل " +س از ا��7رار �ظ�م �د�د و (دا�ت # ��ن �Jت و�و �� ��ر�زاری " ُ��دی " اظ,�ر

ۀ ��ری اُر��ن ھ�ی �دا
� %7وق ز��ن در ;و:�ِت :����/ و ���9, �د�*، �%7��7ِت ��رده ای در ��ر

�@ ا�ن 0وا�ل ِ�(و�ت �� ز��ن درا
	�����ن از �وی �?�د ھ�ی ��* و ��ن ا����* $ورت �ر
ت  :/ ���

� �د ده در ����ری از ���طِق :(ور ا�ت ... �(و�ت ھ� ��زار(?�، �(��-ِر و�وِد �(و�ت ھ�ی ���ر

ت �ر�ن (!ل ��!ن ُرخ داده ا�ت ، �/ و�ژه در ھ��ن ;�د ھ�D/ :/ وا�9ً �� را ���* ��ABر :رده ا�

H�/ +�ِش �� �Aت �ود و 
�9ً �� ا��ِر�رِج �?م ا���ل، ا�ن رم �/ �زد 5000...+�ر��ل ھم �7ر���  I�

�س د، و�* �و0�ت ِ�(و�ت ھ� ��(�ر 
��� �وده ا�ت ... درھ��ن روزھ�، ر�;?�ر ھزار H�/  ��ر�

�ش �� ا�وِر ز��ِن �� از (����D, �0* آ��د :��ل د�دن :رد :/ در آ��� �I ���م �/ ����ر و�/ 
��� �د

�س ;�و ُ�ر�ده (ده، �ر و ����/ اش Hر�/ د�ده و ����ر �/ (!ل �د �ت و :وب (ده ا�ت ... ر�

D/ ر�دھ�ر} �زارش داده ا�ت :/ �I ���م در ا�ن و#�ت �/ ����ر و�/ 
���  ���م �ط�{ا�ورز��ن د

:/  ا�ت .... �و� �� ا���ت در (����D, ��رو�س �دھ�ر ���ری ا�ت :/ �� ;�و دھن اش ُ�ر�ده (ده

                                     ) 271(�/ (ر�9ت ا��م ا�ت ، ��زش :��د ..."  ا�ن ا��0ل :/ �	��رِ  �ردم �� در �را�رِ 
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Jت و �و �� " )در� �زدان �ر$ت " #���ِر ��ِش ز��ِ���$�ون �$�(ِل �(وق ��ِرا:$��9��ن ط� �8 � 

 " ازآ��ز ا���ل �� :�ون، ��(�ر از �/ ھزار H�, �(و�ت �0�/ ز��نراد�و آزادی اظ,�ر دا�ت : 

 در���ن %دود �/ ھزار H�, �(و�ت �0�/ ز��ن،در �زد ا�ن :���ون �/ �Aت ر��ده ا�ت ...  

وز ���* ��(�ر آن را ���وز ���* و �ل ھ�ی ���و�* �(!�ل ��دھ�د. . .  �/ ھ��ن (!ل، �ل، ���

، �7ط ���ن، Hرب و (�م ، �ود :(*، ازدوا�?�ی ا���ری، 0دم +ردا�ت �7D/، ����9ت از 

�9���?�ی ا����0*، �$ب ��!�ت و 
رار از ��زل ، از

	�ن �وارد د�-ر ا�د :/ ��D/ ��(ود ز��ن ا 

0دم  در ;�د ��ل ا��ر (�ھد آن �وده ا�د...�طK �(و��?� در:(ور ��#�ر از ا�ن رم ا�ت، ا�� ����ر

��د آ��ھ* ز��ن از %7وق (�ن، ا�ن وا�9ت، +�?�ن ��* ���ده ا�د... :����!/ د�ت �/ �(و�ت ��ز

ط�9ً ��وا���/ ا�د :/ %ِد ال، ��ر���ورد �%�:�/ رار ��* ��ر�د و اُر���? *��Hن را �ی 0د�* و 

D� B�� .زن ���وز ���* ��!��د I� ز �%�:�/ �!(���د، ��$وص :����!/ ��#ی�� /� I� M�ھ /��

                                                            )  272از آ�?� �ورد ���زات رار �-ر
�/ ا�د..."    (

ُ� $�ِل  #�$�ون �(وِق ��ِرا:$��9��ن ھ����ن �
ورِت ر$�� ا:�� ��ود # " ظرفد:�رِ 

�4 ز��ن و د��ران "�ت �ده ا$ت و از�، ��ش از$� و � ھزار�ورِد ��و�ت �'�54 �ذ�

�ون $� و� ھزارو ��'
د و $� و دو �ورد ��و�ت # ازطر�ق د:��ر ���4ِف ا�ن #�$

��د و�ش �ورد آن ��و�ت ھ�ی :ز��� و"�ت �ده ا$ت،  $�زده ھزار و �,�Jد و ھ
 ر


د و ��'�ه وھ�ت �ورِد د��ر، ��و�ت ھ�ی '�$� �وده ا$ت . "      ھزار و $$    

م از )وِل �8 ���< #�$�وِن  2014رو " در��ه ��رچ  –��ر�5 ا-��رو���� " :�ر$� 

: 	�ن در ��ش از (ش ھزار و دو$د �ورد �(و�ت �0�/ ز��ِن ا
"  �(وِق ��ِر ا:$��9��ن �و�ت #

�ن �ور(�دی �/ �Aت ر��ده ا�ت :/ �I ا
زا�ش ده در $دی ���ت �/ ��ل �ل را �( ��1392ل 

                                                                                                          ��دھد. "  

 �"=ً ا��را�� � زن و �� ��#� در �را�ر��
�ِت او �� آ�'� $را�ت #رده �ود #��    


� ���م ��ر�ن آ�3 در �,رِک ��ن آ��د �ر�وط و�Iت )�دوز، در��ه ا#�و�ر $�ل�� 

�ل ر$� ��د.  2013( �                                      ��=دی ��درش را � �رب �4و-
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م � �(ل از���< ا����� و�Iت 2013��ر�P ��$ت و ��'م ��ه �وا��ر��ر�زاری �� �� $� �  


��م �ورای )���54 �9=ن ا:��9$�ن �و�ت # "  �8 د��رو �8 �$ِر 'وان �را$�س 

/ "  ���� ا����* �	�ن �ا��دزی در��ط(5 دھ�5 3وری � ا�,�ِم :راراز��زل ا�دام �ده ا�د. . . 

�ور(�دی، +س از
رار،  1392ر و د��ر، د�روز �وم ��ه وس��ر�-�ِر �* �* �* �Dت :/ " ا�ن +�

                                      �و�ط �رداِن ا�ن ���/ د��-�ر و در (ورای ���/ �%�:�/ (د�د..."    

�د ھ�ی �=وه ازا��,�، �و�وع د��ری # ���5 ��را�� �د�ِد ز��ن و د��راِن ا:$��9��ن و �,

��� آز���ِش ���رِت ز��ِن ��,م � 'را�م ا�=)� �ود. �زار�,�ی �(وق ��ر�رد�د، ھ�

 ��ِل �ر�وط � �� و اظ,�راِت �(�م ھ�ی �(وق ��ر��#� ازآن �ود #���ط�و

�� ا�ن آز���شِ ���رت، �دوِن �وا:ق و ر����ِت ز��ن، �و$ط �و-�س 
ورت ����رد و �

��رار��زا�'�م داده ���ود.   � ً��G� ،آز���ش                                                   

��دۀ د�ده ��ن �(وق ��ِر $�ز��ن �4ل درآن �ب و روز �Jت # " ا�ن ��ل، �د ا)ل �(ض # 

��Gھدۀ ��< ���'  آر)،�4 �(وق �د�� و $��$� (آی.$� $�. ��.��Gھدۀ ��ن ا-�4

���4 ز��ن ( $�.ای.د) و ��Gھدۀ ��< ���($�.ای.�ت ای. د��4و) ا$ی.�� ا�واع ���Gض 

��ل # دو-ت ا:$��9��ن ھ�5 ا�ن ��Gھدات را ا��� #رده ا$ت ...'��5G �(وق ��ری، ا�ن 

            )273را در رد�ِف ا���ل " ��ر����، �3ِرا�$��� و �Jت آور )رار داده ا$ت " ( 

��ن، د�ده ��ِن �(وق ��ر ھ����ن ا:زود # ��زدا�ِت ز��ن � ا�,�م 'را�ِم ا�=)� درا:9 $��


 ا$ت ... �دود ������$ب �8 و ��م $�ل )�ل، ��'�ه در
د ا:زا�ش ��: د زن �

 $�ل درا:$��9��ن � ا�,�م 'را�ِم ا�=)� ز�دا�� ھ$��د، در��-�� ا�ن ر)م درا#�و�رِ 

 د�Iِل ���4فِ ، �,�ر
د �Jر�ود2011� �ر�ِن ا�ن ز��ن #$��� ھ$��د #��� ، ���� 

 #رده ا�د..." G'و-�س �را� از��و�ِت ���واده �� از��� ھ�ی �ود :رار #رده و �

)274 (                                                                                              
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��ص $�ز��ن �4ل درا:$��9��ن اظ,�ر ��ود # " ��و�ت ھ�ی " ��ن #و��ش " �����دۀ  

 وز��� ھ�ی ز��ن ����واده �� در�را�ِر ز��ِن ا:�9ن در��ل ا:زا�ش ا$ت ...���ِر #�

 ا$ت ...ط�-��ن ز���� را �ورد ��4 )رار���دھ�د  درا:$��9��ن، ��$ت در 
د ا:زا�ش ��:

 �رای �]��ِن �(وِق ز��ن در ا:$��9��ن �=ش# 
ورت �����د... ط�-��ن ا�ن ا)دا��ت را �

�ورد $ؤ  ھد:��دا� ا�'�م ��دھ�د... �� �روِج ��رو ھ�ی ��ن ا-��44 ازا:$��9��ن، ز��ن ����ر

 ھ�ی ر:��ر ھ� )رار ����ر�د... ز���� # دراداراِت دو-�� #�ر �����د، ����ر ھدف �ر���

��زۀ �ور���ن )رار ����ر�د..." )275(                                                             

اً *:رزا� ��� از ���وان 'وان در ��ط(5 " �� �وا'" در �ر�وط�ت �,ر ��ر�3ن، ظ�ھر

ران �ودش را �4ق آو�ز��ود. �زار�,� ��#� ازان �ود # )�ل ازان ��ز ��د�ن زن د��رد

                                                         و�Iت ا)دام � �ود#�� ��وده �و�د.     

ر��$ت  م از )ولِ 2013رو " ���ر�P ھ'دھم ��ه ا#�و�ر –��ر�5 ا-��رو���� " ا:$��9��ن 

�Iدر ا�ن اداره، ا�ور ز��ن و " �4ت #�دز �و�ت #���د و دو �ورد ��و�ت �د�د Jھ 

�و$ط ھ�$رش در #�دز �  25ز��ن � "�ت ر$�ده ا$ت ... ��دی )�ل، �8 د��ر  -�$

�ل ر$�د و )��ل :رار #رد. "   (                                                                   

��=دی از)وِل  2014���5 ��ر�زاری �� �� $� ���ر�P ھ'دھم ��ه :�روری  

 " $�#ن روJدو��زۀ 'وا�� ���م " �ر� ��ی " ��ر���ِر�و�ش در و�Iت �P4 �و�ت #$

 #وه ���د" و�Iت 'وز'�ن، د$ت � �ود#�� زد. ھ��ن ��ر���راز)وِل ر��$ِت  ا�ورِ 

ز��ِن آن و�Iت ا:زود # " ظرف ��زده ��ِه ا��ر، $� و دو �ورِد �ود #ُ�� ز��ن و 

�Iران در و�                                             ت 'وز'�ن � "�ت ر$�ده ا$ت "  د�

ۀ 
�ِت ��ر���ر�� �� $� از)وِل ��� ازدا#�ران ���م " :ر�دون ����� " ر��س ادار 

�ور��دی، در��J���5 ا�ن و�Iت،  1392و�Iت 'وز'�ن ا��: ��ود # " ازآ�3ِز $�ِل 

                                           ت �ده ا$ت . "     �,�رده �ورد �ود#ُ�� ����,� "�
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� ���رِد ���ب در و�Iت #���$� �ود، # و$ط �روه * دو��زۀ ���زده $�- �� ���م ا��$

�ل ر$�د.   (                                                                             ط�-��ن �

��=دی ��Iی �8 ��زِل رھ���� در�,رِک "  ��2012ه 'ون $�ل * �روه ط�-��ن در

               $و#�" �ر�وط و�Iت #�ر ��4 ��وده د��ِر'واِن $�#ن ��زل را $ر �ُر�د�د. 

 2010* �روه ط�-��ن �8 زِن ��وه را � ا�,�ِم دا��ِن را�ط5 �� ��روع، در��ه 'وIی $�ل  

 #ردِن دو
د �رِب �=ق و��ز، �� �8�4 �4و-��=دی درو�Iت ��د�3س، �س ازوارد� 

$ف "، )�ل ر$� ��د�د. در�زار�,�ی ����ر �ده آ�ده �ود # ا:راِد �$7ِ4 �ر�وط �  " �=�و

 �د # ط�-��ن �8 �رد را ��ز � ھ��J� ِل ا�ن زِن  ���وا زد�د. ھ����ن�( �ن ا�,�م د$ت �

       د.    �ردا�ت �ول � �= �و$ف، رھ� �د$���ر ��وده �ود�د، و-� :رد د$���ر �ده �� 

                                                                       

ای �روه ط�-��ن، �دود �,�ر$�ل )�ل ازآن ��ز�8 زِن د��ر را � ا�,�ِم " '�$و$� " �ر

                                ��رو ھ�ی ��ر'�، در و�Iت اُرز��ن ��ر ��ران #رده �ود�د.   

، در��ط��)���(5 " * �روه ط�-��ن �8 د��ر و �8 �$ِر 'وان را � ا�,�ِم دا��ِن را�ط5 

��د.�وIن " �ر�وط �,ر -��ر ��ه $ر ُ�ر�د�د. ا�ن دو 'واِن ��#�م ، ��$ت $�ل ��ر دا�    

 �8 د * �8 ���< ا����� و�Iت �9=ن � ��ر���ِر �� �� $� �Jت # " ا��دا -�$ �ِر ُ��

$ر{ ، �واھر���زده $�-5 ��ورد �'�وز '�$� )رار�ر:ت و � د���ل آن، �رادِرد��ِر �ذ#ور

                  } را {��Gوان ا��(����ری}،  در �= ��م �ورد �'�وز '�$� )رار داد.��'�وز

 ��ر�P * �8 زِن $� $�- ���م " ���ده " در و�Iِت �����ن # دارای $ #ودک ��ز�ود، �

 �ور��دی، ���طر$��� ھ�ی ز�ده �� ���روزی، �ودش را آ�ش 1393ھJدھم ��ه 4��$

                                                                                                 زد.     
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��ر�P ھ'دھِم ��ه ��زان $�ل    �ور��دی، �8 زن �,ل $�- در#�ر�5 و-$وا-�  1393* �

�ل�(  �د #�J� .ل ر$�د�( ، �ودش ا�'�ل و�Iت ھرات �� �رب �وب �و$ط �وھرش �

                                                                را � ادارۀ �و-س ھرات �$�4م #رد.  

�Gداِد �,�رزن در ��ط(5 " #ور'�" و�Iت :راه �و$ط 2014در���5 ��ه ا#�و�ر *  م، �

��ر ��ران �د�د. �� ��G�': ورت
                               �روه ط�-��ن ر�وده �ده و $�س �

��=دی، �8 �رد در و�Iت �P4 ، �س از آ�� ز�ش را -ت و  2012* در��ه �� $�ل 

�ول '��ن ھJت ��ھ ��ز#وب ��ود، ز���ش )�  �د #�J� .در �طن  را ��ز �� #�رد ُ�ر�د

                                                                دا�ت # او ھم $(ط �رد�د.        

��=دی، $ِر �8 زِن $� $�- و دو #ود#ش را  2012* �روه ط�-��ن، در��ه 'ون $�ل 

 �د # ا�ن زن، �د�� ��ش، از�وھرش �=ق �ر:�در و�Iت 3ز�� ُ�ر�د�د�J� . و �� دو 

                                                                     #ود#ش ��,� ز�ده �� ���رد. 

م  $ِر �8 �$ر ��5 دوازده $�- را در )�دھ�ر  2012* �روه ط�-��ن، در��ه 'وIی 

                                                                                              ُ�ر�د�د. 

* �روه �ذ#ورھ����ن در��ن ��ه و $�ل،  $ِر �8 �$ر ��5ّ ھJت $�- را در و�Iت 

#���$� از �ن 'دا #رد�د. آ�,� در��ه ر���ن ھ��ن $�ل، $ِر �8 �و'واِن �,�رده $�-5 

                                ��ر'� ھ� در)�دھ�ر ُ�ر�د�د.   د��ررا ��ز � ا�,�م '�$و$� �

�ل ر$� ��د( 
� ���م ���د $�4م ����دۀ ����5 ��م �,رھرات، ��درش را ��� *          

* �ورای ���4 و�Iت ��د�3س، ��Iی �8 زن، ُ��ِم �رگ 
�در ��ود و � �رِب  

�ل ر$� ��ده �د.      ( �                                                                     �4و-
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��د # ا�ن '���تُ�ر�ده �د (* �8 زن ���م �رو�ن �و$ط �$رش $رJ�� ھ� در#دام  ر$��

                                                                      ��ِل ��ص 
ورت �ر:ت ؟)  

ه �وِت �� و�Iت �9=ن، �ردی ���م ��ر�ُل، ���ر�P �,�ردھم ��* )راِراط=ِع ���< ادارۀ ا���

�ور��دی، -ب ھ�ی ����ش را # �ژ��ن ��م دا�ت، در 5��$ ��
د#و�� 1392$�ل 

                                                                                       �4��ری ُ�ر�د. 

�$ U�� ص آن * ط�-��ن �8 زن ��$ت و�ت ھرات �ردن زد�د. ( ��ل ���Iرا در و -

��ل �و��ن ذ#ر��ده �ود)                                                                          

                           * دو�رد در و�Iت )�دوز، �8 د��ِر �,�رده $�- را �ردن زد�د.  

�ل ر$� ��ده �د و )��ل '$د او را �"4 ��ود* �8 زن $� $�- در و�Iت ھرا(       .ت �

 ��1392ه �(رب $�ل  28آوا " �ؤرخ  –* ��$�س �زارِش " ��ر�زاری 
دای ا:�9ن 

�ور��دی، ا:راِد �$74 ط� دو روز، �8 د��ِر ھ�ت $�- و �8 زِن �وھر دار را 

�J� .وِز '�$� )رار داد�د�'�'�وِز  �د # ا�ن �در�,رک " �ر# " و�Iت �9=ن �ورد 

                                                    '�$� ازطرف ا:راِد �و-�س ا�'�م داده �د.   

در  * ھ��ن ��ر�زاری �زارش داد # �8 �رد ��$ت و دو $�- �� �8 #ودِک ھJت $�-

 را در���5 و�Iت 'وز'�ن ازدواج ��وده �ود. ��دِرا�ن د��ِر�ورد$�ل، و)�� ��ِل د��رش

                                ھ�$ِر�و
و: �راب �� ���د، � ادارۀ �و-�س ����ت ����د.  

 ا$م " ا$��" � * ھ��ن ��ر�زاری ھ����ن اط=ع داد # �8 #ودِک (د��ر) ��'$�-

 �د.    �                                 از$وی �درش در �را�ِر $ 'ر�ب ز��ِن -��4 :رو�

م، �و$ط �روه 2013* �8 �$ر و �8 د��ِر'وان  � روز ��$ت و ��'م ��ه �وا��ر $�ل 

��ر��ران �د� ،��)���   د.  ط�-��ن در��ِل " دھ�5 3وری" �4��ری، � ُ'رم دا��ن ِرا�ط5 
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ر ��ا�ن �وادِث �و���ردر��-� 
ورت ���ر:ت # �$ووIِن #�$�ون �$�(ِل �(وِق 

 �4�، ��ش ازھزار �ورِد ��و�ت �درا:$��9��ن ا�=م ��ود # " ظرِف �,�ر ��ِه �ذ�

                                        ز��ن در د:��ِر #�$�ون �ذ#ور "�ت �رد�ده ا$ت . "    

��=دی �  2012در��ن ��ل، �$ووIِن ادارۀ ا�وِر ز��ِن و�Iت :راه در��ه 'ون $�ل 

��د # " ھ�ت �ورِد )�ِل ز��ن و ��U �ورِد �ود#ُ�� ���ر�زاJ� �$ �� �� ول ری�� 

�4 ز��ن را در�دِت #��ر از $ ��ه ا��ر "�ت #رده ا�د..."�  $� و �ش �ورِد ��و�ت 

��#   �ده ر��س ادارۀ �ذ#وراظ,�ر دا�ت # " در�ر�� �وارد، ا�ن ز��ن �� �8�4 �4و-

 �ده ا�د.�J� ،دیو در�واردی ھم�,� L4,� ھ�وزآزاد ا�د و ھ���ده �� از ���=ن ِ���ن ) .. 

                                                         آ�,� را �ورد ���رد )رار �داده ا$ت ..." 

��ر�P اول ���5 ��ر�زاری �� �� $� از)وِل �8 ���< وزارت ا�وِر ز��ِن ا:$��9��ن،  �

از ھر $د ھزار زن، �* و +�@ �Dر آ��ن در طول �!��ل �ذ(�/   "م �و�ت # ��2014ه ��رچ 

�ور(�دی، ;?�رھزار و +��$د و +�@ �ورد �(و�ت �1392ورد �(و�ت رار �ر
�/ ا�د. . . در��ل 

�ت �0�/ ز��ن �/ �Aت ر��ده ا�ت و ا�ن در%����ت :/ وزارت �ذ:ور�در ��وده �زارش ھ�ی از و#�

                                                                                          ."+!��!� و �ور���ن �د�ت ���ورد

 : " �?$د و ھ(��د �ورد �(و�ت �0�/ ز��ن، ��?� ���< آن وزارت ھ����ن �=وه ��وده #

                      در(?ر :��ل �/ �Aت ر��ده :/ ���ت و �I در$ِد ُ:ِل �(و�ت ھ� را �(!�ل ��دھد" 

�ِم ��ه �وا��رJت وھ$�� Pر���م، ��ر�زاری �� �� $� از)وِل �8 ���< $�ز��ن 2013* �

 "  ���ن د�ت �* �* �* �/ ��(?��* از +�ش �و�س ِ��ون �زای ا
	���دا:< �(وق ��ر�و�ت #


�/ :/ �(�ن ��دھد دو�ت { %��د:رزی} در �ظر دارد ���زاِت ��-��ر، ط� د�ت و $د Hر�, ��

                                             �ق را ��9وان ���زات، وارد ��ون �زای  ا
	�����ن :�د."  (

?�دت ز�� �را��س ارار �� (" : ��ر�زاری �ذ#ور، ���,��� از ا�ن )��ون را ���ن �رح داد

�ت , �� $�%(?ود در���س ��A �Hت ��(ود... (�$* :/ �ر�!ِب ُ�رِم ز�� ��-ردد از طرف �%!�
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 �/ ���زات ذ�ل �%!وم ��(ود:  ��-��ر:ردن ا�* ز��ن �رگ، در$ور��!/ :/ زا�* �%$ن ( �ردِ 

ن زن دار) و �� �%$�/ ( زِن (وھردار) ��(�د. زدِن $د ُدره (��ز���/) در$ور��!/ زا�*، ��ِر �%$

                                                                                               �� �%$�/ ��(د. "   

م، ���م 'وا�� ���م . . . در و�Iت ���ر د$ت � �ود $وزی 2014درروِز اول ِ$�ل * 

زد، و-� ��رد. وی �4ت ا�ن ا)دام را ز�ت  �ودِن �وھر و -ت و #وب ھ��� �� اش 

                                                                                             دا�$ت . 

ری را ��ز ��آ�'� # �زار�,�ی ��Jر)5 ر$�� و�3ِرر$�� ا����ر��:��د، �وادِث ھو-��ِک د��

� �J� ،ً="� .وم و �ظ4وِم ��,ن ����ت ���رد�د
G� ِت ز��ن و #ود#�ِن�Gدر�ورِد و� د #

�ل �8 زن درو�Iت �9=ن، 
ر:�ً ���طِر�
رِف ��4` ��'�ه ا:���9، �و$ط �وھرش �( 

�Iی ر$� ��ده �د. درھ��ن و�Iت، ���Gداد �رداِن �$74، دو��زۀ ���زده $�- ای را ر�وده �

 �� ���م �د�'-�$ U�� وِز '�$� �روھ� ا�'�م داد�د. ���وی ��$ت و�'� �و
وف 

 در وI، �� �رِب �4وھراتدر�,ر-�$ U�� د. ���وی �,ل و� ��و$ط �وھرش #� �ت -

�و$ط  ���روز
�ل ر$�د. زِن د��ری درو�Iت �د���ِن ا:$��9��ن، �( ورت �وھرش �

�ل ر$���ده �د. د��ِردوازده $�- ای را درو�Iت زاُ�ل، �دوِن ر���( �ِت وی ��ر���� ای �

ھ�ت $�- ای درو�Iت رد�د. ���م $� ووو ��و�5 ا'��ری � ���ِح �رِد #=ن $�ل  درآ

 �د و)�س �9=ن د$ت ��ود#ُ�� زد. ���و�ر�م ��$ت و دو $�- در و�Iت ھرات #�

��4,ذا.                                                                                                                

 �
دق، �ژوھ��ِرا:$��9��ن در$�ز��ن � Jو در��ن ��ل، �� �� $� از)وِل ���م �ور�

 �ت و :���, �%7�ِق �را�م و ���زات ِ(ر0* و 0ر
* وزارت 0د��/، ��" ��ن اا-�4ل �زارش داد #

+�،  (ش ��دۀ �د�د را در ��ون �زای ا
	�����ن +�(�?�د :رده :/ (��ِل %دود، $�ص، ط� د�ت و

��-�������	
ن ا�ت. ر و �!$د Hر�, (�ق ا�ت :/ ھ�, آن ��ِف ���م �9?داِت ��ن ا����* دو�ت ا

/ ��ل ا�ن ��ون، ا
	�����ن را �/ دوراِن ط����ن ��َ�رد و (��د �I %ر:ِت ����* ��(د و �� �و�/ �
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2014� I���-و�د و �� ، دو�ت ا
	�����ن :و(ش ��!�د :/ ا�ن �واد را �-����د :/ �/ ����ِت ط����ن 

 ا��!/ ���واھد �/ ط����ن �-و�د :/ �� �� (�� ��Dو�* �دار�م ."                                             

�ور��دی ر��س  8/3/1389) �ورخ 1439��ر�زاری �� �� $� #��� :ر��ن ���ره (

 ��ر ر$� ��د :    � ��                                       '�,ور درا�ن �ورد را ��ز)رار آ

 

��=دی ازطرف ادارۀ �(وق  �2015��'5 آ�ر�ن ��(�ق و �رر$� �� # دراوا�ِل $�ل 

��رو د�و#را$� ا:$��9��ن ��ت ��وان " �(وق ز��ن از ���ِه �ردان "، ازطر�ق 

�
ِل دو $�ل �� �(�ق و ��ر�زاری �� �� $� ���ظر �د، ���ن �ود: " ... از �رر$� #

 �� �دو���
�رد در�,ر ھ�ی #��ل، ھرات، �����ن، �P4 و ���رھ�ر�����د،  3900د �

#وب ���ن ��دھد # �ر�ورد �ردان �$�ت � ز��ن ا:�9ن، �ر����را�، �د����� و $ر

ت �را��� ا$ت ..." درا�ن �زارش ھ����ن آ�ده �ود # " �ردا�� # در ا�ن ��(�ق �ر#

ش $ت و '�ِس دوم �Gر�ف #رده ا�د و �=#رده ا�د، زن را ا�$��� #و��ه :�ر و :رو د

 و ���واده #�ر�E #��د"    G��' ور ز��ن را در��  ا�د #�                           دا�
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زادی ھ�ی ��� از�$ووIِن ادارۀ �(وق ��ِرا:$��9��ن � ��ر���ر�� �� $� �Jت # " آ

�� آ�,����ل � در$�-,�ی ا��ر � د-ز��ن و د$�ر$� آ��ن � �(وق و ھ����ن ���ر#ِت ا'

�و',� ھ�ی ��و�ت، ��دود �ده و $��$ت ھ�ی آ��� 'و���5 ر��س '�,ور $��ق  ��

G: روه ھ�ی ا:راط� دو ��ره� �ل {���د#رزی} در �(��ل �روه ھ�ی �ور��، $�ب �ده #

                                                                                            �و�د..."  


و�رو�����#� از�را�� و��Gِت �(وق ��ر، �و�ژه �(وق و ���"�ِت ز��ِن ا�ن 'ر��ن، 

�ز ا:$��9��ن در��ِت ��#��ِت $��$� دو-ِت ���د #رزی را ��ِش ��ِم �وا��ده ھ�ی �ز

                                                                                       )رار ��دھد.   

� ز��ن، ���'، $ر#وب و #���ِرآ�,� درا:$��9��ن � ��� آ�'� ر$�د �دت و �$�رۀ ���ر�

#2013 ��ر�زار�,�ی #��ل ���ر�P ��$ت و ھ��م ��ه $�����ر دو زن �/ " م �و���د #

 ا�ن ��د"5"  (!ِل �رھ�/ در ��وب (رق ا
	�����ن از در�ت %�ق آو�ز (د�د.��ک درد�      ا-�

                �رد�د. در�,رک " َ�ره #� َ�رک " �ر�وط و�Iت -و�ر در'�وِب #��ل وا)<  

�� ر * ��$�س �زارِش راد�و " دو�� و�4 " آ-��ن # از)وِل �(�م ھ�ی و�Iت اُرز��ن �

�ل ) # در��ن �زن ���م (�=-� ) و �8 آ�وز��رِ زن ���م ( :�روزه ر$�د، �8 �و-�سِ 

 روه ط�-��ن ��ز �ود، ��$ت، از ��د #�4و ��ری �����ه ��رو ھ�ی آ$�را-����، �و$ط ����4

 �د�د؛ ا'$�ِد آ�,� در��4 �� �ر�وط �ر���� دار آو���  وت ر�وده �ده و �س از آ��

 �د. �                                                                         �ر#ِز اُرز��ن �ذا�

 در��ن ��ل ���ث ا:$ِر �و-�2014در��ه :�روری  *# -�$ Uس م، �8 زِن ��$ت و��

 ��وده و دارای �8 #ودک ��ز �ود، �و$ط �وھرش در" �4��ری " �ر#Jی وظ��Jز ا�

�ل ر$�د.      ( � ���                                                     و�Iت �9=ن، �و$ط 
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�و$ط �وھرش درو�I)�ل ازآن، ��ز �8  ��ت زن و دو #ود#ش درا"ِر �ر��ِب �ِم د$

                                                                          ھرات، ز��� �ده �ود�د. 

ی * '$ِد �8 د��ر��$ت و ��$�- در �,رِک " ��ھور"  �ر�وط و�Iت 3ز�� # از$و

�,� ود، �س ازھ'ده روز���3ت، در�زد��� ھ�ی ��زل آ�Gدادی از ���Jداران ر�وده �ده �

                                                                                              ��دا �د.

* �8 ���ِم ھ'ده $�- در��ط(5 " ده �,4وان" �ر�وط �,رِک " ���د�د" � روز �زدھِم ��ه 

�ل ر$� ��ده �د. دو روز )�ل ازآن، (ھJد�ور��دی �� �ر 1393"ور$�ل ( ھم ِب ��)و �

" ��ه "ور) �8 ���ِم ��$ت $�-5 د��ر# در��ن ��ل �� �4 ��ز �ود، در�,رِک "#رخ

 �ده �ود. ��و$ط �وھرش #� E�$ ت ھرات، �� �رِب�Iو                                 

��ر�P ��$ت و ��م ��ه "ور $�ل  �8 زِن ھ'ده $�-، ����دۀ  �ور��دی، 1393* �

ر ا��د رو$��ی " ده �,4وان " �,رِک " ���د�د " �و$ط ��
� ���م �
�ر ا��د و-د $ردا

�ل ر$�د.   (                                              ���زد �و
و:، �� ا$��Jده از ��)و �

، درا"ر-ت و#وب م2014) ���م ���م، درا��ِر��ه 'ون 'وان (ھ'ده $�-* �8 ���م ِ

�و$ط �وھر وا���ی ���وادۀ او در)ر�5 " ���(�ه ��4 " وا)< در�,ر $ر ِ �ُ  ل و���'

 �د # " ���م " ��$�س $�ت ھ�ی �� �$�ِد :bودا-� و�3ر ��J� .ل ر$�د�( د��، ��ِت �

              ر$م " َ�َدل " � ازدواج ا'��ری 'وا�� ���م " �$روی " در آورده �ده �ود.   

م �و$ط �وھرش در 2014) ���ر�P �,�ردھِم ��ه 'وIی 'وان (��$ت و دو $�- * �8 زنِ 

�ل ر$�د.(                                                                             و�Iت ���ر �

�ن از$ر��زاِن $ر�دی ا�ن و�Iت ر�  وده* �8 د��رھ'ده $�- درو�Iت ���ر، �و$ط ُ�

 روز �ورد �'�وز'����                         �ر:ت.    �$� ��,م )رار�ده و �رای �دت $
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 * �8 د��ِر'وان (ھ'ده $�-) در��ط(5 " ���� " �ر�وط ھ��ن و�Iت و درھ��ن ��ه 'وIی

�ل ر$�د. ( �و$ط �درش �                                                                           

در  � ��ظورآ�� �وع �ر�ورد، طرِز��Jر، #���ر و �� ��#� �روه ط�-��ن، ��
وص

�9ن �و$ط �را�ِر ز��ِن ا:$��9��ن �و��ر�و��7 �ده ���د، ا��8 'ر��ِن ا�داِم دوزِن �ظ4وم ا:

 �س �روه �ذ#ور را از )وِل ��� از��ر ���راِن ا:�9ن ���م ( ر����) از و�Iت 3ز�� ، ا-��

 �ده و در ���رۀ  I1388زم درج �����م # در$�ل  از:�رده $�زی��ور��دی ����

�ِم ��ه ��زان $�ل Jن "  �1392ورخ ��$ت و ھ���ور��دی " ���5 اط=ع ر$��� ا:$��9

                                                                                        ���پ ر$�د:    

 J8 �روه �,�ر�� *Pر��� ری در��ط(N " 5 ��ر " �ر�وط �,ر ��9راِن و�Iت 3ور، �

م � ��زل �8 زن دا�ل �ده ��Iی وی �'�وز'�$�  ��2013$ت و �,�رم ��ه 'وIی 

 '��G ا�'�م داد�د. ھ�$ر ا�ن زن، �J� 8ر�و��ن �ود. وا-� 3ور� ��ر�زار�,� �Jت #

< آن ه �$74 ط�-��ن در ��ط( ���و)�� 3رض د$���ری �'ر��ن ا)دام ��Gل �� آورد، �رو

                           ���و�د. ����رآن، �ر����ِن ا�ن '���ت �� ھ�وز ھم د$���ر��ده ا�د.    

م، از)وِل ���< ا����� و�Iت اُرز��ن ��ر داد # " 2014* ��ر�5 " '�,ور" در��ه آ�$ت 

د ��واده، ا$��Jده از دارو ھ�ی ��8 د��ِر'وان � د-�ل ����ِل ازدواج ِا'��ری از $وی �

 ز�ده �� �و�ش ����ن داد.  � ��                                                      ����ری ���


� ���م 2014رو" ���ر�P ھJدھِم ��ه آ�$ت  –* ��ر�5 " ا:$��9��ن �� م اط=ع داد #

 :�ر��ب ��ر��ران #رد. � ��دا-$=م ، ����ش را در��ط(5 " -وIش" وا)< در#وھ$��ن�J

                                             �د # ���ِم ا�ن �رد، در��ن ز��ن ���4 ��ز �ود.  

�5 $وم ��ه آ�$ت Jل 2014* درھ�( م، دوزن در�,رھرات وا)< در3رِب ا:$��9��ن �

��د # ا�ن دوزن # ����دۀ ����5 J� رھرات,� ���م �,ر�ود�د، ��م وھJر$�د�د. ����< ا���
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 �د # د�J� د�د. ھ����ن� �و درا"ِر ا��=:�ِت ���واده �� از$وی ا)�رِب ��ن #�

 �ده در�,رِک ا�'�ل ھرات #�ف �ده �ود. �روز)�ل ازآن ��ز دو '$د ازدو زِن #�

 �$وIِن ادارۀ ا�وِرز��ِن ھرات �Jت # ط� $�ل '�ری، ھJده ��د"5 )�ل �زد آن اداره �

��,� در$�ل "�ت ر م � 2014$�ده ا$ت . ����< �(وق ��رو�Iت ھرات �زارش داد #

ل زن د$ت � �ود $وزی زده و در��ن ز��ن، �Gداد ���ن )ر�����ن در�,ر #�� 64�Gداد 

 ھJده زن ��-` ���ردد.  �                                                                          

 �ور��دی اط=ع داد # �8 زِن ��'�ه $�- در  1393* " #�4د �روپ " در��ه 4��$

�ل ر$�د.   ( �و$ط �وھرش � P4� " تJ4# " 5)ط��                                           

 ��دِر�8 :رز�د ��ز�ود،  32* ھ��ن ���< ھ����ن �زارش داد # �8 زِن # -�$

�درو�Iت دا���دی، �� �( �و$ط �وھرش � �� 
ورت ��ر���� ل ر$�د. ر��ِت ��)و�

�4 ز��ن�درا�ن  �$ووِل $�� وی ادارۀ �(وق ��ردرا�ن و�Iت �Jت # ا:زا�ِش ��و�ت 

                                                                          و�Iت، ��ران #��ده ا$ت 

��ر�P  * ���� زن د��ری  ���م " �لُ  ��ه 4��$  ��20ن " در و�Iت دا���دی، �

 م) �و$ط �وھرش، آ�,م �و$�54 داس ُ�ر�ده �د. ا�ن ��د" در��-� 
ورت2014($����ر

�4 ز��ن در���د، ا��راً ��و�ت J� ِن ادارۀ ا�وِر ز��ن دردا���دیIوو$� و�Iت  �ر:ت #

 ا$ت .  �                                                      �ذ#ور، ��$ت در
د ا:زا�ش ��:

 ا��8، �'� �واھد �ود درھ��ن )$�ت، �زارِش �$��ِد ��� از��ر���راِن ا:�9ن را #

  ل #�م :�و$�54 ر$�� ھ�ی دا�ل ا:$��9��ن � ��ر ر$�د، 3رض �ط�-5G �وا��دۀ �را�� �(

"  }  �را�م ز�T زد�د  و از�ن �وا���د :/ درر�,روز �ود :/ {از���ب ط����ن %وا�* ��0ت ��زدۀ" 

I�د از �زد) /�D� رارا�ت؟ در�وا�م آرزو " %�Hر (وم. +ر��دم �و�وی $�%ب �وHوع از ;* 

��ده  �/ ���د $%�ت :��م. .. و���, ��7�/ ام �و�ور���!ل �ود :/ ھ��(/ ازآن ا���Dده ��!ردم. �� ر

. �/ ط��ب ���K �� �/ 0راده �و�ور���!ل ���ظرم �ود�در�, آرزو، در��ن ز��ن ھ�ی زرا�0*، (ش 
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�%ض ر��د�م، �!* از آ�?� از ھ�راھش �دا (د و در �و�ور���!ل �ن �وار(د. �دون :دام �پ و 

م راه ��ن %ر:ت :رد�م . دو 0راده �و�ور���!ل +�ش از �ن در%ر:ت (د�د و �I 0رادۀ آن �/ �79��

ح و ر:ت :�م. �$ور ��(د ھ�, آ�;/ ا���م ��-ر
ت از �ل طرا
��د. �ن ���ور �ودم در و�ِط آن ھ� %

	
������*. �ر���/ ر�زی (ده �ود. ���ب ا�����ت :/ �9داً دا���م :/ ط��ِب ھ�راھم +�:����* �ود �/ ا

�د�م . .. �/ �7�ن دارم :/ ا�ن �وردش را ��ز از �ل +�ن :رده �ود�د. د��7* �9د �/ ر�, " (���ز" ر�

�* ا�دِر �ز�* �/ +�ش ��را�د�م. ھ�راھ��م از را�دن در �رک و راه ھ�ی �0و�* ��ِت و��وا

 +رھ�ز��!رد�د. را�دن در :وره راه ھ� و ��ِن �زارع را �0* ا�ر�م ��ھ�واری ھ��ش �ر��K ��داد�د...

;�ز�!/ درھ�-�ِم ورود، �و�/ �ن را ��ود �9طوف دا(ت ده ھ� 0راده �و�ور���!ل �ود :/ ُ+(ِت 

دو طرِف دروازۀ ورودی �/ ;(م ���ورد�د. آ�طرف �ر در �و(, ��غ، ا��ِق :و;I �/ �ظر  د�وار �/

�ش ��ر��د و �وِر :م ر�Tِ ;راغ از ��?� در�;, :و;!ش �و�و ��زد... ���ِز (�م ���م (د. �و�وی +

�ِت ���ز �را در :��رش �وا�ت و �� �%ِن ��د +ر��د ;رار�ش �ود را �را(�ده �* ؟ در0وض �� ���

��* ���م �واب دادم در$ور��!/ ر�ش �-ذارم و ھ��Bم �/ (�� (��/ (ود، �ورِد �ؤظِن ���ور�ِن دو

�د ؟ رار �واھم �ر
ت. �9د از ;�د �%ظ/ �!وت، �%��ِت �دی �راز �ل +ر��د: (�� :دام �وال �دار

 د؟ �و�وی��Dم دارم.  دراو��ن �وال +ر��دم ;را ا
راِد (�ن �/ د��/ ھ�ی �دا���/ ��ظ�م (ده ا�

ن $�%ب �وأم �� ا(�رۀ د�ت �Dت : ا�ن د��/ ���ھد�ن ا
	������* ����(�د و آن د��/، ���ھد�

�واِن +�:����* و آن د��/، ���ھد�ن 0رب ����(�د و آ�د��, د�-ر، ���ھد�ن ;;�* ����(�د... �9

�(م. ا(�/ ��واِل د�-ر +�(�?�د دادم :/ ا�ر ��!ن ��(د �� �!* از ���ھد�ن +�:����* �$�%�/ د

وب در�واب �Dت ���� �دارد. درا�ن ز��ن از د��, ط����ن +�:����*، ط���*  +�ش آ�د و �ود ش را ا�

�د ا�ن �� �9ر
* :رد. از ط��ب +�:����* +ر��دم در ا
	�����ن �رای ;* آ�دی ؟ ا�وب �Dت : �رای �?


	�����ن را از د�ِت :�Dرآ�ده ام. �?�د �رای ھر �����ن 
رض ا�ت . �� ���ھد�ن، :(ور ا���* ا 

در  آزاد ��!��م  و +س ازآن، �رای �?�د و آزاد ��زی :(ور ا���* 
��ط�ن در آن :(ور ��رو�م...

�D� غ ��رون آورده (د�د. �� �ود�� @�: ِI;وش ازھ��ن ا��ِق :و+ �م ا�ن ز��ن �ود :/ دو زِن �ر

ر���/  �ری و ا��ط�ِف (�ن در �H9* از(��د ا�ن دو زن ھ��ن ھ��* ��(�د :/ �I روز �ل ��ر د��-

و  ھ� ا�9!�س ��
�/ �ود، %�# ��ز ھرآ�;/ ��(د در �ورد ھ��ن دو ����(د... ھردو ا����ده �ود�د ��ت

�, ��?وت �/ ط����ن :/ در اطراِف (�ن %�7/ زده �ود�د ���-ر����د. در ا�ن ز��ن �و�وی :/ �ر د�

�د ر�T ا�� ا�ن را �-Dت :�� ��رو�م. {�و�ر} �را;, �D �روه �ود رو �/ �ن :رد و �Dت ���د �رو�م.

دا�ِل ��غ آورده (د و آن دو زن را �وار ��وده �+س از ��غ ��رون (د . �/ �79��ش ;�د�ن 
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!* �و�ور���!ل :/ (��د �9دادش �/ ���ت 0راده ��ر��د و ھر0راده دو (�ص را %�ل :رده �ود، �

و  ب ���د ��را�د�م . در :وره راه ھ�ی ��ھ�وار و ُ+ر از �ر+س از د�-ر، ازآن ��غ ��رون (د�د... در(

�وی... و�* ازاو{ ط��ب ھ�راه} +ر��دم ;را ا��زه �دار�د ;راغ ھ�ی �و�ور���!ل را رو(ن 

ل ھ�ی �-?دار�د؟ در�واب �Dت ھ��(/ و�* (���/ وظ�D/ ��رو�م، %ق �دار�م ;راغ ھ�ی �و�ور���!

:��ر�ن �ور %�* �ور :�ر�Tِ آ�ش ِ�-رت، ��!ن ا�ت  �ود را رو(ن :��م ، ;و�!/ از (�9ع

دت  �و9�ِت �� ا
(� (ود و �و�ِط :�
ر ھ� رد ���* و ����رد (و�م... ھ���طور :/ �� �ر0ت و �*


راِد ��را�دم، �I وت در��
�م :/ �و�ِر�را;/ در 
�$�, ;�د د�* ام �وف ��وده ا�ت و د�-ر ا

�/ ای * +س از د�-ر در اطراِف �و�ر +را��ده ��(د�د. ھوا �/ �وط����ن �� �و�ور ���!ل ھ�ی (�ن �!

�ِت ��ر�I (ده �ود :/ ھ�/ ;�ز �$ورت �K�) I د�ده ��(د... ھردو زن را از �و�ر +���ن :رد�د، %�

ر آ�?� ����ر آ(�D/ و �%زون �/ �ظر ��ر��د، �و�� ���, �رگ را روی �ِر (�ن �* د�د�د. ھردو د

�� �دا�م ��  �ود�د و �� $دای �رزان ��ھم ;�زی ��-��Dد. ;�د دم �زد�I �ر ر
�م ���7ِل ھم ا����ده (ده

ھم ;* ��-و��د. ��* ! از �رگ %رف ��زد�د. درک :رده �ود�د :/ �%ظ�ت ِآ�ر �0ِر (�ن را �+ری 


?��د�د �ن ��ر �-�ر *�ھ��م ��  ��!��د. �!* �� ا��دا�/ از د�-ری �* +ر��د �� را ��!(�د؟  ... و

���د ����ِس ز��د از �ن �وا���د 0!ِس (� ن را �-�رم. ��-��Dد �� از �ودوم و �و�ش دار�م، آ�?� �ا

/ +�ِش �ردم ر�T زرد (و�د... {�و�وی } ��ن �Dت ، ا�ن ��9و�/ ھ� را ���واھ�م ا0دام :��م، (�� ;

�/ ;/ �$��م �ر
�ظر دار�د؟ در�واب ��Dم : �و�وی $�%ب �ظِر ��ده �زد (�� �?م ��واھد �ود، ھرآ�

ا�د، ھ��ن �واھد (د، و�* ا�ن را �دا��د :/ :(�ِن زن در 
رھ�T �� ا
	��?� �� روا �ت . .. �و�وی 

رف �9د از آ�!/ 
�م ِا�0را
�ِت آن دو زن را �را�م �(�ن داد و ���Hً از (�وۀ د�ت ��ری آ�?� �را�م %

 آن د�ده ��(د �/ �ن �(�ن داد و �Dتزد، دو ��ره د�ت �/ ��ب ��ود و ��د را :/ �ُ?ر و ا��H +�ی 

�ت�Dِل ا�ن دو زن :���ً از :و��/ �/ آ�?� �وا$�ت :رده ا�ت ... در�ر��ِن ���ِم آن ا��، آ�;/ :/ ُ%!ِم 

(�ِن آن :/ از ھ�/ ��(�ر �را�م �!�ن دھ�ده �ود، $%�/ �* �ود :/ ط����ِن %�Hر در آن ��-�ه، �رای :

. �!* (�ن +�(* ��-ر
��د، %�* :�ِر(�ن �/ ���ز0, �Dظ* ا�����د دو زِن �-ون ��ت، �!* �ر د�-ری

�� ھD-�� ,�Dت ا�ن ��ر �ن ���د �ُ!(م ، (�� 
�ن روز :(�/ ا�د، د�-رش ��-Dت �ن ���د �!ُ(م (

در �?��ت،  +�ش :(�/ ا�د، �و�* ��-Dت  ;�د روز ��(ود :/ �ن :�* را �!(�/ ام، �ن ���د �!(م .

%/ اش (�ن ��(�ر از ھ�/ �ود، از �و�وی $�%ب اذِن :(�ن را ��
ت. او ا��ط���* :/ و�9ش �رای :

 را :/ از �وع :�(��!وف �ود آ��ده :رده روی ھر دو د��ش ���د ��ود و �/ طرف آن دو زن %ر:ت

��د :رد، و�* آن دو زن �� ز����!/ ���, �T�D �/ طرف (�ن �(��/ �ر
�/ �ود �/ ز�ده ���دِن �ود ا
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� %ظ/ �* :/ ���, �T�D �/ طرِف (�ن ��# ر
ت، آ�ر�ن  ا��ِد ز�ده ���دن را از د�تدا(��د، ا�� 

داد�د. �رگ 
7ط ھ(ت دم از آ�?� 
�$�/ دا(ت. �ز(�ون و زاری، ;�ره ای �رای آ�?� ��* ����ده 

$�
 �, ھ(ت�ود. ھر;/ 
ر��د زد�د و ���/ �ر داد�د :�* 
ر��د آ�?� را �(��د. ��ل +�ش آ�د در�ت از 

د�* آن دو را ھدف رار داد. در(��Iِ اول :/ �/ $ورت Hر�/ { Hر��*} 
�ر (د، �!* از آ�دو 

ده د
��9ً از +� در آ�د و ���/ ھ��ش �رای ھ��(/ ���وش (د. و�* د�-رش ھ�وز ز�ده �ود،ز�م :/ �ور

?��@ ��ل را ��ود، ���* آزارش ��داد و ��ود �* +�;�د و ��^ ��زد، �و�� ���/ ھ�ی د��راِش آن زن، 

ر �	ز او :رد، �زد�!�ر آ�د، ���, �T�D را در ����وِش او ;�+���د و ;�د�ن ��و�/ را �$ورت Hر�/ د

 (��I ��ود . �ون و آ�ش از �	ِزاو 
وران ��ود. �رای ا��!/ از �ردِن زن ِد�-ری ��ز �ط�_ن (ود،

                                      ..."  ��#ی �ر او آ�د، ;�د�ن ��و�/ روی �ر و$ورت او Hر�/ :رد

                                          

 (ادا�/ دارد ) 


