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 Reports گزارشھا

 
   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٣ نومبر ٢٨
   

  ی می خواھد قانون سنگسار را کرز
  در افغانستان به تصويب رساند

  

  

، جزای زنا برای افراد مجرد »گاردين«بر اساس گزارش . دولت افغان در حال تدوين طرح جديد قانون جزائی است

  . ضربه شالق و سنگسار برای زنان شوھر دار خواھد بود١٠٠

 گذاشته می ءخاطر ھمين قوانين سنگسار و شالق که از سوی طالبان به اجراه  ب، اياالت متحده و انگلستان٢٠٠١سال 

  .شد، حملۀ نظامی به افغانستان را توجيه کردند

  .  بايد افغانستان را ترک کنند٢٠١۴نيروھای خارجی سال 

  

”Public stoning consideration is latest setback for Afghan women’s rights“ ,par Emma 

Graham-Harrison ,The Guardian ,٢۴ novembre 2013.  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

  ٢٠١٣مبر  نو٢٧

  ٢٠١٣مبر  نو٢۶|شبکۀ ولتر

  

  :يادداشت
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، طرح تدوين قانون جزای جديد، آنھم در استانۀ امضای قرار بردگی  از قماش گاردين و سايرينرسانه ھای غربیبرای 

ه »جرگۀ وطنفروشان« به وسيلۀ وطنفروشان شرکت کننده در افغانستان ، از جانب ادارۀ دست نشاندۀ آنھا گذشته از آن ک

ی ابراز نارضايتی از رئيس غالمان يعنی حامد کرزی نيز می بھانه ايست برای تداوم حضور شان در افغانستان، به نحو

  .باشد

ً در  به مثابۀ  »توحش سنگسار«آن  که  در تمام دوران حضور نيروھای اشغالگر در افغانستان، گذشته از حالی که اساسا

 اجراء شده ند،ديده ا الزم یخدای يھود، در مناطق تحت حاکميت طالبان برقرار بوده و در موارد» يھوه«ميراث شوم 

 در مناطق تحت نفوذ و حاکميت ادارۀ مستعمراتی  و در بغل گوش قطعات نظامی اشغالگران ناتوئی نيز اجراء ؛است

 اين که تا ديروز تمام اين رسانه ھا در قبال چنين توحشی سکوت مرگ پيشه نموده بودند و اينک می خواھند، .شده است

، مفھوم قانون »قانون سنگسار« گذشته از آن که با تسميۀ چنين توحشی به رند،اشمئزاز شان را از آن بابت اعالم بدا

اھانت ديگريست به شعور و درک مردم افغانستان، اھانتی که اميدواريم روزی  رادر عصر کنونی زير سؤال می برد،

و تحقير ھای مکناتن ھا و به توھين ھا  مردم افغانستان قادر بگردند، تا پاسخ آن را به ھمان نحوی ارائه بدارند، که

  .کيوناريھا داده بودند
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