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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١۴ دسمبر ٠١

  گذرد؟ در افغانستان چه می

٢۵۶  

  

  افزايش خشونت ھا در سالجاری عليه زنان در افغانستان اشغالی

 مورد خشونت عليه زنان در اين ٢٢٢۴نام نھاد امور زنان، در ھشت ماه سالجاری بيش از به گفتۀ مقامات وزارت 

به اين ترتيب به طور اوسط ھر روز ده خشونت به ثبت رسيده است، اين در حاليست که به . وزارت به ثبت رسيده است

 خشونت قرار می گيرند، علت سنتی بودن جامعه و حاکميت فرھنگ پوسيدۀ مرد ساالری، اکثريت زنانی که مورد

  .  حاضر نيستند به شخص يا نھادی شکايت نمايند

به نشر رسيده، نشان ) روز جھانی محو خشونت عليه زنان(به مناسبت ) اکشن ايد(در گزارشی که از سوی نھادی به نام 

 نيم زنان به پوليس باور بيش از. ی اعتماد ندارند تن آنھا به نھاد ھای عدلی و قضائ٧دھد که از ھر ده زن افغان،  می

 ٨٧در اين گزارش آمده است که . دھد  درصد افزايش را نشان می١٣ندارند و نسبت به سال گذشته اين بی باوری ھا 

 درصد از زنان از اين ۶٢رو می باشند و از آن جمله، ه درصد از کل زنان افغان با يکی از انواع خشونت ھا روب

که   درصد از زنان کشور ما به عضوی از خانواده يا فاميل شان باور دارند و زمانی٣۶تنھا . خشونت ھا رنج می برند

  .مورد خشونت قرار بگيرند، به آنھا شکايت می کنند

در افغانستان . ساحۀ خشونت بر زنان در کشور ما به مراتب وسيع تر از خشونت عليه مردان در اين کشور است

سياه سر، عاجزه، کوچ، حيوان (واع خشونت چون استفاده از کلمات ناشايست  نيمه فئودالی، زنان مورد ان–مستعمره 

ابزاری از زنان، حق تلفی در ادارات و نھاد ۀ ، ھتک حرمت، تحقير، لت و کوب، جنس دوم جامعه، استفاد...)وغيره

د، آزار و اذيت ھای دولت پوشالی، رقصاندن در محافل، بد دادن، ازدواج ھای اجباری، خودسوزی، کشتار ھای ھدفمن

  . لفظی در محل کار و بازار و از ھمه مھتمر تجاوز وحشيانۀ جنسی قرار می گيرند

ون ترين کشور ھای جھان در قدم اول برای زنان و کودکان آن و در قدم بعدی برای  يکی از غير مصافغانستان اشغالی

که  تا زمانی. دھند رصد جامعه را تشکيل می د٩۵ می باشد که بيشتر از ه ایتمامی توده ھای درد ديده و زجر کشيد

سگان درندۀ اشغالگر در اين کشور وجود داشته باشند و دولت پوشالی و وابسته بر سرنوشت توده ھای ما حاکم باشد، 

اميدی برای بھتر شدن وضعيت موجود ديده نمی شود و بايد ھر روز شاھد افزايش  خشونت ھا عليه تمامی ۀ ھيچ روزن

  .ه مخصوصاً خشونت عليه زنان باشيم جامعافراد
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  دھند  سل زندگی شان را در افغانستان اشغالی از دست میض افغان در اثر مر٣۶روزانه 

 ٣٠سازمان جھانی صحت طی گزارشی اعالن کرد که آمار مرگ و مير ناشی از مرض سل در افغانستان با افزايش 

 انسان در افغانستان اشغالی در اثر مريضی ٣۶ ديگر روزانه تبه عبار. رسد  نفر می١٣٠٠٠درصد، ساالنه به مرز 

 سل در افغانستان جان ھای ضکه در نتيجۀ مر تقريباً دو سال پيش مجموع کسانی. دھند سل جان شان را از دست می

  .سيد ھزار نفر ر١٣ درصد به ٣٠شان را از دست دادند، ده ھزار نفر بود که با گذشت دو سال، اين تعداد با افزايش 

 مبتال می گردند به مراتب ضکه که به اين مر توان گفت که تعداد واقعی کسانی اين در حاليست که به يقين کامل می

احصائيه ھای واقعی به دليل عدم موجوديت مراکز صحی به قدر کافی در . بيشتر از ارقامی است که به نشر رسيده است

 دھد از ساحات زندگی اکثريت توده ھا به نشر رسيده نمی می را تشخيص ضکشور و دور بودن مراکزی که اين مر

  .تواند

 ھزار مورد از اين بيماری به ثبت رسيده و در حدود ٣١رئيس دفتر اين سازمان در کابل، می گويد که سال گذشته تنھا 

 ۵٨سال در حدود ھر ) صحت(به گفتۀ مقامات وزارت نام نھاد و فاسد .  ھزار مورد ديگر اصالً به ثبت نرسيده است٢٧

  .ھزار مورد جديد به مبتاليان اين بيماری افزوده می شود

مخصوصاً به دليل فقر بسيار گسترده و غير قابل باوری .  گفته شده استضفقر و نا امنی دو عامل مھم و عمدۀ اين مر

 افزوده ضتاليان به اين مر درصد مردم ما سايه افگنده، باعث گرديده که ھر روز به تعداد مب٩۵که بر زندگی بيشتر از 

  . شوند

به افغانستان اشغالی، نه تنھا کوچکترين » کمک«صد ميليارد دالر تحت نام بيش از در سيزده سال گذشته سرازير شدن 

 انگشت ه ایعدرای ثير مثبتی به زندگی اقتصادی توده ھای ستمديده و جنگزدۀ ما نداشته بلکه اين پول ھا زمينه را بأت

اين، جاسوس، وطنفروش، بی وجدان، پست و مزدور اجانب و بيگانه ھا فراھم ساخته تا برای شان زندگی شمار دزد، خ

ھا نصيب مردم بيچاره و زحمتکش ما تنھا گلوله ھای داغ، ويرانی خانه ھا و مزارع » کمک«از اين . ی بسازندئافسانه 

  .  و داشتن زندگی دوزخ آسا و جھنمی بوده و بس

ی از زندگی جھنمی کنونی، فقط اتحاد و ھمبستگی توده ھای درد ديده و زجر کشيدۀ ما زير پرچم رھائيگانه راه برای 

که درنده ھای اشغالگر از کشور ما رانده نشوند و کاخ ھای مرمرين  استقالل و آزادی کشور می باشد و تا زمانی

ی از ظلم يگانه راه رھائ. اميد داشته باشنداستبداد بر سر شان خراب نگردند، توده ھای ما ھيچ روز خوشی را نبايد 

استعمار و استبداد، اتحاد و ھمبستگی تمامی نيرو ھای آزاديخواه، استقالل طلب، مترقی، وطنپرست، انقالبی و 

  .روشنفکران واقعی تحت جبھۀ واحد ضد اشغال و استبداد است

  

  

  

  

  


