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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٩ اپريل ٠٧
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر
۴۴٣ 

 

 در منطقۀ سراوان ١٣٩٨ حمل سال ١۴تاريخ به  :مرزبانان رژيم سفاک ايران ن افغان توسطابه رگبار بستن مھاجر

افغان که در بين آنھا زنان و کودکان نيز شامل بودند تير اندازی نموده که  ناايران، مرزبانان ايران به گروھی از مھاجر

  . تن ديگر زخم برداشتند١٨دو تن کشته و  در نتيجه

که به علت فقر، بيکاری و تشديد جنگ  بر توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما حملۀ وحشيانۀ نظاميان رژيم سفاک ايران

. دھد فقيه را نشان می اوج بربريت و توحش رژيم واليت ترک کشور شان شده در افغانستان ناگذير به ارتجاعی جاری

برند که اکثريت آنھا با وضعيت بسيار بد و غير  ليون افغان در ايران به سر میيدر حال حاضر نزديک به دو و نيم م

جموع خلق ايران در طول توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ايران و در م که با وصف آن. کنند قابل تحمل زندگی می

با بسيار دلسوزی از  ليون ھا مھاجر افغان بوده و اکثريت مطلق خلق ايرانيگذشته پذيرای م نزديک به چھار دھۀ

 افغان نانموده، اما رژيم ضد مردمی و سفاک ايران در اين مدت بدترين برخوردھا را با مھاجر یئن افغان پذيراامھاجر

  .داشته اند

  

 به اساس معلومات وزارت نام نھاد امور :دکن ی زنان در بين نيروھای امنيتی دولت پوشالی بيداد میجنس آزار و اذيت

که دو درصد کل   زن در صفوف پوليس ايفای وظيفه می کنند٣٣٠٠دولت پوشالی کابل، در حال حاضر بيش از  داخلۀ

 واليت ديگر ٣٣کابل و باقيمانده در در  آنھاتن از  ١۴٠٠از آنجمله . آمار پوليس را در سرتاسر کشور در بر می گيرد

می گويد که مجموع زنانی که در اردو فعاليت دارند » ملی«نھاد دفاع  ھمچنان سخنگوی وزارت نام. مشغول وظيفه اند

 البته از مجموع زنانی که در. دھد که يک درصد کل آمار اردوی دولت پوشالی را تشکيل می رسد  تن می١٧٢٢به 

  .کنند، آماری در دست نيست لی کار میدولت پوشا» ملی«امنيت 

 را در رابطه به وضعيت و  ھائیهکابل، بدخشان، ھرات و کندز مصاحب  زن نظامی در١١۵ًنھاد تحقيقی پيک اخيرا با 

  که دری زن۵ه اين نتيجه رسيده که از ھر نيروھای امنيتی دولت پوشالی انجام داده و ب مصونيت فعاليت زنان در

) فزيکی و روانی(آزار جنسی   تن آنھا به نحوی مورد اذيت و۵ولت پوشالی فعاليت دارند، صفوف نيرو ھای امنيتی د



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ًآنھا مصاحبه صورت گرفته مستقيما مورد آزار جنسی  که با از اين ميان بيش از نيمی از کسانی. قرار گرفته اند

   .قرار گرفته اند) فزيکی(

يس در محل کار با برخورد ھای توھين آميز آمران و ھمکاران پول دھد که نيمی از زنان  اين نظر سنجی نشان میۀيافت

 شناسند، از ھر پنج زن صرف يک زن  درصد گفته که آنھا را منحيث جنس دوم می٣٠تر از  شان قرار گرفته، بيش

از ھر چھار زن يک . است گفته که برخورد آمران و ھمکاران شان به گونۀ عادی و بدون ھر گونه آزار و اذيت بوده

 ۴٠بيشتر از . خانواده مجبور گرديده تا ترک وظيفه کند ی و حفظ آبروی خود وئ به خاطر نجات از بدنامی و رسوازن

توھين، ھتک . صورت گرفته، گفته اند که تنھا نان آور خانواده ھايشان می باشند درصد زنانی که با آنھا مصاحبه

دوم فکر کردن جزء  حقارت ديدن به زنان و آنھا را جنسبد و بيراه گفتن، نيشخند زدن، لمس بدنی و به چشم  حرمت،

  .  باشدبرخورد ھای روزانۀ نيرو ھای امنيتی مرد با نيرو ھای امنيتی زن می

نام ترين دولت ھای دست نشاندۀ دنيا می باشد که در سر سپردگی به  حيث يکی از فاسد ترين و بد دولت پوشالی کابل من

ً نائمطم. ی گوی سبقت را از تمامی دولت ھای دست نشانده ربوده اندئير امريکاو غ یئدرنده ھای اشغالگر امريکا

دولت دست نشانده بلکه برای  اکثريت مطلق نيرو ھای امنيتی اين دولت دست نشانده نه به خاطر حمايت و دفاع از اين

  تفنگ میيلۀمواقع نان از کنند و در  اين دولت کار می  نان به خانواده ھای شان با ایهامرار معاش و پيدا کردن لقم

  .خورند

  

  

  

 

 

 

  


