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در افغانستان چه می گذرد؟
٢٧٩
بدترين خشونت ھا عليه زنان در افغانستان اشغالی
در گزارشی که سازمان ملل به نشر رسانده ،آمده که زنان در افغانستان اشغالی با موانع زيادی برای دسترسی به
»عدالت« مواجه می باشند .اين موانع را به نام »نارسائی ھائی در نظام قضائی« از جمله فساد اداری ،سوء استفاده از
صالحيت و موقعيت شغلی ،حرفه ئی نبودن مسؤوالن و ھمچنان فشار ھای فرھنگی و خانوادگی تشخيص نموده است.
اين گزارش به اساس مصاحبه با  ١١٠تن از زنانی صورت گرفته که در معرض خشونت قرار گرفته اند .از ميان زنان
مصاحبه شده ،پنج درصد آنھا دوسيه ھای خود را از طريق قضای به شدت فاسد دولت پوشالی کابل حل کرده که عوامل
خشونت قسما ً مجازات گرديده و باقی ھمه راه حل ديگری به نام »ميانجيگری« را پيشه کرده اند.
با آن که وزارت نام نھاد زنان در دولت پوشالی از  ٢٥نوع خشونت عليه زنان نام برده و گفته که  ١٩مورد آن در
قانون منع خشونت عليه زنان جرم پنداشته می شود ،اما دامنۀ خشونت عليه زنان در جامعۀ مستعمره و استبداد زدۀ ما
چنان باالست که بر شمردن موارد خشونت عليه زنان به مراتب باالتر از اين تعداد است ،تا جائی که زن در افغانستان
نيمه فيودالی – مستعمره جزء از ابزار زندگی مرد شمرده می شود.
توھين ،تحقير ،لت و کوب ،سنگسار ،گوش و بينی بريدن ،اعدام ھای صحرائی ،تجاوز گروھی ،بد دادن ،پرداخت حق
ميراث به اندازۀ نيم مرد ،ازدواج زير سن ،حصار خانگی ،پوشش غير انسانی به نام حجاب ،استعمال کلمات توھين
آميز مانند سياه سر ،عاجزه ،کوچ و ده ھا مورد برخورد غير انسانی و ناشايست ديگر گوشۀ کوچکی از خشونت عليه
زنان می باشد.
امروز افغانستان اشغالی يکی از بد ترين کشور ھای جھان برای نه تنھا زنان ،بلکه انسان ھا مخصوصا ً توده ھای درد
ديده و زجر کشيدۀ افغان می باشد .ھيچ نوع مصونيت کاری و زندگی وجود ندارد و روزانه ده ھا زن ،کودک ،پير و
جوان افغانستان استعمار زده و استبداد زده توسط طرف ھای »جنگ« وحشيانۀ جاری به خاک و خون کشيده می شود.
تغيير وضعيت ناگوار و ناھنجار کنونی در برابر زنان طبقات زحمتکش و ستمديده و توده ھای تحت ستم کنونی زمانی
امکان پذير است که نيروھای انقالبی ،استقالل طلب ،آزاديخواه ،پيشرو و مردمی با ايجاد جبھۀ واحد ضد اشغال و
استبداد کنونی زير يک چتر به منظور راه اندازی مبارزۀ استقالل طلبانۀ ميليونی گردھم آمده و با شکست اشغالگران و
نابودی نيرو ھای جاسوس و وطنفروش کنونی ،قدرت سياسی را به دست گيرند .تا زمانی که نيرو ھای اشغالگر کنونی
از خاک وطن چخ نگردند و کاخ استبداد ويران نگردد ،رھائی از وضعيت فاجعۀ بار کنونی ناممکن می باشد.
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