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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١۴ مارچ ٠٧

  در افغانستان چه می گذرد؟

٢٣۶  

  

   قضيۀ خشونت عليه زنان۴۵٠۵ثبت بيش از 

پوشالی کابل به نشر رسانده و گوشه ای از خشونت ھا بر زنان را در گزارشی که وزارت نام نھاد زنان در دولت 

 به ثبت رسيده که بيشترين اين ١٣٩٢ قضيۀ خشونت عليه زنان در سال ۴۵٠۵انعکاس داده، ديده می شود که بيش از 

ِد اين  درص۵٠در اين واليات بيش از . خشونت ھا در پنج واليت کابل، ھرات، تخار، کاپيسا و بلخ صورت گرفته است

اين خشونت ھا شامل لت و کوب، قتل ھای .  درصد در صدر جدول قرار دارد٢١خشونت ھا به ثبت رسيده که کابل با 

  .ناموسی، عدم پرداخت نفقه، ازدواج ھای اجباری، توھين و تحقير می باشد

 می دھد، و اين در آمار فوق نشاندھندۀ گوشۀ بسيار کوچکی از وضعيت اسفناک و رقت بار زنان کشور ما را نشان

حاليست که زنان افغانستان اشغالی به دليل حاکميت مناسبات نيمه فئودالی و قبيله ئی در خانواده ھا قادر به بازگوئی 

شنکنجه ھا و خشونت ھای که ھر روز و ھر ساعت بر آنھا صورت می گيرد، نيستند و اگرنه آمار واقعی اين خشونت 

  . است که به نشر رسيده استھا به مراتب باالتر از ارقامی 

برای تعداد زيادی از زنانی که خشونت عليه آنھا صورت می گيرد و حاضر به ثبت اين خشونت ھا نيستند، مراجع  

دولت پوشالی مدار اعتبار نبوده و اين مراجع را مکانی برای فساد و بد اخالقی مقامات باالئی » عدلی و قضائی«کذائی 

 مبدل گرديده و بوی گند و ءدر دولت پوشالی به مراکز فحشا»  خانه ھای امن«ھمچنان ايجاد . دولت پوشالی می دانند

  . له پرداخته خواھد شدتماً به اين مسأکثافت اين مراکز بسيار آزار دھنده و غير قابل تحمل است که در گزارشی ديگر ح

 دست نشانده بر سر قدرت باشد، ھرگز بر مال نخواھد گرديد و ھر که دولت پوشالی و رقم واقعی خشونت ھا تا زمانی

  .  نخواھد گرديدءروز صد ھا مورد خشونت غير انسانی بر زنان درد ديدۀ افغانستان اشغالی صورت گرفته و ھرگز افشا

ی ھای در طول تاريخ، ثابت گرديده که دولت ھای ضد مردمی، مستبد و پوشالی باعث و بانی اول تمامی ناھنجار

امور ی زمام ئکه چنين دولت ھا اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرھنگی از جمله خشونت عليه زنان بوده و تا زمانی

کشور را در دست داشته باشد، نه تنھا اين ناھنجاری ھا محو و يا کاھش نمی يابند، بلکه ھر روز بايد انتظار افزايش 

 .چنين وضعيتی را داشته باشيم

 

   به فھيم از سوی سردستۀ جواسيسامتيازات ويژه
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راز اول دولت پوشالی کابل طی فرمانی به فھيم جنايتکار دستۀ جواسيس و يکی از وطنفروشان تاخيراً کرزی سر

 رقمی، محل زندگی، تدابير امنيتی و داشتن جايگاه ويژه در مراسم ملی می ٧امتيازات ويژه که شامل حقوق مادام العمر 

  .باشد، داده است

ديوث که يکی از قاتلين خلق دربند و اسير ماست و بايد به پای ميز محاکمه کشانيده شود، اما دولت پوشالی و مزدور اين 

کابل که تمام تار و پود آن را سگان درندۀ جھادی، طالبی، خلقی، پرچمی و تکنوکرات ھای غربی ساخته است، اول او 

ی توده ھای تحت ستم ما اين پليد را سوار نمود و اينک که روز رساند و سال ھا بر گرده ھا» مارشالی«را به درجۀ 

ھای پايانی قدرت ارگ اين نجس به سر رسيده، تصميم گرفته تا با دادن امتيازات ويژه کماکان چھرۀ ای اين رذيل از 

  .خاطره ھا محو نگردد

ردم بيشتر به يک سگ باز و مرغ باز دادن امتيازات ويژه به انسانی که سواد درست خواندن و نوشتن را ندارد و بين م

 تلخ ه ایمشھور است يکی ديگر از پند ھای تلخ تاريخ سياه کشور ماست که آيندگان با شنيدن اين شوخی تلخ، بايد خند

  . دننماي

 


