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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠٢٠ فبروری ٠٣

  ؟دگذر در افغانستان چه می

۴٧۴ 

 ، پوليس واليت کندز١٣٩٨ دلو سال ٩ به تاريخ :تزنان در افغانستان اشغالی رو به افزايش اس جنايات فجيع عليه

اجساد کشف شده به . شکل بی رحمانه به قتل رسيده بودند، پيدا کرد که به کندز در حالی   از حومۀ شھر را زن۴اجساد 

اين در . نکرده است ی آنھا کسی به پوليس مراجعهئی انتقال گرديده است، اما تاکنون برای شناسائشناسا طب عدلی برای

ا يک پسر رابطه که دخترش ب فارياب به اتھام اين واليت» گريزوان«ولسوالی » غولبيان«حاليست که يک پدر در قريۀ 

 ١٨ ساله با دختر ۴۵ھمچنان يک مادر . کند ھای جسدش را به ديوار آويزان می داشته، او را سالخی کرده، بعد توته

در تازه ترين مورد  .ولسوالی پشتونکوت واليت فارياب ربوده شده که مادر را به شکل فجيع به قتل رساندند ساله اش از

جسد اين زن که در يک بوجی پيچانده  والنؤبه گفتۀ مس. رياب کشف گرديدفاواليت جسد يک زن از شھر ميمنه مرکز 

رساند،  که به قتل می جنايتکار طالب يک دختر را بعد از اين چندی قبل وحوش. شده بود از گذر تندروک پيدا شد

  . دن اندازجسدش را در يک باغ می

 از یدر افغانستان اشغالی به وقوع می پيوندد و ھيچ عکس العمل ھمه روزه جنايات بيشمار و نابخشودنی عليه زنان

 عليه افغانستان بدترين دوران خشونت. حقوق بشر و يا مقامات دولت پوشالی ديده نمی شود سوی نھاد ھای به اصطالح

رون شدن از زندانی شده و اجازۀ بي در مناطق تحت حاکميت طالبان، زنان در چھارديواری خانه. زنان را تجربه می کند

خورند، دختران اجازۀ مکتب رفتن را  اين مناطق به گوش می خانه را ندارند و ازدواج ھای زير سن ھمه روزه در

دموکراسی  ی، زير نامئی و غير امريکائحاکميت دولت پوشالی و درنده ھای اشغالگر امريکا ندارند، اما در مناطق تحت

د و روزی نيست که خبر تجاوز می گير استفادۀ ابزاری و جنسيتی صورتزنان به کاال مبدل گرديده و ھر روز از زن 

ھزاران دوسيۀ حل نشده مبنی بر خشونت عليه زنان در الماری . نشود بر زنان و دختران از گوشه گوشۀ کشور شنيده

برايشان مراکز  در واقع مقامات دولت پوشالی» امن«رسيدگی باقی مانده، ھر روز با ايجاد خانه ھای  ھای محاکم بدون

نيمه فيودالی به يک فرھنگ مبدل گرديده و  –برخورد کاسبکارانه با زن در افغانستان مستعمره . کنند  ايجاد میءفحشا

  .کنند آنھا به زعم خودشان از زن استفادۀ ابزاری می طرف ھای جنگ ارتجاعی و وحشيانه ھر يک از

  

 جنايتکاران طالب از طريق کمک ھای :ر مزا–سير کابل جنايتکار و مزدور طالبی از مسافران م باج گيری وحوش

توريد و توليد  غدار ھمسايه به شمول سازمان ھای جاسوسی منطقه و جھان و منابع تمويل داخلی ھمچون دولت ھای
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ھا از توده ھای ستمديدۀ افغان به جنگ  مواد مخدر، جمع آوری عشر و ذکات، غنايم جنگی، راھگيری ھا و باجگيری

تازه ترين مورد، مسافرانی که از کابل به سمت مزار و معکوس آن در  در. دھند ه و ارتجاعی جاری ادامه میوحشيان

چشمۀ « که در منطقۀ دھند، چنان باجگيری وحوش جنايتکار و مزدور طالبی در اين مسير خبر می رفت و آمد اند از

  .باج می گيرند ز راکبين آنبا استفاده از چراغ ھای اليزری موتر ھا را متوقف ساخته و ا» شير

تنھا به قتل عام افغان ھا در طول نزديک به دھۀ گذشته ادامه داده، بلکه  اين کفتار ھای خونخوار به دستور بادارانشان نه

کمپاين واکسين ضد  دادن پل ھا و پلچک ھا، سرک ھا، باغ ھا، مناطق مسکونی و حتی ايجاد مانع در برابر با انفجار

  . کرده اند دشمنی شان را با توده ھای زجر ديدۀ افغان اعالنًفلج اطفال عمال

 
  
   


