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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٩ مارچ ١٢

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴۴٠ 

به اساس گزارش نشر شده از طرف ستره محکمۀ  :عليه زنان در افغانستان اشغالی ا ھتتجاوز جنسی در صدر خشون

 مورد خشونت عليه زنان در سراسر کشور مورد ٧٢۴۶ بيشتر از ١٣٩٧ تا اخير ١٣٩٣ دولت پوشالی کابل، از سال

که ھزاران دوسيه  اين در حاليست. دادند ه که بيشترين موارد را تجاوز جنسی بر زنان تشکيل میقرار گرفت رسيدگی

بوده و ھزاران مورد خشونت ديگر تاکنون به  بدون رسيدگی کماکان در دھليز ھای محاکم افغانستان اشغالی سرگردان

 .ثبت نرسيده است

 مورد ضرب و شتم ٧٢٠ورد تجاوز جنسی بر زنان و  م٩٢٠سال گذشته  به اساس گزارش نشر شده در جريان چھار

زن مورد اذيت و آزار قرار گرفته و ھمچنان  ١۴۵ زن کشته، ٣٢٠  ھمچنان در اين مدت. است زنان به ثبت رسيده

خشونت ھای ثبت شده از واليت ھای کابل، ھرات، بلخ و کندز می  بيشترين. تس زن اقدام به خودکشی نموده ا١١٣

که در  خشونت در ساير واليات به مراتب بيشتر از اين چھار واليت اند اما به دليل مشکالتی  مواردکه باشد در حالی

لند بشان را در برابر ظلم و تعدی  توانند صدای اعتراض برابر زنان مبنی بر ثبت شکايت ھای شان وجود دارند، نمی

   .نمايند

  

حنيف اتمر جاسوس شناخته شده و  :افغانستان اشغالی کشته و يا زخمی شدند ھزار نفر در ١۵٠در پنج سال گذشته، 

در پنج «: در روز ھشتم مارچ روز ھمبستگی زنان زحمتکش جھان گفت يکی از کاسه ليسان استعمار طی سخنرانی

مجروح  ھزار تن به شمول زنان و کودکان به علت جنگ ٩٨ کشته شدند، در پنج سال گذشته  ھزار تن۵١سال گذشته 

 ھزار نفر يا کشته شده و يا ١۵٠اضافه از  اگر ھمۀ اين ھا را با ھم جمع کنيم و اثر را باالی خانواده ھا بی بينيم،. شدند

آنچه حقايق را ما تالش کرديم خدمت شما ارائه کنيم، جنگ و نا امنی به  در تفاوت با ارقام دولت. مجروح گرديده اند

 اين اظھارات در حالی گفته می شود که ». تر بر مردم داشته که تا حال گفته شده استعميق تر و پيامد جدی مراتب اثر

 ھزار نيروی امنيتی ۴۵ ش بيش ازبود که در چھار سال دورۀ حاکميت به نام اشرف غنی چندی قبل گفته  ایهجرثوم

   .دولت پوشالی کشته شده اند
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فجايعی که محصول مشترک  دھد، ستان اشغالی را نشان میاظھاراتی عمق فاجعه، جنايت و فجايع جاری در افغان چنين

ھمسايه، وحوش جنايتکار و مزدور طالبی، نيرو ھای  ی، کشور ھای غدارئی و غير امريکائدرنده ھای اشغالگر امريکا

   .ھای تروريستی کوچک و بزرگ می باشند امنيتی دولت پوشالی و ساير گروه

جانی بسيار وخيم و  زحمتکش و ستمديدۀ ما ھم از لحاظ مالی و ھم از لحاظبه شدت ارتجاعی بر توده ھای عواقب جنگ 

ًزحمتکش مخصوصا زنان و کودکان صدمه  در تنور جنگ وحشيانۀ جاری بيشتر از ھمه توده ھای. طاقت فرساست

ناگفته پيداست که با . و غير انسانی تقاص پس بدھند جنايات ضد بشریو خارجی ن داخلی ديده که روزی بايد عامال

اين   و شرکاء نه تنھا ھيچ روزنۀ اميدی برای پايانتجاوز امپرياليزم جنايتگستر امريکا ذشت نزديک به دو دھه از آغازگ

   .جريان دارند جنگ خونين ديده نمی شود بلکه کماکان قتل و کشتار مردم ستمديده و بيچارۀ ما

  

  


