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  ٢٠١٩ نومبر ٢۵

 
  ؟دگذر در افغانستان چه می

۴۶۶ 
افزايش  در تازه ترين گزارش خود از» حقوق بشر« کميسيون نامستقل :ه زنان در ھفت ماه گذشتھزاران خشونت عليه

به اساس اين گزارش در ھفت . است  نيمه فيودالی خبر داده– درصدی خشونت ھا عليه زنان در افغانستان مستعمره ٨

 ١٠٠٠اين کميسيون به ثبت رسيده که از آن ميان اضافه از  ی ئه مورد خشونت در دفاتر ساح٢٧٠٠ذشته بيش از ماه گ

    . خشونت جنسی به ثبت رسيده است١٢٣ خشونت اقتصادی و ۴٨۵خشونت فزيکی،  ٨۶١خشونت روانی و کالمی، 

فغانستان اشغالی، خشونت فزيکی و گذشته عليه زنان در ا شايع ترين و رايج ترين نوع خشونت در طول ھفت ماه

 مورد ٨۶١دھد و از مجموع  درصد مجموع خشونت ھا عليه زنان را تشکيل می٢۶ جسمی به ويژه لت و کوب است که

افزايش  درصد ۴١ مورد آن شامل لت و کوب زنان می باشد که نسبت به ھفت ماه سال گذشته، ٧۴۴ خشونت فزيکی،

 مورد منجر به ٧١منجر به قتل،   مورد٣٠دھد که در نتيجۀ اين خشونت ھا،  میاين کميسيون گزارش . دھد را نشان می

کار اجباری و يک مورد منجر به قطع اعضای بدن زنان   مورد منجر به٨ مورد منجر به آتش زدن، ٧زخمی شدن، 

   .گرديده اند

کل زنان در افغانستان ياد به عنوان عمده ترين و جدی ترين مش در گوشۀ ديگری از اين گزارش از خشونت جنسی نيز

جنسی  که خشونت ھای با وجود آن. ساله دختران و زنان بسياری قربانی اين جنايت گرديده است آوری گرديده که ھمه

مورد خشونت جنسی به ثبت رسيده  ١٢٣به دليل سنتی بودن جامعه زياد برمال نمی گردد، اما در طول ھفت ماه گذشته 

با شيوه ھای متفاوت صورت می گيرد، مانند تجاوز  خشونت جنسی» حقوق بشر«قل به گفتۀ کميسيون نامست. است

تحقير جنسی، سقط جنين اجباری و ساير موارد که از ميان تمام آمار خشونت  جنسی، روابط نامعمول جنسی، توھين و

 ٢۴ديگران   با مورد، رابطۀ نامشروع شوھر٢۴جنسی که شنيع ترين نوع خشونت جنسی است در حدود  جنسی، تجاوز

 و لواط ء مورد و اجبار به فحشا١۵  مورد، اجبار به رابطۀ جنسی٧ مورد، سقط جنين ٣٠مورد، آزار و اذيت جنسی 

   .ی کميسيون به ثبت رسيده است ئه مورد در دفاتر ساح٢٣

 درصد بی ٣٧درصد مشکالت روانی،  ٨ھا عليه زنان باعث  در گوشۀ ديگری از گزارش کميسيون آمده که خشونت

درصد ترک منزل، يک  ٧اقدام به خودکشی، يک درصد ترک تحصيل،  درصد خودسوزی، يک درصد ٢سرنوشتی، 

 به ء، ابتالءتقاضای طالق، يک درصد حاملگی بر اثر تجاوز و مواردی چون فحشا درصد١۵درصد ترک وظيفه، 

  .جنسی، معلوليت اعضای بدن وغيره گرديده است امراض
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به نام جھادی، طالبی، تنکوکرات، وطنفروش، جاسوس، جنايتکار،  شتی اراذل و اوباشافغانستان اشغالی با حاکميت م

 ًکه به ساز درنده ھای اشغاگر غربی مخصوصا امپرياليزم جنايتگستر امريکا می رقصند، خاين، خودفروخته و وحشی

 مورد جنايت و خشونت عليه ھا به قبرستان و قتلگاه زنان بيچاره و ستمديدۀ افغان مبدل گرديده و روزی نيست که ده

که درنده  زن بر اريکۀ قدرت تکيه زده باشند، تا زمانی که جنايتکاران و جواسيس ضد تا زمانی. زنان به ثبت نرسد

که کشور ھای  ی بر زمين و فضای کشور ما حاکميت داشته باشند، تا زمانیئامريکا ی و غيرئھای اشغالگر امريکا

حمايت کنند و باالخره تا   مزدور طالبی و داعشی، جنايتکاران جھادی و غير جھادیھمسايه از وحوش جنايتکار و غدار

استقالل طلب و ملی باھم متحد نگردند، حال و روز نه تنھا  که نيرو ھای مترقی، آزاديخواه، انقالبی، وطنپرست، زمانی

 ايت عليه توده ھای زحمتکش ونمی گردند، بلکه ھر روز بايد شاھد انواع خشونت و جن زنان کشور ما از اين بھتر

   .ستمديدۀ خود کشور باشيم

  

  

  

  

 

  


