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در افغانستان چه می گذرد؟
٣١١
افزايش خشونت ھا عليه زنان» ،تحفۀ« ديگری از تجاوز اشغالگران غربی به افغانستان
در گزارشی که سگ پير استعمار )دولت امپرياليستی انگليس( به ارتباط خشونت عليه زنان افغان به نشر رسانده ،آمده
است که در سال  ٢٠١۵ميالدی خشونت ھا در افغانستان مخصوصا ً عليه زنان به شکل بی سابقه ای افزايش يافته است.
به نقل از اين گزارش در سال گذشتۀ ميالدی بيش از پنج ھزار رويداد خشونت عليه زنان در اين کشور به نشر رسيده
است .اين گزارش که از طرف ادارۀ امور خارجی و مشترک المنافع انگليس به نشر رسيده ضمن آن که از وخامت
اوضاع يادآوری نموده ،طالبان را بزرگترين تھديد در برابر »حقوق بشر« عنوان کرده و تصوير کلی از »حقوق بشر«
را تاريک گفته است.
نشر چنين گزارشی تازگی نداشته و عامالن اصلی قتل ،کشتار ،غارت ،انتحار ،انفجار ،فقر ،بيکاری و باالخره بربادی
ھست و بود توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما ،مثلث شوم و پليد )اشغالگران غربی به سردمداری امپرياليسم جنايتکار
امريکا ،دولت پوشالی کابل و طالبان جنايتکار و مزدور( می باشد .از آوان تجاوز آشکار امپرياليسم به افغانستان اشغالی
تمامی حقوق انسان ھای اين مرز و بوم زير پا گرديده و در پانزده سال گذشته اين مثلث شوم زندگی را به خلق ما به
دوزخ مبدل نموده اند.
از آوان تجاوز عريان درنده ھای غربی به سردمداری امپرياليسم جنايتکار امريکا و اشغالگران ناتوئی تاکنون ھزاران
زن و دختر اين سرزمين به اشکال مختلف قطع عضو گرديده و يا با فجيع ترين اعمال ضد انسانی به قتل رسيده که
مسؤول تمامی اين جنايات نابخشودنی اشغالگران غربی ،حاکمان دولت پوشالی ،طالبان و داعشی ھای جنايتکار و
مزدور و ساير جنايتکاران اند که روزی بايد در دادگاه خلق به محاکمه کشانده شده و انتقام ھر قطره خون توده ھای
زحمتکش و ستمديده مخصوصا ً زنان مظلوم و بيچارۀ ما از آنھا گرفته شود.
در کشوری که درنده ھای اشغالگر ،طرف ھای »جنگ« خود ساختۀ زرگری جاری را تمويل و تجھيز می نمايند،
وحشی ترين و جانی ترين انسان ھا را بر گرده ھای مردم ما سوار کرده و متعفن ترين انسان ھا را به نام طالب و
داعش حمايت نظامی و مالی می نمايند ،در کشوری که حاکمان آن جنايتکاران جنگی چھار دھۀ اخير اند و تکنوکرات
ھای آن در مکتب امپرياليسم درس وطنفروشی و سر سپردگی آموخته اند ،توقع رفاه و آسايش برای مردمان آن فکر
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احمقانه ای بيش نيست .روزگار سياه جاری را کسانی به مردم ما به ارمغان آورده که کوچکترين باوری به انسانيت
نداشته و سياست ھای جنگ افروزانه جزء الينفک قاموس غارتگری و تجاوزگری آنھاست.
کسانی که به »حقوق بشر«» ،جامعۀ مدنی«» ،آزادی بيان«» ،حقوق زن« و »دموکراسی« غربی باور دارند و فکر
می کنند که امپرياليسم می تواند افغانستان را به مسير ترقی و پيشرفت سوق دھد ،يا انسان ھای ساده لوح و خوش
باورند که نان به نرخ روز می خورند و يا کاسه ليسان استعمارو استثمارند که برای خوشخدمتی به امپرياليسم و دولت
ھای ضد مردمی منطقه از ناموس ،عزت و شرف شان گذشته اند.
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