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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  ٢٠١۴ جنوری ٣١
  

  » اروپايۀاتحاد«آيا ستمگران 
   می توانند مدافع حقوق زنان زحمتکش افغانستان باشند؟

  
شر که ابزاری است جھت پوشاندن ستمگری ھای امريکا و اتحاديۀ اروپا و ساير کشورھای سازمان ديده بان حقوق ب

خواسته است تا به وضعيت زنان افغانستان ) اتحاديه اروپا(غارتگر در سرتاسر جھان، اينک از ارباب ستمگری اروپا 

  .به طور جدی رسيدگی نمايد

در افغانستان است در مصاحبه اش با راديو آزادی گفته است که که از مسؤولين سازمان ديده بان حقوق بشر » ھيدربار«

بناًء ما برای . ما مأيوس خواھيم شد که يک پاسخ واضح از سوی اتحاديۀ اروپا و کشورھای عضو اروپا نداشته باشيم«

ر اقدام ھائی را آن ھا نوشتيم و خواستيم تا وزاری خارجه و اتحاديۀ اروپا در سطح سياسی در يک يا دو سال آينده، بيشت

  »انجام دھند و از حقوق زنان در افغانستان حمايت کنند

اتحاديۀ اروپا که از کشورھای . اين کثافت گوئی ھمان داستان خواستن ترحم از گرگ تيز دندان را در ذھن زنده می کند

 سيستم سياسی و غارتگر تشکيل شده است، در بيش از دوازده سال ستمگری در کنار امريکا، نشان داده است که

اقتصادی اين اتحاديه بر ھمان غارت و چپاول و کشتار استوار است که توده ھای زحمتکش افريقا ئی با درد و رنج 

  .احساس کرده اند و می کنند

اگر از جنايات سربازان ستمگر اتحاديۀ اروپا در چوکات ناتو در کشور عزيز و رنجديدۀ ما بگذريم، دست اربابان اين 

اين ستمگران از ھيچ . رنگين است...  در کشتار خلق رنجديدۀ ليبيا، مصر، مالی، سومالی، سوريه، الجزاير واتحاديه

ستمگران اين اتحاديه . نوع جنايت در حق زحمتکشان و به خصوص زنان ستمديدۀ کشورھای افريقايی دريغ نکرده اند

ريزند و وارد خانه ھای آنان شده سينه ھای ماتمدار ھمين اکنون با طياره ھای ناتو بر عروسی زنان زحمتکش بم می 

 قندزی زحمتکش را قتل عام کرد و ١٧٠جنرال المانی اين اتحاديه در يک بمباری بيش از . شان را به رگبار می بندند

  .با تيل تانکرھای مورد ھدف يکجا سوختاند

 ۀوسيله ، غوربند و ساير مناطق افغانستان بزنان شيندند، بکوا، باالبلوک، کنر، ارزگان، کندھار، ھلمند، ننگرھار

 مدنی ۀستمگران اين اتحاديه و امريکا کشته شده اند، پس تنھا احمقان، نوکران ستمگران، اينجو داران مزدور و جامع

از حقوق زنان در «ت کرده می توانند از ستمگران بخواھند تا جرأ» ھيدبار«مورين خارجی مثل خانم أدالر گير و م

  .، نه انسان ھای با وجدان و با شرف و طرفدار واقعی زنان زحمتکش»ان حمايت کنندافغانست

 اروپا زندگی دوزخی را تجربه می کنند، زنان ۀ ستمگری و جنايت امريکا و اتحاديۀوسيله زنان زحمتکش که ھر روز ب

ز جنسی قرار می گيرند،  طالبان فاشيست و جھادی ھای تفنگدار کشته می شوند و مورد تجاوۀوسيله زحمتکش که ب
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 مدنی دالر گير مورد بھره برداری تجاری قرار می گيرند، نه ۀوسيلۀ اينجوداران مزدور و جامعه زنان زحمتکش که ب

 مدنی که سرش در آخور ۀ اينجوھا و جامعۀوسيله ی و دوستان داخلی آن، نه بۀ اروپا و سربازان امريکائ اتحاديۀوسيله ب

 ھيچ نيروی مزدور ديگر به حقوق واقعی خود رسيده نمی ۀوسيله ان بسته است و نه ھم بسفارت خانه ھای غارتگر

 به ءزنان زحمتکش با اتحاد و ھمبستگی خودشان و با کار مشترک با برادران زحمتکش شان و تنھا و تنھا با اتکا. توانند

  .ف است، رسيده می توانندی از ستم ھای مختل به حقوق واقعی خود که ھمانا رھائبازو و نيروی خود شان

 


