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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
 ٢٠١٩ جنوری ١۴ - -Junge Weltدنيای جوان: منبع

  لموميا ابوجما: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٩ جنوری ٢١
 

 !اينجا چيزی در حال وقوع است

  
 قرار کامل بررسی مورد خونسردی و نوين ديدی با را غرب در تکاملی روند ما که است مھم بسيار جديد، سال ازآغ در

 را» داری سرمايه بحران «ًفورا بحرانی واقعۀ ھر پس در که دارند گرايش سو اين به اغلب ھا سوسياليست. دھيم

 به محل بی آژير که کرد تکرار بايد بار چند ولی است تیحقيق اين دارد، وجود ًواقعا بحرانی ھای پديده. کنند یئشناسا

  کند؟ نمی کمک کسی

  .کنيم بررسی تر نزديک از را» زردھا جليقه «ناگھانی ظھور ويژه به فرانسه، وقايع يدئبيا

 کنند می جرأت ًواقعا ھا آن. دارند تعلق یئروستا يا و بزرگ شھرھای ۀحوم ھای  شھرک کارگر ۀطبق به اغلب ھا آن

 مقايسه دادند، دست از گيوتين زير را خود سر که فرانسه انقالب دوران شاھان با را کشور سياسی رھبری مايندگانن

  .است وقوع حال در چيزی اينجا بنابراين،. کنند
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  موميا ابوجمال

 بايد نتيجه در و بوده خودخواسته یئاروپا ۀاتحادي از یئجدا با عمده طور به که روست روبه روندی با کبير بريتانيای

 اينجا آری،. کند تحمل را خود کشور در اشتغال شمار بی نابودی و جھانی تجارت در ميلياردی چندين ھای خسارت

  .است وقوع حال در چيزی

 ١٩٣٠ ۀدھ ھای سال يادآور که روست روبه بورس بازار در یئخيزھا و افت با حاضر حاال در مريکاا ۀمتحد تاياال

 گرايشات ما اگر و. است وقوع حال در چيزیً مطمئنا آری. بود کشيده سقوط پرتگاه لبۀ به را کشور شديد رکود که است

 ھر است، وقوع شرف در یئچيزھا ًواقعا کنند، می غازلهم فاشيستی گرايشات با که گيريم نظر در را غربی حکام اخير

  .نباشد ھم مطبوع که چند

  است؟ داری سرمايه بحران ھای عالمت ھا اين ۀھم آيا ولی

  زيرا آری،

 را نئوليبرالی دوران وقفه بدون خورد می چشم به که فاشيستی ھای جنبش رشد و است ملی نه و جھانی روند يک اين

 و التين و پوست سياه جوامع ِليسیوپ و دولتی سرکوب دنبال به مريکاا ۀمتحد اياالت در ما یبرا که دھد می ادامه

  .است آورده ھمراه به یئ توده ھای دستگيری فقير، سفيدپوستان چنين ھم

 شاھديم، خود جوامع ۀحاشي در را ھا آن رشد ما که راستی دست ھای جنبش آن ۀکلي روی بر را درھا ھا سرکوب اين

 جنبش مورد در امر اين. ايستند بازنمی حرکت از ھرگز و ھستند جريان در ھمواره ھا جنبش زيرا چرا؟. گشايد می

 نکنيم، استفاده ومرج ھرج ۀلحظ اين از تاريخی، ۀلحظ اين از ما اگر. است صادق نيز ملی ھای اقليت و ءفقرا کارگران،

  .بود خواھيم پشيمان ما ۀھم آخر در

  

   تارنگاشت عدالت

  


