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  یلايرب .ح
  ٢٠١٩ اپريل ٢٠

 "درانب لرش" یاھ هتفگ هب رصتخم ِخساپ

  
 به افغانستان در امريکا خاص نمايندۀ زادخليل زلمی ھمسر"بنارد شرل "زن جھانی روزھمبستگی مارچ ھشت ستانۀآ در

 در امريکا متعدد جنايات و سياستھا از دفاع در و افغانستان انمرد و زنان به سياسی مستقيم ھای طعنه صورت

 و تکبر موقف از ،امريکا منافع تأمين برای زادخليل زلمی ھمسرش ھای کارنامه از دفاع در حقيقت در و افغانستان

 ھای ديهور محکم ھای پاسخ  .يافت بازتاب نيز منطقه و افغانستان ميديای در که کرد بيان ئیحرفھا رعيتی ارباب

 وی اظھارات مورد در افغانستان در زنان حقوق از جانبداری فعاالن از  ایهعد خصوص به و جانبی ھر از متعددی

 ولو وی ھای ادعای از برخی توضيح يا پاسخ به آمد الزم اما .دانست شده ادا توان می را مطلب حق ئیجا تا که شد داده

 .ساريست و جاری ھنوز آن به پرداختن ضرورت ولی باشد، دير شايد که وجودی با حتی شود؛ پرداخته اينجا تکرار، به

 طالبان، از دفاع جنايکارانۀ سياستھای دوام با امريکا امپرياليسم نمايندۀ اين زادخليل آقای بنارد خانم گرامی ھمسر زيرا

 امريکا اوامر مطابق ھاآن رساندن قدرت به برای طالبان شريک ترين صميمی حيث به زنان، آزادی آشکار دشمنان اين

 قدرت به مجرای راستترين سر و ترين سر درد بی !! ترين خوب تا است صدد در روز و شب و کند می صاف جاده

 .نمايد دريافت را طالبان رسيدن

 دليل اين به را خود حقوق نيز امريکا خصوص به و غرب زنان" که داشتند بيان خود اظھارات در جمله از بنارد خانم

 فرستاده سرباز و پول برايشان و کرده تأسف احساس برايشان ديگر فرھنگ يک به مربوط مردم که نياوردند تدس به

 از دفاع خاطر به افغانستان در امريکا لشکر گويا که کند می بيان آشکارا نظر اين ".دھند نجات ظلم از را آنھا تا باشد
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 بی که حالی در .بود طالبان سياه سلطۀ زير از انزن نجات نيز ھدفش و شد سرازير ٢٠٠١ سال در زنان حقوق

 طالبان چنگ از افغانستان مردان و زنان ئیرھا خاطر به نه متحدانش و امريکا که داند می ھم ئیامريکا زن شعورترين

 اين در خود برای دايمی پای جای و کردند که کنند اشغال را افغانستان خواستند ًعمال بلکه کردند لشکرکشی آنجا به

 به دوباره را طالبان خواھند می سال ١٨ از بعد نيز اکنون و کردند پيدا که کنند پيدا مرکزی آسيای ِستراتيژيک رزمينس

 .برگردانند قدرت

 از  ".ايم يافته دست دشوار و طوالنی مبارزۀ در خود حقوق به پول، تن صدھا و سربازان فرستادن بدون ما" که گفته او

 اجتماعی توان بهء اتکا با زنان جنبش چون است درست .است نادرست ھم و درست مھ ادعا اين تاريخی منظر يک

 جمھوری حزب جمله از ئیبورژوا احزاب چون است نادرست يافتند؛ دست امر اين به آزاديخواھی جنبش و خودشان

 قرار زنان حقوق تأمين و ئیرھا برای جدال اين ديگر صف در امريکا در کار محافظه جريان يک عنوان به خواه

 در که بود امريکا در کارگری و سوسياليستی جنبش اين و نمودند می دفاع مردساالرانه حاکم ھای ارزش از و داشتند

 .است نيروھا اين تالش محصول تاريخی آورد ‐دست اين و کرد می مبارزه زن خالصی و رھای سنگر

 خليل آقای تان شوھر يعنی الحال معلوم ِاجنت اين ِشخص و شما حکومت شما، اين که کرد نشان خاطر بايد خانم اين به

 کفر و اسالم نام زير جنگ آغاز و مجاھدين فرستادن با را افغانستان در مردان و زنان حقوق ترين اندک که بودند زاد

 شما اين .دنشاندن سياه خاک به طالبان اسالمی امارت رساندن قدرت به با الخرهاب را آنھا و گرفتند زنان از افغانستان، در

 افغانستان در زنان حرکت و گیزادآ عليه داشتند توان در ھرچه که را تاريخ نيروھای ترين سياه که ھستيد و بوديد ھا

 رکاب در را خود مزدور و اجير سربازان که آن از قبل شما بلی .داريد آغوش در ھنوز و گرفتيد آغوش در دادند انجام

 که فرستاديد افغانستان مردم جان به را طالب و مجاھد آزاديخواھی ضد و زن ضد ھای هگل بفرستيد افغانستان به مجاھد

 سنگسارھای دارند ياده ب ھم ھنوز افغانستان مردم .داد سوق ءقھقرا و مانی عقب سال ھا ده به را افغانستان آنھا پراتيک

 .افغانستان سراسر و ستاديوم غازی در را تان طالب ھای فرستاده وحشتناک ھای اعدام ھم يا و بيگناه زنان

 و ئیرھا که گفته آن؛ از نگرانی و افغانستان از امريکا" خروج دربارۀ زنان از بعضی نظر ابراز به اشاره با او

 دو گذشته سال ١٧ در .آورد دست به ديگران پول و ارتش با را آن بتوان که نيستند وحشت و ترس محصول برابری،

 .است کافی اين و شد "مصرف رلاد ميليارد ١٢٦ و شدند کشته افغانستان در ئیامريکا سرباز ۵٠٠ و ھزار

 نيستند، افغانستان از امريکا اشغالی لشکر خروج ِنگران يک ھيچ مردان نه و افغانستان در زنان نه که است آن واقعيت

 قرون نيروی دوبارۀ سياسی ميتحاک برای را زمينه سياسی پليد ھای نقشه با امريکا که اند آن از نگران ھمه بلکه

 و امريکا که بينند می روشن روز مانند که است افغانستان مردم قاطبۀ اصلی نگرانی اين .کند می فراھم طالب ئیوسطا

 به را آنھا ديگر بار و ساخت ساقط سياسی قدرت از رساند، اسالمی امارت به را طالب نيروی ئیحيا بی چه با پاکستان

 غرای شريعت و اسالم سياسی سلطۀ ِنگران سرزمين اين زنان و افغانستان مردم .کنند می رھا نافغانستا مردم جان

 .داد سوق حجر عصر به را افغانستان بار يک که ھستند محمدی

 پول و ارتش با را نآ بتوان که نيستند وحشت ترس محصول برابری، ورھائی " که دئيگو می درست شما بنارد خانم بلی

 قربانی بار يک سرزمين اين مردمان که است داده نشان افغانستان در اخير سالۀ چھل تاريخ "آورد دست به ديگران

 شما نظاميان اشغال مزۀ ھم بار وسومين گرديدند طالب و مجاھد وغارت چپاول مورد بار دومين شدند شوروی استيالی

 بلکه نبوديد افغانستان مردمان برای برابری و ئیرھا فکر در تنھا نه که بوديد شما اين مرحله سه ھر در و چشيدند را

 .بردند نفع افغانستان بادی بر ِخوان از ديگر مزدور و مرتجع ھزاران و زادھاخليل با ھمراه داشت توان در امريکا ھرچه
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 با راهھم را افغانستان در انسانيت بربادی ھای پروژه معرفی و ترجمانی مشاوره، ،ئیرھنما بساط که بود شما ھمسر اين

 و بود دار عھده اکنون الی و بوش تا ريگان زمان از سفيد قصر الی پيشاور از طالب و مجاھد ھای سردسته و رھبران

 مردم خرابی خانه و بربادی قميت به را تان تسليحات فروش و تجارت تان پول و اسلحه با که بوديد شما اين .است

 آن به نيز را ليبيا و سوريه و عراق زنان و مردان ش،زنان و مردان و افغانستان مانند و بخشيديد رونق افغانستان

  .رسانديد جھنمی ئیکذا !برابری و  !ئیرھا

 ١٢٦ و شدند کشته افغانستان در ئیامريکا سرباز ۵٠٠ و ھزار دو گذشته سال ١٧ در" که است افزوده ھمچنان او

 و سنت يک حتی نظام اين که است ساخته ثابت سرمايه نظام جنايات تاريخ ".است کافی اين و شد مصرف رلاد ميليارد

 .کند نمی مصرف رايگان و مفت ومقصد، مدعا بی نيز را خود پول

 افغانستان شدۀ منکوب مردمان اين بازھم شود، ِکتاب و حساب افغانستان در شده ريخته ھای خون از باشد قرار اگر

 ناشی ِقساوت و کشتار عذاب، رنج، که است سرزمين اين مرد و زن اين ستند؛ھ ۀدھ چھار قربانيان بيشترين که ھستند

 را آن تاوان و اند کرده تحمل را افغانستاناش در اسالمی باندھای و امريکا ِگستر ارتجاع و خواه تماميت ھای برنامه از

 توسعه ھای امهبرن ھمين از بخشی نيز ئیامريکا گانشد اجير شدن کشته اند؛ داده پس شان مدنيت و ھستی نابودی با

 .آيد می حساب به داری سرمايه ِديگر ھای کمپ با امريکا رقابت و طلبی

 گیزند يک شيرازۀ و انسانی ھمبستگی فکری، ھم ھمزيستی، روحيۀ افغانستان، در انسانی ِروان که اين اخير در و

 فوق ِافراطيت ظھور و کشت با ھمراه شما ھای حکومت سوز خانمان جنگھای ھا، دسيسه مداخالت، توسط متعارف

 تخمين آن تنھا نه را آن بھای که ايد رسانده آسيب آنقدر را جامعه اين است؛ ديده صدمه افغانستان در اسالمی ارتجاعی

 پذير جبران نيز ديگر مادی نجومی قمر ھيچ با بلکه کند؛ نمی تالفی ايد، کرده ذکر آن از که شما، جنايات و جنگ جۀبود

 .آمد نخواھد دست به دوباره و نيست

 
  


