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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی

 ٢٠١۶ مارچ ٢۵
  

  چه وقت موفق خواھيم شد،
 ! يک روز از سال را به حيث روز انسان تجليل کنيمتا

  

 روز جھانی زن می گذرد با آنھم گنجايش دارد اگرما ھر روز ار اسارت و که مدتی ازبرگذاری ھشتم  مارچ با وجودی

اگر ما از حقوق مساوی و آزادی ھای دموکراتيک زنان  .  ياددھانی به عمل بياوريم هبندگی زنان ستمکش و داغديد

به ی در کشور ھا کافيست ھمين که زنان ی مانند افغانستان که فرسخھا از آن به دور ھستند، بگذريم، فقطئکشور ھا

اسالمی ھر روز تحت قوانين اسارتبار دينی و مذھبی در يک جامعۀ مردساالر زندگانی را می گذرانند، اصطالح 

يم و صدای آنھا را با مبارزۀ پيگيربه جھانيان برسانيم، و در راه اعادۀ حقوق حقۀ آنھا  دست از ئليت نماواحساس مسؤ

  .مبارزه نکشيم

و  نويسندگان ،شمنداننتجليل از اين روز را دا. ار در تاريخ مبارزات خلقھای جھان استھشتم مارچ روز پر افتخ

من ھم با . با مضامين متعدد و به اشکال مختلف به عمل آوردندمقدمتر از ھمه رزمندگان آزادی و تساوی حقوق زن، 

يم، و با تجليل ئجليل نمات انسان بزرگداشت از اين روز وھم اگر روزی موفق شويم تا يک روز از سال را به حيث روز

ليونھا انسان ياز روز انسان قادر شويم سال يکمرتبه از رويداد ھای رقتباری که به خصوص در شرايط فعلی دامنگير م

درحقيقت کمترين انجام چنين امری .  گرددھا نابود شده و يا کم رنگاريم تا از خاطره ذيم و نگئاست، ياددھانی نما

  . خود انجام خواھيم دادوليت وجدانی ؤمسادای جھت عمليست که 

که  تجليل از روزانسانھائی. تجليل ازروز انسان به اسارت کشيده، انسان رنج ديده ، انسان ستم کشيده، انسان داغ ديده

ئی ادرشرايط کنونی و وضع فعلی که کشور ھای شان مورد تجاوزات و تھاجمات قرار گرفته اند و خود با صد ھا نارو

که ما شاھد رويداد ھای سياسی و نظامی در جھان  ھستيم،  طوری. ضد بشری  دست و پنجه نرم می کنندی ھا

ی مانند افغانستان، عراق، سوريه و اکثر کشور ئامپرياليستھا با وقاحت و بی شرمی جنگ و آفت می آفرينند و کشورھا

 کشور ھا راتخريب می کنند و خلقھای آن. می دھندھای افريقائی را مورد تجاوزات وحمالت وحشيانۀ نظامی خود قرار 

اينھا در پھلوی تجھيزات .  استفاده از سالحھای کشنده قانع نيستندهامپريالستھا تنھا ب. را به خاک و خون يکسان می نمايند

و طالب و عده،  داعش رنگين و ننگين مانند القانظامی، تشکيالت  تروريستی را به وجود می آورند و با نامگذاريھای 

  . جنگھای ويران کننده را پيش می برند...
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که نخواستند نقش و نفوذ طالب و القاعده را در افغانستان از بين  که ما شاھد ھستيم، امپرياليستھا عالوه بر اين طوری

در سطح بين ببرند، در پرورش و ايجاد آنھا و باالخره به قدرت رساندن آنھا نه تنھا در افغانستان بلکه نفوذ آنھا را 

.... المللی گسترش دادند، تا در صورت لزوم کاری را که خود قادر نيستند انجام بدھند به وسيلۀ طالب، القاعده، داعش و 

که فرستاده می شوند،  روی اھداف مشخص امپرياليستی در ھر کشوری....طالب، القاعده، داعش و . به اتمام برسانند

که اھداف کشور ھای امپرياليستی برآورده  تا زمانی. ظامی امپرياليستھا ھستندبرخوردار از کمک ھای اقتصادی و ن

 که در کشور ما  یمسايلو چنانچه ما شاھد جريانات . نشده از ھيچ نوع کمک وھمکاری به آنھا دريغ نمی ورزند

  .افغانستان وکشور ھای سوريه عراق رخ می دھد، ھستيم

ی ارتجاعی ھستند، که سياست ھای جنگی امپرياليستھا را در ھر نقطۀ جھان که  نيرو ھا.... القاعده ، طالب ، داعش و 

اين نيرو ھای ارتجاعی و تروريستی را به کشور ھای مدنظر می فرستند با واگذار نمودن . بخواھند، پيش می برند

د الل سياسی می سازنتقامپريالستھا ھر کشوری را که بخواھند آن کشور را فاقد اس.وظايف مشخص تا عملی نمودن آن 

 خود ۀو دولت آن را ديکتاتور اعالن می کنند و ھمچنان ده ھا بھانۀ ديگری را می تراشند، تا به حمالت نظامی پالن شد

يک گروه . ورندآعليه دولتھا از نيروی منطقه سرباز گيری می کنند و گروه ھای مختلف را به وجود می ًاوال. بپردازند

که امپرياليستھا تأمين اقتصادی و نظامی ھر دو گروه را  در حالی. نگد و گروه ديگر عليه آنبه طرفداری ازدولت می ج

  .تضمين می کنند

 امپرياليستھا خود در موقعيتی قرار ندارند تا در ھمه جای تھاجمات نظامی خود را پيش ببرند، لذا مردمان بومی ًا ثاني

را سازماندھی می کنند و ..ھمچنان طالب، القاعده، داعش و . ازندکشورھا را تحريک می کنند و به جان ھمديگر می اند

احساس شد، که ضرورت   نظارتگر اوضاع ھستند، در صورتیءبه کشور ھای مدنظر می فرستند، وخود از فضا

که خود  منطقه را زير رو می کند و خلقھا را مورد تاخت و تاز قرار می دھند، بدون اين ن ،گذريعۀ طيارات راکت اف

  . مواجه شوندیبه خطر

که ما می دانيم، يکی از اھداف مھمی که عقب اين پالنھا نھفته، افزايش بوجه ھای نظامی، و فروش سالحھای   طوری

 حليست که دولتھای تجاورگر، می توانند تا حدی  اقتصاد در شرايط فعلی يگانه راه. ظر استمدرن به کشور ھای مدن

بيق پالنھای سياسی و طالبته برآورده ساختن پالنھای اقتصادی  توأم است با ت. بدھندکشور ھای خود را از بحران نجات 

يک کشور را . امپرياليستھا پالنھای  تھاجمی خود را در کشور ھای مدنظر به اشکال مختلف پيش می برند. نظامی

 مورد تھاجم قرار می دھند و کشور ديگر را. ورندآمورد تجاوز قرار می دھند و دولت دستنشاندۀ خود را به وجود می 

به ھمين ترتيب ده ھا دسيسۀ ديگری راکه فقط می تواند از مغز مھاجمان بروز . را ديکتاتور قلمداد می کنند دولت آن

امپرياليستھا آرزو دارند تا جھان را در جھت .کند، به وجود می آورند، تا دست به حماالت وحشيانه و ضد انسانی بزنند 

به ھمين . استعماری خود بچرخانند و با حفظ سيستم سرمايه داری جھان را تحت کنترول خود داشته باشند اميال و منافع 

  .ی را به وجود می آورند که ھيچ انسانی قادر نباشد تا دست به مبارزه عليه آنھا بزندئمنظور فضا

حفظ وحراست از سرمايۀ بين . مللی استبرای سرمايه داران بين التجارت  نا گفته نماند که اين جنگھا پر منفعت ترين 

، انسان ستمکش وانسان بی سالح  امکان پذير  شدهالمللی  فقط  با استثمار و ريختن خون ھزاران انسان به اسارت کشيده

با دولتھای دستنشانده و ارتجاع ھار با ھمراه  امپرياليستھا  است کهروی ھمين پالنھای شوم و ضد بشری. است

سياست ھای استعماری و استثماری خويش را می  بازی ستم و بردگی سرمايهليونھا انسان  تحت يمسرنوشت و حيات 

رو ه اقت فرسا روبطبا تحمل شرايط .  ناروائی مواجه ھستندصد ھا و ھزارانخلقھا در اين کشور ھا با . گسترانند

ھمزمان يگر دست و پنجه نرم می کنند،  رنج و ستم درد و ھستند، با گرسنگی و بی خوابی و بی پناھی وبی دوائی و د
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اصل موضوعی را که می خواھم در اين نوشته .  و استخوانسوز را نيز بايد تحمل نماينداھانت آميزھای برخورد با آن 

امپرياليستھا در پھلوی استعمال سالحھای آھنين بشرکش، سه نيروی بزرگ ديگری را که : تذکر بدھم اين است که

شت و حرص و آز است نه تنھا در کشور ما افغانستان بلکه در کشور ھای ديگری که مورد تاخت نادانی،  رعب و وح

 ديگری به جز بندگی بی حد و مفھوم ،اين سه سالح امپرياليستھاموفقانۀ کار برد . و تاز قرارمی دھند، مسلط  می نمايند

  . حصرخلقھا ندارد

بيق آنھا در صدد اند، تا افکار خلقھا و طو با طرح پالنھای تباھکن و ت خائن و جنايتکارش ۀدستکاه حاکم با تمام دارودست

ۀ وابستگی و انقياد ھدايت  گمراه کنندۀبه خصوص جوانان را که نيروی مادی و معنوی يک کشورھستند، در بيراھ

ی و جر و بحث ھدف از حاکميت اين سه سالح سلب توانائی فکری انسانھاست، تا در مسايل مھم سياسی، اجتماع. نمايند

اين جنايتکاران کوشش می کنند تا ھر چه بيشتر گرايشھا را به .نگرانه بی عالقه وبی تفاوت باشندھای سازنده و روش

. دآنھا خفه و نابود سازنسوی  موضوعات پيش پا افتاده سوق  بدھند، تا روح مبارزاتی و آزاديخواھی را در وجود 

که ما می دانيم، انسان دانا ھر سخنی را که می شنود در بارۀ آن غور می کند و در گوش خود جای می دھد و به   طوری

 و ل پاسخ آن می رود و به ھمين ترتيب ھر عملی را که می بيند در بارۀ آن می انديشد و تعمق  می نمايد و در جستدنبا

ليستھاست که با حاکميت جھالت ونادانی اين خصلت انسانی را نابود اما از پالنھای شوم امپريا. جوی راه حل آن می شود

امپرياليستھا خوب می دانند که جھان انديشه دژی استوار و تسخير ناشدنی است  و جھانيست که ھيچ قدرتی نمی . کنند

ند، بھترين وسيله وشوی مغزی نماي تواند به آن دسترسی پيدا کند، لذا با ھر وسيلۀ ممکن در صدد اند انسانھا را شست

. جھت برآورده ساختن اين ھدف تبليغ از راه دين و آئين و مستحکم ساختن عنعنات و خرافات پوسيده و کھنه است

 خود را به فکر انسان شد برای زنده ماندن خود و جھت پيشبرد زندگانی خود، ،که انسان که می دانيم،  از زمانی طوری

جو شد تا  آنچه را که در طبعيت وجود دارد ھر چه بيشتر از  و ق نمود و در جست کار گرفت، تحقيغورکار انداخت از 

  .داشته ھای طبعيت استفاده نمايد

 که ه ایکه مورد تھديد حيوانات وحشی قرار می گرفتند، کوشش می نمودند تا با ھر سالح و وسيل  انسانھا در صورتی

امروز امپرياليستھا مانند حيوان وحشی و . بود از آن استفاده کننددر اختيار داشتند، جھت  دفع خطراتی که متوجه آنھا 

 درنده خوی به ھر طرف تاخت و تاز می کنند، می درند، نابود می کنند و تباھی و بدبختی به بار می آورند وبرای اين

ست و پالن اين خوا.دارند می که خود باھيچ خطری مواجه نشوند، انسانھا را در نادانی و جھالت و سياھی نگه

ھوده صاحب مغز شده زيرا ستون فقرات چنين فردی به يانسان نادان ب"به گفتۀ يکی از دانشمندان .امپريالستھا است 

را  ند به مفھوم اين جمله پی ببرند و به ھمين منظور دقيق آنتامپرياليستھا توانس" تنھائی می تواند برای وی کافی باشد

  . بيق می کنندطدر مورد خلقھا ت

ومين سالحی را که امپرياليستھا به کار می برند، خلق نمودن رعب و وحشت در جامعه است ، اين روند را تا سرحدی د

امپرياليستھا با ايجاد ترس و وحشت در . پيش می برند تاترس و وحشت زندگی انسانھا را تحت شعاع خود قرار بدھد

استفاده از اين سالح باعث می شود . قھا را  سلب نمايندصدد اند تا حاکميت در زندگی سياسی، اجتماعی و شخصی خل

ی از ئکه انسان  از محيط عادی روزمره گريزان شود و رجوع نمايد به محيط يأس آور، خشن و دردناک تا کناره جو

، ددھ را که در جامعه رخ می یکه با ترس و وحشت زندکی می کند، قادر نيست ، حوادث انسان تا زمانی. اجتماع انسانی

الخره باعث  صدمات روحی و جسمی وی  می اه را که باعث ترس و وحشت و بچدر بارۀ آن فکر کند، لذا از درک آن

  . اين ھم يکی از ده ھا مصيبتی است که امپرياليستھا و تروريسم امپرياليستی مسبب آن ھستند. گردد، عاجز می ماند
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 وجود آوردن اين سالح مبدل ساختن جھان انديشه  به ھدف از به.  و آز استصسومين سالح، به وجود آوردن حر

 به خاطرامپرياليستھا، آنقدرزندگانی خلقھا را در غربت و بدبختی می کشانند، تا خلقھا مجبور شوند . جھان ماديات است

چشم به راه  به کمک ھای .  که شايستۀ خوی و اخالق انسان نيست، دست بزنندبه اعمالی  حتازنده ماندن خود

زندگی در دنيای تاريک نادانی، غرق در خرافات دينی و مذھبی و با ترس و وحشت، دست طلب  به . پرياليستھا باشندام

د، تا سازنامپرياليستھا اين شيوه را تا زمانی در پيش می گيرند که آن را جزء کرکتر انسانھا ب. سوی آنھا دراز نمايند

: راحت می توان گفتصپس به .  فکر کنند به آنچه را که بايد باشده را که ھست بايد قانع باشند و ھرگز نبايدچآن

ھمين پذيريش بندگی است که خوی آدمی . سياھترين بدبختی يک انسان در زندگی، پذيرش بندگی برای بھتر زيستن است

 بشريت کمتر  ناشی از وحشت و بربريت امپرياليستھا، که در تاريخی است فجايعۀھم .و فضيلت انسانی را نابود می کند

که انسانھا نتوانند خود را از بند نادانی و زندان  تا زمانی. ديده شده وضرباتيست که سالھا  التيام ناپذير باقی خواھد ماند

  .زاد کنند، ھرگزبه آسانی نخواھند تواست تا خود را ازبند اسارت وبردگی آزاد کندآنفسانی و ترس و حشت 

که کشور ما افغانستان توسط سوسيال امپرياليسم   مجموع، به خصوص از زمانیجنايات امپرياليسم عليه بشريت در

ليونھا ي انسان معيوب شدند و مصد ھا ھزارليون ھا انسان جان باختند و يشوروی مورد اشغال و تھاجم قرار گرفت، م

طرف  امپرياليستھا، فضای از ھمان زمان به اين . انسان  با فرار از مرگ آواره و در به در، بی خانه و کاشانه شدند

محيط خفقان آور و آلوده با . ند ه ا  افغان گسترش دادۀرعب و وحشت، نادانی و جھالت و حرص و آز را در جامع

ارتجاع را به ھمکاری و خيانت عناصر خود فروخته و خائن به وطن با نظرات نفاق افگنانه و نوکر منشانه و ضد ملی، 

 خلقھا را به ده ھا ،با ترور روحی و جسمی. ليم طلبی را تا توانستند ترويج و تبليغ نمودندانقياد و تس. به وجود آوردند

 . ھدف از اين ھمه فجايع خاموش نگھداشتن خلقھا و نابودی افکار آزاديخواھانۀ آنھاست.  مبتال نمودندمشکل

م در کشور ھای عراق و سوريه مورد عملکرد تجاوزکارانۀ اشغالگران را چه در قبال کشور ما افغانستان و چه ھھرگاه 

فاجعه را تا ... ارزيابی قرار دھيم ديده می شود که اين جنايتکاران با ھمکاری نيرو ھای طالب، القاعده، داعش و 

ليون انسان از خانه و کاشانه يوارگی مآ که نتايج آن پس از تحمل ضربات وحشيانه، باعث  دادندانکشاف عمقسرحدی 

خلقھا با حمل نمودن صد ھا ناروائی  بر شانه ھای خود ، کشور ھای خود را ترک می . رديده استو يار ديار شان گ

که ما ھرروزشاھد اوضاع پناھجويان  طوری. به اميد زندگی عاری از خطر راه غربت را در پيش می گيرند. کنند

می  ھمجوار با کشور ھای اروپائی ی کهئھستيم، ديده می شود که با چه مصيبت در کشور ھای ھمجوار و يا درکشور ھا

  .، مواجه ھستندباشند

سياستمداران غرب و شرق با به راه انداختن .  مورد تحقيرو توھين قرار می گيرند . کرامت انسانی شان پايمال می شود

 ی ھاھر يک از کشور. صحنه بازيھای اھانت آميز، خلقھا را قربانی  اھداف سياسی ، اقتصادی و نظامی خود می کنند

بدين مناسبت . انسانھا ۀبادلمبھترين حالت و موقعيتی است بر . درا حاصل نمايد منفعت خود دخل می خواھ ذی

دخل در  ھر کدام از کشور ھای ذی. در مبادلۀ  انسانھا جر و بحث ھا صورت می گيرد. کنفرانسھا داير می کنند

. د آنھا را به خاک خود به کلی رد می کندويک دولت ور. ندکن کنفرانسھا با افکار فاشيستی و ضد انسانی تبادل نظر می

ديه می شود، أدولت ديگر در بدل قبولی پناھجويان تقاضای پول می کند، درمقدار پولی که جھت خريد و فروش آنھا ت

يد به کشورديگر به کلی سرحدات خود را به روی آنھا مسدود می کند و مانند زمان نازيھا تھد. معامله صورت می گيرد

 ديگرچون منافع آيندۀ کشور و مردم خود را در وجود پناھجويان می بيند، یدولت. ساختمان ديوار سيخ دار می کند

 که قابل کار آمد ھستند نگه را  که ضرورت آنھا را به کشور خود احساس می کند، پناھجويانییحاضر است به تعداد

اين اوضاع زمان برده داری را در خاطره ھا مجسم می . نمايندی دارند و متباقی آنھا به بھانه ھای مختلف مسترد م
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که چه وقايع درد  اين. سازد که خريد و فروش برده ھا از روی زيبائی بدن و سالمتی وجود  آنھا صورت می گرفت

 تا .  در مسير راھی که پناھجويان طی می کنند، رخ می دھد، کمتر در زمينه تماس گرفته می شودیناک و چه فجايع

به يقين که پدر و مادر ھاست که . که اطالع دارم تعداد زياد اطفال پناھجويان در مسير راه پيمائی مفقوط شده اند جائی

پس به صراحت گفته می توانيم که اينھا انسان اند که . شب و روز در داغ فرزندان گم شدۀ خود می سوزند و می سازند

  .رو ھستنده با اين ھمه فجايع روب

که ما زنھا در روز ھشتم مارچ به جايگاه ، حقوق ، منافع و امتيازات جنسيتی خود قلم فرسائی می کنيم و  ریپس طو

اری از زھر سال از اين روز تجليل به عمل می آوريم، چقدر به جا خواھد بود که يک روز ھم در سال را جھت برگ

غديده، انسان گرسنه و پا برھنه، انسان در بدر و خانه ، انسان دا شدهانسان به اسارت کشيده. روز انسان تخصيص بدھيم

  .به دوش

  

 

 

 
 


