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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   معروفیدپلوم انجنير نسرين

  ٢٠١١ جوالی ١٢

 

   مستعمراتیۀپارلمان ادار

  يکی از محراقھای نفرت و انزجار
 

  .خواھد وضع رقتبار کشور ما چشم بينا و گوش شنوا می

را که  اليسم جنايت گستر که در رأس آن اضالع متحدۀ امريکا قرار دارد، پالنھای شوم و غارتگرانۀ خودامپري

بيق آن دست اندر ط يک به يک در تبود، اکنونساليان دراز در قبال کشور ما افغانستان طرح و روی آن کار نموده 

 اين فاجعه آفرينان قرن بيست و يکم خلق .ۀ جديدی می آفريند در کشور ما فاجعھمه روزه و در نتيجهکار شده 

  .دنساز ی میه ئافغانستان را روز تا روز غرق بدبختی و نادانی و پابند به خرافات دينی و مذھبی و عنعن

، "شھر مردان کور"کرمان «عنوان زير ، "عزيز نعيمی" به ارتباط اين مسأله مضمونی از ھمکار گرانقدر ما آقای 

ۀ  ايشان در نوشت.نگارش يافته بود که از بسا جھات قابل تأمل و تعمق می باشد» ؟"! کورکشور مردم"افغانستان 

  :خود تذکر ميدھند

د که آنھا بدان کمر نامپرياليسم و ارتجاع ھار در افغانستان به وضاحت نشان می دھقرائن، شواھد و مسير حرکت  " 

اين بدان ......." دک و يا پير، از درون کور و نابينا نمايند بسته اند تا تمام مردم افغانستان را اعم از مرد و زن، کو

ظاھری خود را به جھانيان طوری وانمود ساخت که تجاوز به خاک ۀ معنا است که امپرياليسم پالنھای طرح شد

ت و افغانستان مبارزه عليه تروريسم ، نابودی طالبان ، بازسازی ، ديموکراسی و اعادۀ حقوق زنان در افغانستان اس

 ده سال است که کشور ما در آتش ،بانۀ خودآبا وانمود ساختن پالنھای به اصطالع بشر دوستانه و ديموکراسی م

پالن در حقيقت  ولی ؛عمق بيشتر پيدا می کندمصيبت ھای مردم  روز تا روز کهد ان می سوزۀسياست ھای غاتگران

که بتوان  می باشد باالتر از آن انتظار مردم است،ی در چوکات چنين سيستمی در  فجايع وھای باطنی امپرياليسم

  . تا چه رسد به ان که ابراز داشتتصور آن را نمود

 ديده می شود که روز تا روز ، در عمل ھويت و ماھيت اين پديدۀ وحشی و خون آشامتالش برای کتمانبا وجود چه  

 طبق ھا که يکی آنشانبيق پالن ھای شوم طتدر کوشش آنھا  چنانچه. آن آشکار می گرددبه اشکال مختلف ماھيت و 
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آنھا می . ساختن خلق افغانستان است، اکنون به روشنی ديده می شود" درون کور و نابينا" آقای نعيمی ازگفتۀ 

مشترکأ از خون خلق رنجديده و ستم که مشتی از قاتالن و خائينان و وطنفروشان ،  کوشند تا باکور ساختن مردم

. نموده اند چنان بر سرنوشت ما حاکم نمايند که مجال جنبيدن نيز برای ما باقی نماندھار دھه تغذيه تقريبأ چما کشيدۀ 

م ارزش ھای معنوی  خود از قتل و قتال و ويرانی گرفته تا انھداۀتجاوز وحشيانبا طوريکه در اين ده سال تا ھمين 

  . ادامه داده بتواندورزيدهخلق ما دريغ ن

ياليسم جنايت گستر نه تنھا پالن کور و نا بينا ساختن خلق افغانستان را از درون مدنظر گرفته  می دانيم که امپرھمه

  انسانھای متزلزل، زبون و بی وجدان را در کنار خود ؛ ھزاران چال و فريب و نيرنگدر پناهبلکه توانسته 

، اين زندگی نمودهو گوش خودرا کررا کور  ارچی امپرياليسم آگاھانه چشم خودجخريداری نمايد تا به حيث حامی و 

  . بھشت برين قلمداد نماينددر اسارت و بردگی و خيانت به خلق وميھن را 

ن قرار دارد و که در رأس آن کرزی خائمشتی ديگر از ميھن فروشان کسانی ھستند که در ادارۀ مستعمراتی 

ولی که بگذريم در اين يکی دوروز صحنۀ ھن فروشان اياز صحبت روی م. جا خوش کرده اند پارلمان اين اداره است

اينکه جنگ و جدال از جانب مردان و يا زنان ، . ی وکالی زن در پارلمان است ئجنگ و جدال و ماجراجو آوره خند

منظورم اين نيست که حاال زد و خورد زنان برايم يک پديدۀ غير قابل تصور باشد بلکه ھدف از مغز بيمار اين زنان 

حاکميت ور ما ی که استعمار در کشئازيم در تمام دوره ھادا به تاريخ مبارزاتی کشور خود نظر بيناگر م. وکيل است

 در تمام ابعاد مبارزاتی زنان از خود شھامت  می گرفت؛خواھانه عليه استعمار گران صورت  و مبارزات آزاديداشت

 زنان در طول تاريخ رنج و مصيبت نشان داده وجان خود را در راه آزادی کشورنثار نمودند و از جانب ديگر

يدی زن دنباله دار ژ و داستان ترادزيادی را متحمل شدند محکوم و سرکوب و محروم از ھمه حقوق انسانی بودن

زنان چه در روابط خانوادگی و چه در روابط اجتماعی مقصر شمرده شده و تمام گناه ھا به گردن زن انداخته . است

  .شده و می شود

  است امضا زن درج نبوده و پای زنان در اين خيانت دخيل نبوده انۀاھدۀ وطن فروشع ھيچ ماين مدت درتمام ولی در

زنان بی شخصيت و بی ھويت  که به حيث وکيل در پارلمان ويا درچوکی ھای ادارۀ از امروز يک تعداد 

م خود شان زير عنوان زعابه رای بيق  قوانين استعماری آنھا  اعمال خائنانه طدر خدمت استعمارو تمستعمراتی، 

مرتکب می شوند عالوه بر اينکه خود به خلق و کشور خود خيانت می کنند می ....آزادی زن ، ديموکراسی و 

  .بياالينددر اين خيانت دخيل بسازنند و پای آنھا را به ننگ ميھن فروشی نيز خواھند  زنان را 

  . می باشند در تاريخ کشور مای و سياھينلکۀ ننگ و مردانی که  زنان بر چنين ننگ و نفرين

   

 

  


