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   یمي عظبرھان

  ٢٠١٠ اگست برابر با چھاردھم ١٣٨٩اسد بيست و سوم شنبه،

  

  :ی زن افغانکي شهيسرنوشت عا

   اسالم رقم خوردانيادگراي و بنسمياليدر جنگ امپر
  

اي آمرميا تمجله    رار دادن عکس عاک ا ق ر روشهي ب د خود در ی ب ه ا٢٠١٠ اگست ١٠ جل ا طرح ی، در مقال ه ب  ک

اقميارج شوخاگر ما از افغانستان : " الؤس ادی چه اتف د افت ه خروج ن" خواھ ته است ک شته، نوش اي، شروع گ  یروھ

ا،ي آمری به سرکردگیستيالياشغالگر امپر ا بازگشت نک اي مصادف ب ادگر جیروھ درت و روا ھ ه صحنه ق ان ب  طالب

  !  در بر نخواھد داشتشهي جز  سرانجام عای اجهي نتی زن افغانندهي کشور، و آنيداشتن ستم بر زنان ا

ه أ ازدواج برده مني از اشهي عاکهيسالھا بعد زمان.  از او ربوده شدیلي ازدواج تحمکي در شهي عای خردسالدوران بان

م قصاص بر در شھر تحت کنترل طالبانخت،يگر ایني بدني حک رادر شوھر عا.  داده شدشي و گوش ھ  او را شهيب

  . برد یم او را ینيھا و سپس ب  گوشء شوھرش ابتدادارد، یمحکم نگاه م

انني اشهي سرنوشت محتوم عاايآ ره زن افغ اي نني بزي ستکي در ،ی چھ -ی دارهي جنگ ساالران نظام سرمایروھ

  ؟ و چرا؟  !ده استر طالبان، رقم نخوی اسالمیادگراي بنیروھايو ن) کايمر آیبه سرکردگ ( ی جھانیستياليامپر

راشهيعا:  نوشته شده استیستيالي امپرهي نشرني اختني طول اشک تمساح ردر ه کي پالستی عمل جراحکي ی ب  ب

ا عمل جراحاي شود که گوی مء درک القانيبه خواننده ا.  فرستاده خواھد شدکايآمر تم شهيا و گوش عیني بی که ب  س

انده واریستيالي و نظم امپری بر ارتجاع اسالم ارتجاعیمردساالنه متک ان افغ ر زن شانده ی از سوی ب  دولت دست ن

  !  خواھد رفتاني از م،ی سگ دست آموزش شان حامد کرزی افغانستان به سرگردگی اسالمیجمھور

وده است، و یرا عمل ی زن جوانیني شود که طالبان حکم قصاص گوش و بی مء خواننده القابه ا" نم گوش و " (!) م

  ! مي کنی مءمان به او اھدا" یدمکراس"زنان افغان و ھمچون " یآزاد" طرفدار یرويعنوان نه  اش بینيب

ان یستياليامپر-ی دارهي نظم سرمای ساختاریتصادق شدن بحران اقتري عمطي در شرایستيالي امپردهي جرنيا  در  جھ

 دادن به شھروندان ماتومي و اولتکا،يمرا یزي تر کردن وزنه ادامه جنگ و خونرني سنگی براکا،يمراخصوص ه و ب

ا نهي و ھزی و خانه خرابیکاري دادن به بانيا که اعترضشان در پکا،يمرا جنگ در ني مخالف ای مردمیروھايو ن  ھ

راني سرسام آور ایو بودجه ھا ده است، ب اتر ش راری جنگ ھر چه رس وی برق ه امپریني نظم ن ور ک  چون ی بیات
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رار داده استشهي داستان عاد،ي را بر جھان مسلط نماکايمرا یچرا ان آب !  را مستمسک ق ا چن را ب اب فرو آن دهيت  بن

ته تحریا ه رش ه از در ري ب اقيک آورده است ک و از آن چم رای س ادي ای ب ت" حس ج سان دوس ھروندان " یان در ش

د ی دست و پنچه نرم مکا،يمرا یبر آمده از بحران اقتصاد امرار معاش روزانه شان با مرگ ی که برایکائيمرا  کنن

وعش دولت مطاتي عمق جناشهي داستان عای با مھندسگريو از طرف د! دي نمایبه تب خود راض ازد و ب ان س  را پنھ

  .    دي نمای معرفتي آزادکنندگان بشریروي اوباما را به عنوان نیندگي حاکمه جنگ ساالر به نماتيأھ

انون شرني اشغال و تحت استعمار نوی از فرداکايمرا مسياليامپر ستان ق رار دادن افغان ه سرلوحه ی اسالمعهي ق  را ب

ه ني سرزمنيخصوص زنان اه  روزنانه مردم تحت ستم افغانستان و بی و زندگاتيقانون ح رد ب  قرار داد، و اعالم ک

ه و پوس به ریک واپسگرا و متیروھاي از چنگال نیزنان افغان" نجات"خاطر  اندهيوابط کھن  را جنگ ،ی اسالم طالب

  . در افغانستان آغاز نموده است

ستان و ی مردساالرانه و قرار دادن آن در قانون اساسی ضد زن اسالمني قوانتي تقومني به کايمرا حاکمه تيأھ  افغان

  . موده است ننهي و نھادلي جوامع را به جنس مونث تحمنيبانه دختران خردسال اأعراق ازدواج برده م

انی براکايمرامورد نظر " یدمکراس"و " یآزاد "ی که نداند، اعطاستيک ان افغ  پھن دي کلی شھروندان و خاصه زن

  ؟ ! بوده استکايمرا ی به سرکردگی دارهي سرمای استعمار و استثمار نظم جھانیکردن شاخک ھا

انکايمرا که نداند، ستيک ان افغ افع زن تراتژشهي و عای نه به فکر من افع س ستردن من  یاي در آسکشي بلکه در فکر گ

  ؟ ! باشدیم!) عراق( انه ي و خاور ماي و جنوب باختر آسانهيم

د، عاستيک ه ندان انني اشهي ک ره زن افغ ته  بی چھ طه جنگ و س ام امپرزيواس انسميالي نظ  طرف و کي از ی جھ

تم سرکوب از طرف ھر دوی اسالمی واپسگرایروھاين ورد س ایروي ننيا ی طالبان م ه ی ارتجاعی ھ رار گرفت  ق

  ؟ !است

ردم بکايمرا تجاوز !!منتي که نداند، به مستيک ن از م ان تحت ی به افغانستان و در جوار کشتار ھزاران ت اع افغ  دف

دوھا"  بکش اي ريبگ "اتيعمل ا،ي ارتش آمریکمان اي نک سگرا و ارتجاعیروھ ازه ای واپ ان جان ت د و ی طالب  گرفتن

  ؟ !ند شده اتيتقو

ستان و عراق گیروھاي و نکايمرا ی جنگني که نداند، ماشستيک اتالق افغان رده است و ري ناتو در ب ايمرا ک راک  ی ب

  ؟ ! روبرو گشته استی اندهي دو کشور با مشکالت فزاني جنگش در اشبرديپ

 سرباز ٣٠،٠٠ از شي با اعزام بکايمرا آنچنان برقرار نشده است، و کاي امرنيم نوظ که نداند، اھداف جنگ نستيک

  ؟ ! را افزون نموده استتي تنھا کشتار و جنا٢٠١٠ در سال یکائيامر

 ی داده مروني بی در زمانمي و ضد زن تایستيالي جنگ ساالر امپرهي نشری مزخرف نوشتن ھاني که نداند، چنستيک

ه بۀ ي و جھان در ساکايمراشود که چشمان شھروندان  ناد نظام ٩٢،٠٠٠ از شي درز کردن برونيب  یصفحه از اس

  ؟ ! باز شده استکا،يمرا ھولناک اتي، بر جنا٢٠١٠ جوالی ٢۶محرمانه جنگ افغانستان در 

اردکا،ي آمرمزي تاورکيوي نی روزنامه ھااري اسناد را در اختني اکنسي لیکي وتي که نداند، ساستيک  و ايتاني برني گ

ناد . لمان قرا دادا گليمجله اشپ ده از ژانوادياس امبر ٢٠٠۴ هي ش ا دس ر م٢٠٠٩ ت زارش ردي گی را در ب امل گ  و ش

ر غیھا ان اتي در عملانيام نظري منتشر نشده از کشته شدن ھزاران نف دوھا"  بکشاي ريبگ" پنھ ايمرا یکمان  يیک

تهيعل ان اس ران طالب رائم جنگنيا.  رھب اب ج شاندھنده ارتک ناد ن شرهي علتي و جنای اس ت تي ب ط دول  توس

  .*    کاستيآمر

  :کاي آمری انقالبستي صدر حزب کمونانيواکآ باب بقول
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ا گر،ي از طرف دیستيالي طرف و نظام امپرکي از اني جھادگراني  بزي جنگ و ستنيآنچه که در ا "  ل م  در مقاب

شار و ن رار دارد، اق ايق ه در مًاخي تاریروھ شراني کھن تمدتي ب ده و س تعمار ش شر تارهي علدهي اس اي ق ه در خ  کھن

هي زمانی حتی دو  قطب ارتجاعنيا.  استیستيالي امپرستميحکومت س ري دکي ک د، ی می  را نفگ  را گري دکي کنن

  "دي ھر دو پرداخته اتي به تقوًاتي نھاد،ي کنیجانبدار" کھنه "یروي دو نني از اکياگر شما از ھر .  کنندی متيتقو

  اي در سراسر دنشيري و سگان زنجکايمرا سمياليپر فراموش کرد که امدي کنم که نبای نکته اشاره مني به اگري دکباري

را ه تروریب وره  در بی  دولتسمي ادام داختن جنگ امپرات انشيراه ان شری آزادی خود را ب سط دمکراستي ب  ی و ب

  . دي نمای می معرفی اسالمجھادگران سميدر مقابل ترور ) کالي و رادیو نه مردم ( یسمياليامپر

ان و جمھور(  مذھب اسالم انيادگراي بنیع ارتجایروي دو نني که بیجنگ ده و حزب هللا لبن اس، القاع ان، حم  یطالب

ان کشي بسط منافع ستراتژی برانشي و متحدکايمرا سميالي طرف و امپرکياز  ) راني ایاسالم  در ژهيوه ب(  در جھ

هي و خاورمانهي میايآس ه علغير و ی جنگ ارتجاعکي است، انيدر جر) ان شرهيعادالن  یروي دو ننيا. ست اتي ب

تني در عیارتجاع م در جنگ و س دي زند،ي حال که با ھ د و ھر نی متي را تقوگريک ه ھر نحویروئي کنن ه ب  و ی ک

دي فراني و  چنروي نني از دو طرف اکي بخواھد از ھر هيتحت ھر توج اعن اع نمای ارتج ه تقود،ي دف ه اتي ب  ني ادام

راهي علی جنگنيچن آتش اري بزمي زند و ھی دامن میجنگ ارتجاع ان ب تم جھ وجود آوردن ه  بی اراده مردم تحت س

اتشيقطب مستقل خو انسميالي راھکار امپری سوایوي و آلترن ه سرکردگی جھ ايمرا ی ب ار کي از ک  طرف و راھک

  .  شده اندی اسالمانيادگراي بنی واپسگرایروھاي نیارتجاع

ان و بدر تم جھ ردم تحت س ل م ارگران انقاله  مقاب تم راه دی کشورھایبخصوص ک ري تحت س  ی جز سرنگونیگ

اين ط رادی ارتجاعی اسالمیادگراي بنی ارتجاعیروھ اکم و قطع رواب الي ح انک ا نظم جھ  کي در یسميالي امپری ب

  .   ستي متصور نی انقالبسمي و کمونی علمسميالي بر سوسی مبتنني نوکيانقالب دمکرات

  ی انقالبسمي و کمونی علمسمياليزنده باد سوس


