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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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  Von Jürgen Heiser يورگن ھايزر : نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی:  و افزوده ازبرگردان

  ٢٠١٧ می ٣١

  

  ! آزاد شدندانقھرمان
 و افشاگرقضايای Oscar López Rivera"  اوسکا لوپيس رفيرا"فعال غير وابستۀ پيرو : اياالت متحدۀ امريکا

  . از زندان آزاد کرده شدندChelsea Manning" چلزيا  مينينگ"سياسی خانم 

  

 

  Illustration jW: عکس از -"اوسکا لوپيس ريفيرا"و " چلزيا مينينگ"

   Puerto Rico"  رتو ريکووپ"در " اوسکا لوپس ريفيرا"در اياالت متحدۀ امريکا و " چلزيا مينينگ" خانم     

رھائی افشاگر موضوعات حکم . ھر دو زندانی سياسی دولت امريکا بودند. روز چھار شنبه از زندان آزاد شدند

رئيس جمھور پيشين اياالت متحدۀ امريکا در ماه جنوری در " بارک اوباما"را " پيرو"سياسی و مبارز غير وابستۀ 
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ھر دو توسط . ه بود نمودامضاءی در اختيار داشت، اواخر پست اداری خود در چارچوب صالحيت حق عفو که و

به ھمين مناسبت برنامه ھای تقدير و ارج گذاری از آنھا در نظر گرفته . حاميان خود با شور وھيجان استقبال شدند

 .شده، که  در اين روز ھا برگذار می شود

با " مينينگ. "گاه محبوس می شدند ھيچ قھرمانانی ھستند که نبايد ، بسياری از انسانھا در اين سيارهایھر دو بر

 ھزار سند مخفی در بارۀ جنايات جنگی اياالت متحده توانست اذھان توده ھای جھان را به ٧٠٠.٠٠٠یجرأت افشا

 سال زندان را ٣۵" منينيگ"محکمۀ نظامی عليه . جنگھای مخرب و ويران کننده در عراق و افغانستان روشن نمايد

" توطئه ھای شورشگرانه و فتنه آميز عليه دولت اياالت متحده " اتھامسال زندان به  ٧٠ به" لوپيس. "وضع کرد

با مقاومت مصرانه عليه سياست استعماری محکوم شده بود، مگر اين حکم بر وی کمترين اثری نگذاشته چنانچه 

" لوپيس. "ی يافتفزونکاريبيک در  شکشور"  ريکورتوپو" سال زندان اميدواری وی به استقالل  ٣۶واشنگتن در 

و يک فرد مبارز و پيشتاز به حيث سرمشق " ونزيويال"و " کوبا"مانند ديگری  و کشور ھای "پورتوريکو"در 

 . به شمار می آيدخواهآزادي

مطابق  به روز برگذاری بين المللی " کنزاس"بعد از ھفت سال از زندان نظامی اياالت متحده در " مينينگ"آزادی 

سربازی که خود را زن احساس می نمود برای رسيدن به ھدفش يعنی تغيير وی به حيث اولين . بودھا ھمجنسگرا 

گذشته از مبارزات حقوقی و اعتصاب غذائی، در داخل زندان که ھمۀ زندانيان مرد بودند،  )  Transfrau(جنسيت 

طوری که وکيل مدافع وی .. مشقات و خشونت ھای زيادی را تحمل نموده مقاومت بی مانندی را از خود نشان داد

ننسی "خانم ." خشونت غير قابل باور مواجه شده بود"با " مينينگ: " بيان کردChase Strangio" خزی شترنگيو"

وی حاال آزاد است و در آزادی می تواند تصميم :  وکيل وی در مقابل مطبوعات گفتNancy Hollander" ھولندر

وليز ايالتيست در برتانيه " (وليزی"مادر " سوسن"برتانيه، " سن"رش از به گزا. بگيرد و راه خود را در پيش گيرد

  !"برو، دختر": به دختر خود افتخار نموده برايش فقط يک پيام داردوی :  منينيگ اظھار نمود) از مترجم

 (Bi- und Transsexuelleزنان و مردان ھمجنسگرا، ) LGBT (، جنبش وسيع از زنانبه ھمين مناسبت، 

 Neuseeland" نيوزيلند"از  شھر ٢٢ درو گروپھای ضد جنگ  )ی که خود را به حيث زن احساس می کندانمرد(

در اسرائيل گروپ تبعيد شده  . لندن و برلين از آزادی اين دو زندانی تجليل نمودند،  اياالت متحدۀ امريکاگرفته تا

»Refuseniks« )   و سازمانھای صلح ھمه  برنامه و ) مترجمسربازانی که از خدمت نظامی امتناع می ورزند از

مراسم خود را با اتحاد و ھمبستگی با زندانيان فلسطينی، که از يک ماه بدينسو در اعتصاب غذائی به سر می برند، 

آزادی " کسيويکی ل"بنيانگذار " Julian Assange"نگساجوليان ا" مطبوعات المانگزارشطبق . اعالم نمودند

بی صبری در انتظار است تا "وی با . توصيف کرده است" حماسیپيروزی " را به حيث افشاگر موضوعات سياسی

با تأئيد از سخنان افشاگر سياسی " کتيه کيپينگ "Katja Kippingرئيس حزب چپی ھا" ازاين خانم  ديدار نمايد

ھديۀ است به  " آزادی مينينگ: می افزايد"مينينگ" در مورد آزادی Daniel Ellsberg" دانيل الزبرگ"ويتنام 

  "جھان 

تور وردر دانشگاه پايتخت پ) وقت محلی(روز گذشته   ساله ، بعد از ظھر٧۴ يستمرداينک که " اوسکا لوپيس"

پشت ، درآخرش با کنسرتی تکميل می شد به حيث سخنران اصلی در تظاھرات وسيعی که San Juan" سن جوئن"

 زمان عليه تقليل عين که نيز حضور داشتندصالن زيادی مح شرکت کنندگان در جمع پرشور. تربيون قرار گرفت

استقالل بيانيۀ جنبش خود را به " لوپيس"پذيرائی و استقبال از. به سر می برنداعتصاب در وخيم مخارج دانشکاه ھا 

  .  ورشکستگی دولت  کشور مصيبت زده، توسعه داده استبه ارتباط مالی واشنگتن اوامرطلبانه عليه 
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  :ۀ مترجمافزود

طوری که شما ترجمه را از نظر گذشتانديد، رئيس جمھور پيشين کشور امپرياليستی ! خوانندگان نھايت عزيز

بشر  انسانی و"در آخرين روز ھای مأموريتش اقدام به يک سلسله اعمال به اصطالح " بارک اوباما"امريکا 

که را " دونالد ترمپ"ود، اقدامی که خواست تا ب" گوانتانامو"نمود، که از جمله رھائی يک تعداد زنداينان " دوستانه

اين ھا انسانھای بيش از حد خطرناک ھستند ونبايد : "ه بودوی در جريان انتخابات رياست جمھوری اعالم کرده گفت

قبالً خواسته بودند تا ديگر را که جمھوريخواھان   مجموع و " اين ھا اجازه داده شود تا دوباره در جنگ برگردندهب

و رژيمش مشکل خلق نمايد، " ترمپ" برای ، عصبانی ساخته وآزاد کرد" گوانتانامو"سی را نبايد از زندان ھيچ ک

در ھشت سال دورۀ رياست جمھوری خود با وجودی که در جريان انتخابات رياست نامبرده حالی که غير آن در در 

تنھا به ه  ن،و بسته کردن اين زندان مخوف بود" گونتانامو" وی آزادی زندانيان ندۀ ھای فريوعدهجمھوری يکی از 

ھای خود عمل نکرد بلکه تا توانست جناياتی را که رؤسای جمھور امريکا قبل از وی مرتکب شده وعده گفته ھا و 

استفاده از درون و به خاک و خون کشانيدن کشور ھای ( به جرأت می گفت از برخی جھات هبودند، گسترش داد

  .ربودنيز  در جنايت گوی سبقت از ديگران را ،) سوريه و يمن- ليبيا

و " امريکا"آزادی دو انسان سياسی و مبارزی که يکی از کشور يعنی وی، " بشر دوستانۀ "اين به اصطالح اقدام 

" اوباما"که  ذشتاندند، بدون اينگھردو سالھا عمر خود را در زندانھای امريکا . است" کاريبيک"ديگری ازجزاير 

 مأموريت کثيف خود از آنھا خبری داشته باشد، مگر در ھفته ھای اخير مأموريت خود با صالحيت در ھشت سال

دو انسانی که با مبارزه و افشاگريھای خود در روشن ساختن . حقوقی که داشت، فرمان آزادی آنھا را اعالم می کند

 افغانستان و جنگھای مخرب و تباه اذھان خلقھا نسبت به جنايات جنگی امپرياليسم امريکا درکشور ھای عراق و

با حکم رھائی آنھا می " اوباما. "کننده اين ھيوالی قرن در ديگر کشور ھای جھان محکوم به سالھا زندان می شوند

داشته چنان وانمود عرضه چھرۀ يک انسان به اصطالح بشر دوست را به مثابۀ ه و منحوس خود يخواھد تا چھرۀ کر

  .و در کل آزادی بيان می باشدو پشيبان افراد مبارز  امی حنمايد که گويا وی

اواخر رياست جمھوری وی انجام گرفت، ويتو نکردن قطعنامۀ که آنھم در" اوباما" ديگررژيم بندۀاز شھکاريھای فري

طوری که می دانيم . رسمی شورای امنيت عليه اسرائيل به خاطر ساختن شھرک ھا در مناطق اشغالی فلسطين بود

 در ھشت سال دورۀ رياست جمھوری خود تا توانست دولت اسرائيل را مورد حمايت اقتصادی و نظامی "اوباما"

قرار داد مگر در اواخرمأموريت خود خواست تا ظاھراً در ضديت با رژيم صھيونيستی اسرائيل، به پشتيبانی از 

آيا اين انسان . نديدۀ خود سوق بدھدعم خودش به اعمال نيک و پسزخلق ستمديدۀ فلسطين افکار و توجه خلقھا را به 

جنايتکار نمی داند، در صورتی که انسانھای امروز و نسل ھای بعدی جنايات جنگی و استعماريی را که وی با 

تجاوزات و دگرگونيھا در جھان مرتکب شده، فرضاً از ذھن خود دور نمايند و يا به فراموش بسپارند، آيا آنچه را که 

که به خاطر داريم تاريخ گواه   تا جائی!ه است، می توان روی آن خط بطالن کشيد؟ ھرگزندرج صفحات تاريخ شده

  .بوده و در آينده ھم خواھد بود...به اعمال نيک و بد شاھان، رؤسای جمھور، ديکتاتور ھا و

رن در رأس حاال بر می گردم به کشور عزيز ما افغانستان که مشتی از جنايتکاران، وطنفروشان، خائنان و دزدان ق

 افغانستان در آتش "کرزی" تمام دوران حاکميتحدود شانزده سال يعنی در . قدرت ادارۀ مستعمراتی بوده و ھستند

خيانت و " کرزی"نمی دانم که آيا . جنگ وحشيانۀ امپرياليستی و ارتجاعی می سوخت و ھمچنان ده ھا فاجعۀ ديگر

، آيا وی فراموش کرده که دودسته کشور را تقديم امپرياليستھا جنايت به کشور و مردم افغانستان را فراموش کرده
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نموده و منافع ملی افغانستان را به حراج گذاشته بود؟ مگر وی دوش به دوش امپرياليسم جھت استحکام تجاوز سعی 

 از واخر مأموريت خود و ھم بعدات در ئعجوبۀ خيانت و دناااين . و ھمکاری نورزيده است و ھنوز ھم نمی ورزد؟

 نزد خلق ھا و تاريخ با ادعا ھای فريبکارانه که ش راعمر ننگينبقيۀ ست تا اآن در صدد شده و ھنوز ھم در صدد 

 جنايت، چور و تمام دوران حاکميتشوی در. جلوه دھدشگان نھفته است، مدافع تجاوز يچال و فريب در بطن خيانت پ

ی دوبی و ديگر نقاط جھان حاضر نبود تا بگويد که چپاول دارائی ھای عامه و سرا زير کردن آن در بانکھا

 می گويد که يافتهجرأت به اصطالح يکباره افغانستان مورد تجاوز قرار گرفته، مگر در اواخر مأموريت خود 

افغانستان مورد تجاوز قرار گرفته است و با انتقاد از امپرياليسم امريکا می خواھد مسؤوالنه به قضايای کشور و 

به ھمين ترتيب طرح محتوا و توافق به معاھدۀ ستراتيژيک و توافقنامۀ امنيتی آنھم در جھت . رخورد نمايدمردم ما ب

که  اما وی با فتنه گری و چال و فريب به خاطر اين. تأمين منافع اشغالگران در زمان رياست کرزی صورت گرفت

ر ما با باداران خود اباء ورزيد و آنھم در نام نيک برای خود کمائی نمايد، ظاھراً از امضای سند محکوميت کشو

اواخر مأموريت خود که ديگر اميدش ازچوکی رياست از جانب باداران امريکائی اش قطع شده بود و وظايف وی 

چنانچه ديده شد که بعد از وی ھر دو توافقنامه . سپرده می شد"  غنی"يعنی " سی آی ای"بايد به عھدۀ مھرۀ جديد 

کرزی با دروغ گفتن ھای خود مانند گذشته مردم . کابل و دولت امپرياليستی امريکا امضاء گرديدميان دولت دوسرۀ 

وی  خواسته و می خواھد تا از اين طريق اذھان خلقھا را نسبت به ھمکاريھای خود با امپرياليسم . را فريب می دھد

 شده اند وخوب می دانند که وی ھرگز از مغشوش بسازد، ولی غافل از آن است که حاالخلق افغانستان بيدار و آگاه

  .نوکری با اشغالگران دست بردار نبوده و در آينده ھم نخواھد بود

دورمنشانۀ ز با زرنگی ميدندموقع را مناسب درا وقتی و امثال وی " کرزی" خيانت پيشگانی مانند توانندآيا می 

د، باز ھم آبروی برای خود کمائی کند؟ البته  که به کار برده و می بره ایجھت فريب خلق ھا و اھداف مغرضان

ھا تا به امروزاز صفحات تاريخ نابود نگرديده " ببرک"ھا و " شاه شجاع"ھمانطور که اعمال  . جواب منفی است

ھم به ...ھا و " گلبدين"ھا و " سياف"ھا، " عبدهللا"ھا و " غنی"ھا و " کرزی"است، اعمال خيانت پيشگانی مانند 

  . ھميشه درج صفحات تاريخ باقی خواھد ماندایيقين که بر

درس فتنه گری و چال و فريب را " سی آی ای"پس ديده می شود که اين ھا کسانی ھستند که در مرکز تعليمات 

 .خوب فرا گرفته اند

 

 


