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 Human rights بشر حقوق

 
 ق .ا .د

  ٢٠١۴ جون ٠۵
  

  مادرزادان اصلی بوکوحرام
 

 
 
 

جی و خارت ھای عاری از لغ دری و پشتو ۀنده نمی باشم ليکن به زبان سادسي تذکار داده بودم اين قلم نو قبالً که طوری

يافته جنايات انجام  اين توانائی را دارم تا » عبور لحظه ھا« شاعر انقالبی ۀبه زبان معمولی وطنی ام به گفتيعنی بيگانه 

منحيث شاھد عينی در   که در مزدوری به قدرت ھستند و مدافع حقوق زن شده اند ، اسالميست ھای مزدوربه وسيلۀ

  .ی نمايندئمرزوبوم را شناسا  دشمنان اين، جوان کشورکتيبه تاريخ ثبط نمايم تا نسل

 توسط مسلمانھای سنتگرا به نايجريائی ۀ مکتب دختراندختر از شاگردان يک  ٢۵٠  اختطاف که درين روز ھا  طوری

سرخط خبرھای رسانه ھای جھانی شده و اختطاف کنندگان به ) بوکوحرام( رھبری اعضای يک سازمان اسالمی 

نھا را در کشور آکه شنيده شد يکی از  طوری .وليت کردندؤنھا اعالم مسآ کفار و فروش  نيمت گرفتن غ افتخار از 

اين . را از وجايب سنت اسالمی شان اعالم نمودند جنايتکارانه  دالر فروختند، و اين عمل ١٢ شان در بدل ۀھمساي

دوران جنگ مقاومت سر آغاز  حظات ھول انگيز ل  اسالمی افغان درخاطرهّ بوکوحرام ھای  اين قلم را به ياد جنايت

  .فرو برد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

زاديبخش کشور اشغال شده را توسط ارتش آجنگ ملی و  چگونه دشمنان مردم افغانستان،که  تاريخ گواھی می دھد

 خود جوش و بدون يک سازماندھی منظم آغاز ولی رو به رشد و تکامل بود، توسطاً که اکثر سوسيال امپرياليزم 

به بسيار آسانی و استفاده از عقايد اسالمی ، مذھبی و )  پاکستان -ايران (  ا در تبانی کشور ھای ھمسايه سازمان سي

تبليغات وسيع جھانی در اين راستا تحت شعار  د، و بهنی سمت دھئ به سمت اسالم گراندگاه توانستآی مردم نائسنتگرا

  .زاديبخش را به بی راھه کشانيدندآلی و  اين جنگ مجنگ عليه کفر و کمونيسم و جھاد فی سبيل هللا

 روشنفکران ملی تحت نام معلم و متعلم و بسته نمودن ۀ اول به ترور و کشتار بی رحمان  قدمبه غرض ھمين منظور در

 سرکوب ، طوريکه از جانب حکومت مزدور در طرف مقابل باز ھم دست زدند وی شاگردان ردر ھای مکاتب بر

گاھانه و بسيج آدشمن راست و چپ مشخص نموده بودند که مقاومت .  عمل روز دولت بود،وسيع ۀنيروھای ملی به پيمان

  .توده ھا از آن روشنفکران ملی و انقالبی می باشد

نيرو ھای  که عامل بودند، بلکه  ارتجاع مذھبی  امپرياليست ھای غرب و حکومت ھای  تنھا نيروھای وابسته به  نه 

ار و ملی و انقالبی ممد و از ھيچ گونه کشت در سرکوبی نيروھای)  پرچم - خلق ( متجاوز  يسم وابسته به سوسيال امپريال

  .ثالھای زياد در خاطرات ھر ھم وطن عزيز ما حک می باشدکه م سرکوبی ، کمی نداشتند 

  .تواند عبور اين لحطه ھا را به فراموشی سپرد ما نمی  و ھيچ ھموطن

صوفی «محدود چند نفری از وابستگان حزب اسالمی بر مکتب )  ه ش١٣۶٠ (در يکی از روز ھای فصل بھار سال

ھشت در صنوف يکجا بودند به ھمين  ن زمان متعلمين و متعلمات الی صنفآ حمله نمودند ، چون در »مينه

  . اناث و ذکور متشکل بوند ھم ازمعلمين طور

ور اين بود که اين آشرم . شھر تسلط نداشت دولت مزدور بر اکثر نقاط  قندھار طوری بود که  وضع نظامی شھر 

که دولت پوشالی وقت  نآشده بود ، با  کمتر از يک کيلو متری قرارگاه قول اردوی قندھار واقعۀساح مکتب در 

مين نتوانست حتی أسفانه امنيت محيط مکتب و ما حول را تأشاگردان مکاتب را به رفتن مکتب مجبور می نمود؛ ولی مت

   .حريم قول اردو واقع شده بود متصل به ی که ئمکتب ھا

به اثر اين حمله شاگردان مکتب ھمه از منزل پايانی به ھر طرف گريخته و متفرق شده چون مکتب دو طبقه داشت 

مشغول   دوم دو نفر معلم ۀدر طبق. موقعيت داشت یئباال اول و اکثر صنف ھای درسی در طبقه ۀمديريت مکتب در طبق

) لطيفه و محمد عمر(دو نفر معلم شريف و بی خبر گاه شدند اين آ تر از موضوع ديرودند که کمی تدريس شاگرد ھا ب

  .بود

ما وابسته به کدام سازمان  نھا که فکر می کردند که آ،  که ما مجاھدين با ھر کس کاری نداريم  که تبليغ می شد  طوری

نداشته از  عبرقلطيفه خبری نمی باشد کسی که ) برق(ی شدند که از چادرنمی باشيم بی باکانه به مديريت مکتب داخل 

بدون چادری با معلم صاحب محمد عمر روانه در مکتب شدند صحن  لطيفه .  اين معلمه استفاده و فرار نموده بود عۀبرق

ی فرار نمايند که به پيش رو مثل ديگران   دخواستنآنھا نيز  .سکوت مرگبار فرورفته بود به خاموشی و مکتب که 

به  شدنبه سوار ديد سالح مجبورھبا ت تيليفون اداره مشاھده نمودند که  و  مکتب گروپ مسلح را با مدير مکتب ۀدرواز

و اين دو معلم  که مدير مکتب را رھا  نھا به لطيفه و محمدعمر می افتد آاز قضای بد چشم کور ، می گرديدرکشا 

که يک   رکشا می کنند، معلمه لطيفه شدن بهح مجبوربه سوارديد سالھشريف و بخت برگشته را احاطه نموده به ت

زادی کشورش بود و نظر خوشبينانه به جنگ ملی داشت؛ شروع به آ عاشق اً داشت، قلب خاموش و معصومانه  ۀچھر 

رام احت  معلم شريف به اين زن و يک  ت ھم به رسم افغاني می کند که رھا شود ولی اين نامردان تاريخ  گريه و التماس

  مرگ می نمايند نھا را سوار رکشای آسالح و لت و کوب  ديد ھنمی گزارند ، با ت 
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دارد  عيت خان موق  ميرزا محمد چۀقريه قلع به طرف مقابل  که  را عبور کردند طوری قندھار  چونی   بازار قتی و

 از تسلط دولت ين مناطق کامالً ون اچو سوق ميدھد  یئه رھنماچزاده به داخل قلعآرکشا را با اين دو معلم شريف و 

به رسم  انداخته ی خود را باالی سر اين معلم شريفو يکی از افراد مسلح پتو نھا را از رکشا پياده آ خارج بود، 

  .مين می کند و با جشمان بسته ھر دو را به محل قومندان و قاضی جبھه اختطاف می نمايندأت را شاسالميت حجاب

تحرير  می کردند سف و اندوه بيان أ تاب اً داخل قريه که بعد باشندگان  خصوص ه ب محل  ان از چشم ديد مردم اين داست

  .گرديده

   : می گفتندچنين خويش را   چشم ديد  مردم قلعچه 

من ھيچ  کرد که  خصوص لطيفه که يک زن بود زيادتر گريه و التماس می نمود و فرياد می ه اين دو معلم شريف ب

  . بودھم معلم و بعد که زن اول اين اھی ندارم ، اما به نظر بوکوحرام ھا دو جرم داشت گن

تحمل  چه نوع خشونت را خت معصوم در اثنای گفت و شنود و تحقيق قومندان و قاضی جبھه دکه اين  مورد اين در 

ھا احساس بايد نمود که  پاش ب  و تيزازرداد ھا ولی از طرز برخورد. خواھد بود از توان حدس و قياس بدور نموده 

  .استبسيار ددمنشانه ، ظالمانه و غير انسانی بوده 

زار آ را با گذشت ساعات شکنجه و که اين معلم شريف ن بود آن زمان آ ترين عمل اين بوکوحرام ھای اسالمی يانهوحش

ورند ، و در آروی مکتب می   به پيش،مکتب نامبرده و برگشتاندن به محل  رھا کردن ۀ شب به بھانۀدر ساعات نيم

 .که مرمی از چشمش خارج شده بود فير کرده بودند   از عقب باالی سرش روی مکتب اوالً  شيپ ھمين سرک عمومی 

و در يک حالت سخت لحظات حيات دور خورده و   رو به زمين خورده معلوم می شد که اوالً  طوری  از وضع جسدش

بازھم چند فير کرده بودند که محل  امرد بر جسم مرده اش باالی قسمت سينهاز پدرود حيات اين جنايتکاران ن بعد

  .اصابت اين فير ھا خون ريزی نداشت ، فقط عالمت سوراخھای مرمی ھا ديده می شد

. نموده بودندوقوع کدام حادثه را گمانه زنی  فير ھا را شنيده بودند طبق معمول صبح ھمان شب  اھالی منطقه که صدای 

روز قبل ربوده شده بود ھمه  معلمه که  ۀ با ديدن جسد نيمه برھندروی مکتب می گذشتن سرک پيش  از که وقتی

ادر و ، کسی از باشندگان ھمان محل پتوی خويش را به رسم احترام بااليش انداخته بود، و به مشده بودندسراسيمه 

  .را داده بودندی ابدی ئطالع مرگ و جدا ا،شان غرق پرشيانی بودندۀ شد خت ربودهفاميلش که در رنج و عذاب د

 تحصيالتش ، فقر اقتصادی واش را می گذراند با داشتن مشکالت بيست و چھارمين بھار زندگی   با شرف که  اين معلم

سخت به خود می باليد و می   شريف معلمی ۀبه وظيف را تا صنف دوازده در ھمين سال به پايان رسانيده بود، و از تقرر

از غرور و   بوکوحرام ھای اسالمیو دريغ که  با درد. که مشالت اقتصادی و بی نانی فاميل را رفع خواھد نمودانديشيد 

  .خاموشش ساختند بالندگی

و در  به جاودانگی پيوسته  تش آ ۀ يک ضربادر ھمان روز ب که از مردم محل شنيده شد معلم صاحب محمد عمر طوری

پنج طفل  ياده تر از باز ماندن لی زو ثر بود، أمرگ پسر مت که ازآن  ۀعالوه يک چاه انداخته شده بود و مادرش ب

  .از غم را به سينه می کشيد  کوھی ،ردسال و عروس جوانشخ

به مکتب صوفی مينه   که روان شاد محمد عمر خان به جرم اخوانی بودن از مکتب البيرونی دمعلمين مکتب می گفتن

  .از نوازش پدری محروم شوند  جرمش معلمی بوده که پنج طفلش و معلوم شد که بودتبديل گرديده

که  قندھار  بر يک فاميل روشنفکری که در شھر نو  در ھمان شب و روز يک گروپ ديگر از بوکو حرام ھای افغان 

ھمين منزل يک  مسلحانه حمله ور شدند، و از داخل  شب   جاتھا ساحه باز داشت در تاريکیۀعقب خانه به طرف محل

  سته ھایواين منزل نزديک پ که ی سال بود ربودند به نسبت ) ١٣  ويا ١٢(  را با خواھرزاد ه اش که در سن معلمخانم 
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در نتيجه  و فشار بوکوحرام ھا از پا افتاده   که حامله بود از دويدن خانم معلمبادله می شد ، و مامنيتی بود فير ھای اتش 

را خت نو جوان ان د  دکه بر زن و معلم داشتنی  از خشم و غضبرام ھای افغانبوکوح ولی .  درا به حالش گذاشتنوی 

که روانش   و طفل معصوم به جاودانگی پيوست دکه سخت ترسيده و به صدای بلند فرياد می کشيد به رگبار مرمی بستن

  .شاد و گرامی باد

  .ن می شرمدۀ نقلم از نوشت گونه واقعات بس زياد است که  رخداد ھای اين 

  .ی نبود که از جانب اين جانيتکاران بر مردم بی دفاع ما تحميل نشدئ جھانيان ديدند که چه بالۀبعداز کسب قدرت ھم

 شالق زد و شوھرش ، بودنروی شوھر به جرم معلم در پيش  را یمعلمخانم  صف محسنی آار شيخ ھکه سگان اين از 

  .کرداکنون انکار خواھند  کردند به يقين که  را تمسخر می

 استخوان امپرياليسم جنايت گستر جمع و به دو دسته تقسيم شده اند يکی ۀبه دور کاس  حرامی اکنون بوکرام حراماناين 

 ما جنايت می آفرينند  ۀ سرزمين اشغال شدھایدر قريه  سار زن ھا در قالب اسالمیکشتار زحمتکشان بی گناه و سنگبه 

 و ارتجاع هولی فقي چپن يا ھم و  ی ئنيکتاپوشيدن   مدنی ، با ۀجامع يستی لرياامپ ژه ھای  ديگر به دفاع از پروۀو دست

  .مدافع حقوق زن شده اند خليج ۀ مذھبی حوز

پوست   گوشت وارا ب زن ستيزی و نقدر خشونت ، ترور و اختناق آاين کشور در مدت زمان چھل سال گذشته  زنان 

و ناقضين حقوق انسانی تحت چندين نوع پوشش  از ترس و ھول اين   کردند ؛ تا سرحد بھای خون ، که اکنون ھم لمس 

رده  گردانندگان حکومت اسالمی نوع امريکا از نکند که  تا . بيرون از خانه در اجتماع ظاھر می شوند به   حجاب

  .خاطر شود

به  يدن ئ گراا نمی باشند بدر امان و اکنون  در گذشته  که از گزند اين ترور ھا  که از روشنفکران و کسانی سف أبا ت

  . مدافع نوع جديد اسالمی شده اند،اين مکتب خشونت

 ابزاری سرمايه می شود ، ۀ غربی از زنھا استفادۀکه در جامع خشونت ھا بوده ، طوری بانی  کشور ھای امپرياليستی 

  .ابزاری ھستند ۀ ديگر تحت استفادحوحاال در کشور ھای اشغال شده به ن

  . بدون تبعيض و ستم ۀ جامعبه اميد فردای

٠٣/٠۶/٢٠١۴  

  :ياداشت

  .فوتوی فوق کاپی از فيس بوک 

 


