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 Political  سياسی

  
 توماس برگر: نويسنده
  یدپلوم انجنير نسرين معروف: برگردان

  ٢٠١٨ اگست ١٠
  

 یھزاران نفراعتراضات 
 

ً اکشور عميق.  دولت، دست به اعتراض زدندو طرفداران وی عليه سياست" راجاپکزا"نکارئيس جمھور سابق سريال

 .درحالت دو پارچه شدن است

 حدود طولتا روز دوشنبه گذشته در سريلنکا راھپيمائی اعتراضی به برای پنج روز ھزاران نفر از مخالفان دولت 

 .در راه بودند" کلومبو"در مرکز کشور تا شھر " کندی" کيلومتر از شھر کھنۀ شاھی ١٢٠

را که در ماه جنوری سال گذشته " مھندا راجاپکزا"ی رئيس جمھور سابق ئبه طور واضح قدرت نما" رتیزيا"اين سفر 

  .از اريکۀ قدرت برکنار شده بود، نشان می داد

:  می خواستند با اين راھپيمائی پيام واضح خود را به دولت بفرستند که" راجاپکزا"طرفداران رئيس جمھور سابق 

ھمچنان سالھا بعد از ختم جنگھای داخلی، ھنوز ھم ميان . ست و تفرقه بين خلقھا عميق استکشورھنور ھم دوپارچه ا

  .تشنج محسوس است" مسلمانان"و " ھا تميل"، "ھا ينگالیس"

بودائی که اکثريت جامعه را تشکيل می دھند، در " ينگاليھایس"ً مخصوصا بخش ملی گرايانۀ  می داند که" راجاپکزا"

که " اتحاد ملی حزب" افه بر آن  می تواند در آينده يک قسمتی زياد از چپی ھائی را که آنھا با کنار وی ھستند واض

، مشکالت خود را دارند،  آنھا را ھم به دور ميالن داردکه به نيوليبرال "رانيل ويکريما زينگھی " حزب صدراعظم

  .خود جمع نمايد

آنھا موفق نشدند، که دولت را بی ثبات :  دسترسی پيدا کند با وجود ھدف اجتناب ناپذير خود، نتوانست" راجاپکزا"

  .عکس آن استه قضيه ب. بسازند

حزب "و اکثريت " UNP او ان پ"که بعضی از جريده ھا در شروع ھفته توضيح دادند که ائتالف تشکيل شدۀ   طوری

  .دارند قرارشديدتحت فشار " ميتھريپاال زيريزنا"توسط رئيس جمھور  "SLPFآزادی سريلنکا

حد اقل يک سوم حزب ھنوز . در آينده ھم دو پارچه است" اس ال اف پ " الکن اين رويداد ھمچنان واضح ساخت که

  . قرار دارند و از وی پشتيبانی می کنند" راجاپکزا"ھم وفادار درعقب رئيس جمھور سابق خود 

  .گرفتندً نفر ازنمايندگان پارلمان مخصوصا در افتتاح ضيافت راھپيمائی حصه ۴٠
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 مظاھره چيانچنانچه بعد از تصميم گيری يک محکمه، . ادارات دولتی در صدد شدند تا اين راه پيمائی را مانع شوند

 .ًانتقال دھند، ظاھرا به دليل مسايل امنيتی"کندی" شھر ۀمجبور بودند تا سرآغاز تظاھرات را در حوم

ًيمائی را مخصوصا به نسبت جلب توجه تماشاچيان  در مرکز را پالن نمودند، آنھا راھپ عکس آنه مگرمخالفان دولت ب

  .شھر شروع نمودند

درخواستی که سازماندھندگان جھت استفاده از محوطۀ پارک به نسبت فينال بزرگ در به ادارات دولتی، از اجازۀ دادن 

  .شدند" وسليپتون سيرک"که آنھا مجبور به تغيير مکان در  کولمبو داده بودند، اباء ورزيدند، طوری

" خود را گرم گردن" اين راھپيمائی در مجموع فقط يک : گفتهبا وجود اين خود را جنگجويانه وانمود کرد" راجاپکزا"

بود، ولی به زودی از اين راھپيمائی يک جنبش بزرگ مردمی به وجود خواھد آمد، جنبشی که دولت بر سر اقتدار را 

  .از مقامش به دور بيندازد

 را ضمن مسايل ديگر آنھا دولت.  که نمود، توانست گوشھای طرفداران خود را باز نگھداردیاظھاراتبا " راجاپکزا"

 وعده ھای ه وعده ھائی را که دولت در زمينۀ توسعۀ مسايل سوسيال واقتصاد نموده بود، ھم که د به اينمتھم می سازن

  .پوج و ميانخالی بود

عليه نمايندگان دولت پيشين " جادوگر"نديدن، تعقيب  به شکل شکار کردن پ باد ،کابينه و ديوان ساالری وزارت خانه ھا

  .سازماندھی شده بود و در مباحثه روی  قانون اساسی جديد، بودائی ھا را مورد حمله قرار دادند

   راه مصالحه  شدند که چطوریجو و ًمشترکا ھمراه با جامعۀ بين المللی  در جست" ويکريزمازينگھی"و" سيريزينا"

شدند، انتقادی تحليل ) ١٩٨٣ـ٢٠٠٩(که باعث نقض حقوق بشر در زمان جنگھای داخلی  جنايتکاران و کسانی گذشتۀ

 است، متھم نمودند" خيانت به وطن"به ھمين دليل بود که ھردو را به سنگين ترين اتھام که . کرده شود

فرمائی ملل متحد رد می کند، الکن لفظی آمادۀ دولت بر سر اقتدار البته دائر کردن رسمی يک محکمه را تحت چتر حکم

  .مذاکره است

در دوران خدمت خود ھر نوع سعی و تالش را به خرچ داد، تا از رفتار نابجای نيروی مسلح  که " راجاپکزا"در مقابل 

 . در تھاجم نھائی عليه  شوريشيان تميلھا در پيش گرفته بودند، جلوگيری شود

 به وقوع پيوست نه تنھا افراد ملکی بيشماری کشته شدند بلکه  ٢٠٠٩ی که در ماه اپريل و می سال اخير در جنگھای 

ًکامال از بين برده شدند، بعد ھا کادر ھای قلمداد شدۀ " ويلوپيالی پرابھاکاران"و بنيانگذار آن " ال ت ت ای"رھبری 

  . . ناپديد ھستند و زنده و مردۀ آنھا معلوم نيستدر انبار ھا انداخته شدند که تا به امروز" ال ت ت ای"بيشمار 

 

  :افزودۀ مترجم

 .ليون استي م٢٠.٣نفوس اين کشور . نوک جنوبی قارۀ بزرگ ھندوستان موقعيت دارد نکا در شرق وسريال

  محل تقاطع خطوط حمل و نقلاينکنکا با موقعيت جغرافيائی که دارد از نگاه ستراتيژيک از دوران باستان تا سريال

  .جنوب آسيا را ايجاد نموده سفرھای دريائی ميان جلو و

در کنار دين بودائی و ھندوئی، دين عيسوی و اسالم .  نکا  با اديان و نژاد ھای مختلف زندگی می کنندامروزملت سريال

  .از جملۀ اديان مھم ھستند

رد ھای خ ت ھستند و به ھمين ترتيب اقليتاقليدر ھا تشکيل می دھند در مقابل تميلھا  ينگالیسنکا را اکثريت خلق سريال

  .و کوچک ديگری مانند مورز، ماالئی، بورگھر و ساکنان اصلی سريلنکا که ويداس ھا ھستند
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، کافی، کوچوک و نالایر مشھور است و ھچنان نظر به داشتن )سيلون(کشور سريلنکا به توليدات و صادرات چای

  .قرار دارد انورد عالقۀ خاص جھانگردطبعيت زيبای اين کشور و ميراث فرھنگی آن م

که ما تاريخ اکثر کشور ھای آسيائی و افريفائی و به ھمين  اين بود بسيار فشرده در بارۀ کشور سريلنکا، اما زمانی

ترتيب کشور ھای امريکای جنوبی و وسطی را از نظر می گذرانيم ديده می شود که اين کشورھا متواتر تحت استعمار 

ی غربی قرار داشتند و ھر کدام از اين کشورھا با تجاوزات وحشيانه و ضد بشری، خلقھا را مورد کشورھای اروپا

 نژادی و قومی و دينی و مذھبی را دشواری ھایاستثمار قرار دادند و منا بع طبعی آنھا را تا توانستند به غارت بردند و 

    استنکا گرديدهشور ھا مانند کشورسريالدامن زدند، که تا امروز منجر به جنگھای داخلی در بسياری از ک

که قسمت بزرگ اين جزيره توسط ١۶نکا دو ھزار سال تحت حکمروائی شاھان محلی مختلف بوده، تا قرن سريال

در سرزمينھای کوھستانی " کندی"پرتگاليھا و بعد از آن توسط ھالنديھا تحت استعمار قرار گرفته بود و فقط حکمروانان 

 استعمارگران بجنگند و منطقۀ خود را از نفوذ استعمار حفظ نمايند، اما از سال ه که توانستند علياين جزيره بودند،

 بخشیً با تجاوز بريتانيائی ھا اين کشور کامال تحت تصرف استعمار بريتانيا قرار گرفت و در جملۀ ١٨١۵

  .وری جھانی بريتانيا درآمدتازامپرا

 متحدان جنگ عليه چاپان مورد استفاده قرار به حيث مھمترين پايگاهی نکا در زمان جنگ دوم جھانسرزمين سريال

  .داشته است

 و از جانب ديگر دولت  نکا قوی تر شده می رفت  خلق سريالۀطلبانل  گرايش از يک جانب استقال٢٠از شروع قرن 

 الخره بعد ايناار کرده بود، که برا استثم  آنینکا را آنقدرمورد چور و چپاول قرار داده بود  وخلقھابريتانيا کشورسريال

بود که بعد از مذاکرات و تعامالت ١٩۴٨ًکامال برآورده ساخت، در سال را که اھداف سياسی و منافع اقتصادی خود 

  . و خلق سريلنکا ازيوغ استعمار برتانيا به اصطالح آزاد شدند صلح آميز کشور

ستعمار و چه ھم خارج از آن ھيچ زمانی از مداخالت ضد که ما می دانيم استعمارگران چه در شرايط ا  طوری،اما

استعمارگران چه خود در يک کشور . بشری خود درامور و مسايل داخلی واوضاع خارجی کشور ھا دست بردار نيستند

حاضر باشند و پايگاھای نظامی خود را داشته باشند و چه ھم خود مسقيم در آن کشورجاگزين نباشند، با آنھم با غرور 

حتا از کشوری مانند افغانستان که  .بردار نيستند  که دارند، ازمداخله درامور کشور ھا دستیمپرياليستی و قدرت طلبيا

ولی مردم آزاديخواه افغانستان با مبارزه و جانثاری در راه . دو قرن خلق افغان درگير با تجاوز و نفوذ بريتانويھا بوده 

با حفظ وحدت ملی و روحيۀ ضد تجاوز و . ر مرداب اسارت و بردگی نغلتيدندحصول استقالل کشور از يوغ استعمار، د

 را ثبت کتيبۀ خارائين استعمار برتانيه، اين دشمن ديرينۀ افغانستان با نثار خون ھزاران شھيد بود که شکست مفتحضانۀ

ۀ بيداد متجاوزان و افغانستان تا به امروز عرصبا وجود آن رشادت ھا . ءاما کجاست شرم و حيا. تارخ نمودند

  . غارتگران، دزدان و چپاولگران است

  

 

 

 
 


