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 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 

  ٢٠١٣ نومبر ٢٢

  سال يک برده١٢
 

 آن را به در سينما تياتر ھای امريکا روی صحنه آمده است که تماشای"  سال يک برده١٢"ين روز ھا، فلمی به نام ادر

  پرده ١٩ستم سفيدان نژاد پرست عليه غالمان  سياه پوست در قرن   اين فلم از ظلم و.   ھم ميھنان سفارش می کنمۀھم

با اندکترين تعمق مالحظه می نمائيم که روش استبداد و .  دارد و روش ضد بشری سفيدان متمدن را افشاء می نمايد می

باقی مانده، صرف وسايل فزيکی و روانی ظلم وستم امريکا بعد از سپری شدن خونخواری طبقۀ حاکم امريکا کماکان 

، روحيۀ اين "  سال يک برده١٢"ين جا با توضيحات مختصر پيرامون فلم ادر.  دو قرن نو تر و پيشرفته تر شده است

 حامد کرزی و مالکی و فلم را به مقياس جھانی کشانيده و تجاوز امريکا را در افغانستان و عراق و به برده کشانيدن

 ١٩اما فرق درين جاست که بردگان سياه در قرن .  دستگاه دولت دست نشاندۀ کابل و بغداد مورد ارزيابی قرار می دھم

که حامد کرزی و مالکی به بردگی و اھانت از سوی اجانب به خود می  راه مبارزه و مقاومت را رھا نکردند در حالی

 .بالند

 در ايالت »سراتوگا سپرنگ« با فاميلش در منطقۀ »سولومون نورتپ« سياه پوست آزاد به اسم ، يک مرد١٨۴١در سال 

آزادمنشی و استعداد .  مين معيشت می نمودأاو از طريق حرفۀ نجاری و نواختن ويلن ت. نيويارک زندگی می کرد

اد پرستان سفيد تصميم گرفتند نژ.   در نواحتن ويلن باعث خلق حسادت در خون و رگ سفيدان نژاد پرست شد»نورتپ«

 آزاد بودند، لذا امريکا قسماً چون سياھان در شمال .  تا او را دوباره در قيد غالمی دراورده و به آزادی اش پايان بخشند

در يک محفل خودمانی، .  سوی واشنگتن کشانيدنده ارک بي را با فريب و خدعه از نيو»نورتپ«سفيدان نژاد پرست 

بعد از  .   خوراندند تا او را از خود بيخود سازد»نورتپ« مادۀ خواب آور را به ،د در گيالس مشروبنژاد پرستان سفي

اق بسته شده و در می يايد  که در يک معاملۀ سری و ضد تبه ھوش آمدن می بيند که  دست و پايش با زنجير در کف ا

 او را ذريعۀ تبديل نموده و بعداً » پلت«ی را به معامله گران اسم و.  نده ابشری او را به نژاد پرستان جنوب فروخت

  .  کشتی به ايالت لويزيانا برای فروش انتقال دادند

 شاھد وحشتناک ترين و خشن ترين روش ھای »نورتپ«.  در يک مزرعۀ کشت پنبه آغاز گرديد»نورتپ«حيات بعدی 

 ا وی و ساير بردگان مانند حيوان رفتار میين جاست که بادر.   اجانب ارباب سفيد و خانم بيرحمش گرديدزضد بشری ا

شکنجۀ جسمانی، به زنجير بستن، قمچين زدن، تجاوز به زنان برده و باالخره به دار آويختن جزء روش ھميشگی .  شد

 برای آزادی اش از قيد »نورتپ« اين مشقات و زجر و آزار جسمانی، ۀبا وجود تحمل ھم.  ارباب سفيد و خانمش بود

از مبارزه دست نکشيد و مصمم بود که با وجود نابرابری ھا عليه ظلم مقاومت کند و خود و ھم نژادان غالمی ھرگز 
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 را به جان رساند که »نورتپ«توھين، ظلم و شقاوت فاميل نژاد پرست، . از شر نژاد پرستان سفيد نجات دھدرا خود 

 را قسمی به پای دار بستند  تا »نورتپ«، )صاحب برده(به تن با ارباب باالخره  بعد از يک منازعۀ شديد و جنگ تن 

  .اما يکی از سفيدان کمتر نژاد پرست او را از مرگ نجات داد.  جان کندنش مدتی ادامه يافته و بيشتر عذاب کش گردد

  کار می،ندۀ خيمه مانند با يک نجار کانادائی که مخالف بردگی بود،  برای اعمار يک براز روز ھا که مشترکاً در يکی 

 طالب کمک برای آزدای خود شد و نجار کانادائی با وجود احساس خطر وعده داد  که او را معاونت »نورتپ«کردند، 

امدار ومجادلۀ د.   در نيويارک برساند»سراتوگا سپرنگ«نمايد و نامۀ او را به فاميلش و مقامات مربوطه به منطقۀ 

ی سبب شد که روزی يک پوليس و  يک فرد ديگر برای نجاتش به مزرعۀ پنبه آمده و  و کمک نجار کانادائ»نورتپ«

 سال بردگی با مشقت نجات يافت و به فاميلش در ١٢ بعد از »نورتپ«. رغم مخالفت شديد ارباب او را نجات دھند علی

شتۀ تحرير درآورد که بر به ر"  سال يک برده١٢" سرنوشت شوم خود را در کتابی به نام »نورتپ«.  نيويارک پيوست

  .مبنای آن فلمش روی صحنه آمده است

حال امريکا می .   را به نحو ديگری به کار می بندد١٩بعد از گذشت دو قرن، امريکا اعمال سفيدان نژاد پرست قرن 

ته عوض زمين پنبه، به زمين ھای نفت خيز ساير کشور ھا چشم دوخ.   مردم جھان را به بردگی بکشاندۀخواھد ھم

 مردم را به »ونرُ دُ «دار زدن، با ه عوض ب. عوض شالق زدن ، بمب ھای ناپالم بر فرق مردم جھان می ريزد.  است

مردم .  عوض زنجير آھنين، مردم جھان را با قراد داد ھای دو جانبه به زنجير بردگی می بندد. نابودی می کشاند

، مالکی و کرزی به ميل خود حلقۀ غالمی »نورتپ«عکس ه ب. افغانستان و عراق با چنين شرايط ضد انسانی مواجه اند

، کرزی و مالکی به ارادۀ خود برده شده »نورتپ«عکس ه ب.  را به گردن خويش آويزان کرده و به آن مفتخر شده اند

، مالکی و کرزی کاری برای آزادی »نورتپ«عکس ه ب.  اند و ضرورتی ھم برای آزادی خويش احساس نمی نمايند

  . شان انجام نمی دھند بلکه مردم خويش را بيشتر به سرسپردگی و خيانت به ميھن تشوق می نمايندمردم

 امريکا می خواھد مردم جھان را به زنجير ٢١ امريکا مردم خويش را به زنجير غالمی می بست، در قرن ١٩ در قرن 

داد و از انجيل برای تداوم  ھبی مشروعيت می، امريکا اعمال خود را با گفتار ھای دروغين مذ١٩در قرن . بردگی ببندد

، امريکا با گفتار ھای دروغين مدنی و به بھانۀ تامين حقوق بشر و يا حقوق زن به ٢١در قرن . کرد بردگی استفاده می

  . شود و مردم آن ھا را به زنجير غالمی بسته می کند کشور ھای جھان متجاوز می

ھائی از قيد بردگی رمردم نجيب افغانستان را برای مبارزۀ ھمه جانبه غرض " ستان آزاد افغان–افغانستان آزاد "پورتال 

  . زنجير ھای استعمار را درھم شکنند و به سوی آزادی بشتابند»نورتپ«دعوت می کند و تقاضا دارد که مانند 

  

 

 


