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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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 Political سياسی

  
  

  ھيوادوال کابلی
  ٢٠٠٩ اکتوبر١٣

  
  !ھرکه آب ازدم شمشيرخورد نوشش باد

 

  
  قھرمان محبوب خلق ھا

  
، فرزند صديق خلق عراق که می توان اورافرزند صديق » الزيدی« منتظر٢٠٠٩به روزسه شنبه سيزدھم اکتوبر

 امريکا و ۀزندان دولت دست نشاند ھمه خلق ھای ستمکش ودربند ناميد ، پس ازسپری نمودن ُنه ماه حبس در

                  .سفرنمود) سويس(ن به کشورلبنان ، برای اولين بارازمنطقه به قصد خارج انگليس درعراق ، وچند مدتی پناه برد

نتنھا قھرمان ملت درخون تپيدۀ عراق است بلکه دراکثرکشورھای جھان ، فراسوی مرزھای » الزايدی«منتظر

تعظيم فرودآورده ، آن نژادی ، لسانی ، فرھنگی و غيره ، مليونھا انسان واقعبين ، به شھامت و پايمردی وی سر

جوان فھيم و فداکار را که فقط دفاع ازبيوه و يتيم عراق  ِورد زبانش است ، قھرمان واقعی و راستين می پندارند و 

  .باشنيدن نام ويا ديدن تصوير وی ، باشوروھيجان زايدالوصفی برايش کف زده و ازوی استقبال می نمايند
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 ازتلويزيون ھای محلی عراق ، با گذشتن ازجان و زيرکی منحصربه خبرنگارمحبوب يکی» الزيدی«منتظر! آری

فرد خود ، فرياد درگلوخفه شدۀ مليون ھا عراقی زيرستم را به سان رعد سھمگين دراطراف و اکناف جھان پخش 

وی در انطباق کامل با عنعنۀ  کشورعراق و ملل عرب منطقه يعنی عنعنۀ گذارکفش برکسی و اطالق سگ به . نمود

 ، به عنوان شديدترين شيوۀ ابرازضديت و خصومت با دشمن ، عمل نمود و با واکنش به حق خود دربرابر وی

سردمدار دون و سخيف قوای استيالگربرکشورش  ـ جورج دبليو بوش ـ درماه دسمبرساال گذشته ، توانست به آن 

درتاريخ معاصرجھان ، شايد به . عمل قھرمانانۀ خود صبغۀ ملی و دفاع ازغرورپامال شدۀ مردم خودرا بدھد

بسيارندرت فردی به اين زودی و به اين ميزان مورد حمايت معنوی ، ھمدردی ومرجع جلب محبوبيت مردم 

  .سراسرجھان قرارگرفته شده باشد

که ازخون ھای پاک ريخته شدۀ دھھا ھزارھموطن بيگناه وی » الزيدی«اما اگرازيکطرف شھامت بی مانند منتظر

ِنايتکارامريکا و متحدين ، الھام گرفته است بارآورندۀ آن گونه محبوبيت درخورمی باشد ، ازسوی توسط قوای ج
ديگر ، موجوديت خبرنگاران ـ به خصوص رسانه ھای خبری معتبردنيا ، درآن لحظه ، درفراگيرشدن شھرت وی 

 کمره ھای تلويزيون ھای دنيا را به دوراز» الزيدی«اگربرای لحظه ای ھم که شده واکنش . نقش اساسی داشته است

ًنزد خود مجسم سازيم ، به اين باورخواھيم رسيد که شايد ھمه ابعاد آن عمل قھرمانانۀ وی آنا کوچک و ناچيزجلوه 

درسنجش مکان ، زمان » الزيدی«پس زيرکی . به بيرون سرايت می نمود» دروغ«داده شده و به شکل آوازه و ياھم 

، درجای آن قابل ) متمدن نماھای رقيق القلب ُفرصت اتھام آدمکشی را باقی نمی گذاشتکه برای (و شيوۀ آن ابتکار

  .ستايش و ارج گذاری خاص است

به عنوان واکنش به حق به دفاع ازخلق دربندکشورش انجام داد ، نتنھا عملی بود قھرمانانه » الزيدی«آنچه منتظر

و . رعين حال نمايانگريک واقعيت انکارناپذيرديگرھم استبرای اعادۀ آبرو و حيثيت پامال شدۀ ملت عراق بلکه د

آن اينکه ھرگاه فرزندان پاک طينت و ازخودگذر ملل دربند و تحت ستم استعمار و ارتجاع که ھرآن و ھرروز به 

بھانه ھای مختلف موردھتک حرمت و قتل و غارت قرار می گيرند ـ که کشورعزيزخود ما افغانستان بارزترين 

 آن است ـ دست به ابتکارات دشمن سوزبزنند ، ديومھيب استعمار متکی برپاھای چوبين ارتجاع داخلی نمونۀ

ً، به سان برف درآفتاب ازميان رفته واشعۀ سوزان حقانيت و حق طلبی ، پايه ھای چوبين آن را آنا ) ومذھبی(

  .خاکسترخواھدکرد

تشکل فردا ـ می بايد ازھمين حال دردستورروزقرار دھند ، آنچه فرزندان راستين ملل دربند ـ الزيدی ھای متحد و م

بيرون آمدن ازدايرۀ يأس و ندانم کاری و تکيه برقدرت توده ھای زحمتکش و قربانی مستمراستعمار و ارتجاع می 

دستيابی به خودآگاھی و به دورافگندن ترس تحميل شده از طرف دشمنان تا دندان مسلح و ايادی زبون بومی . باشد

  .شدن ھرانسان با شھامت وضد ظلم ، درابعاد وسيع و ماندگارآن خواھدبود» الزيدی« ھا ، اولين پيش شرط آن

به نام کدام مرجع سياسی و به دفاع ازکدام ائديولوژی دربرابر دژخيم به دفاع » الزيدی«اين راھم بايد يادآورشد که 

 دانست که امکان ھرگونه بھره برداری سياسی پس واکنش وی را می توان يک واکنش ناب. ازخلق خود برنخاست

آن انسان مستغنی و با . و مصادرۀ ابتکارقھرمانانه اش را به نفع يک جناح مشخص سياسی مرفوع می سازد

شرافت، برای جلوگيری ازپھن شدن ھرگونه دام و دستبرد سياسی برقھرمانی اش ، به پرقيمت ترين تحايف 

ران منطقه ، دست رد زده و فقط بردفاع از حق بيوه و يتيم ملت عراق تا حال پيشنھادی شيوخ عرب و ديگرزمامدا

اميد که آن قھرمان واالگھربرای ھميش از افيون نظام ھای سياسی مکارغرب درامان مانده . پافشاری نموده است

  .ودرقضاوت ھای خود  دچاراشتباه نشود
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، زبان به ستايش ازآن گشوده و به حق ازعدم پشتيبانی آن با رسيدن به اولين کشوراروپائی ميزبان » الزيدی«منتظر 

ولی ھرگاه برسی سال دفاع ازمنافع امريکا درايران توسط کشور . ازتجاوز امريکا و متحدين برعراق يادآورشد

بگذاريم ، گزارش روزقبل » اعمال خيرانديشانۀ دپلوماتيک«و » بيطرفی«ميزبان چشم پوشيده و آن را به حساب 

با آنکه خبربا . را به ھيچوجه نمی توانيم دست کم بگيريم)  دقيقه٢۴ (َ ونت مينوتدر روزنامۀ)  اکتوبر١٢ دوشنبه(

، خيلی کوتاه و سطحی انعکاس داده شده است ولی معضلۀ پنھانی را که عبارت » سالح سويس کشنده است«عنوان 

  :اوضاحت تام بازتاب می دارداست ، ب» صلحدوست«و » بيطرف«از توليد و فروش سالح توسط يک کشور 

آنھا . ی ھای حقوق نامۀ سرگشاده ای را امضأ نموده به حکومت فدرال فرستادندځھفتاد تن ازاستادان پوھن: زوريخ "

استادان درنامۀ خود اين نکته را افشاء . معتقداند که سويس ازقانون صدورسالح و مھمات جنگی عدول ورزيده است

قانون ، موجب شده است تا سالح به کشورھائی که درگيرتصادمات مسلح ھستند ، نموده اند که تعبيرغلط از

  ."صادرشود

، افراد مبارزديگری ھم ، » الزيدی«درپايان بيجانخواھدبوداگراضافه نمائيم که به دنبال واکنش قھرمانانۀ منتظر

: بوده اند» الزيدی«ايط و ھدف ابتکاروی را تکرارنمودند؛ با وجوديکه شرايط و اھداف ھرکدام خيلی متفاوت ازشر

  ـ رئيس دومينيک ستروس کانًشخصی درانگلستان کفشی رابه طرف رئيس جمھورچين پرتاب نمود و اخيرا ، 
به ميراث » الزيدی«آنچه . يا صندوق وجھی بين المللی ـ دراستانبول آماج چنان خشم به حق قرارگرفت. ای .ِ ام.اف

مت و عصيان نترس دربرابرزورگوئی ، خيمه شب بازی ، ظلم ، بيعدالتی و گذاشت ، ھمانا تمرد شايسته ، شھا

  .انسان ُکشی است

  

  ! اش برتوده ھا پايدار و راھش پر رھروباداتکاء

  

 
 
  

 


