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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

  
 لمبه

  ٢٠١١ دسمبر ٢٨

  

  :بثينه، جويا، انديشه، راوا، کدام يکی شجاعت دارد تا فرياد بزند

  » !نه «
ما قرار گرفت و طيف ھای گوناگون که مدالگيری مورد نقد جدی روشنفکران انقالبی در کشور  پس از آن

 خود در اين کارزار بسيار مھم سھم گرفتند، انتظار می برديم که ۀروشنفکری و چپ ھای انقالبی ھر کدام به نوب

ماللی جويا  و ساير مدال گيران، مدال ھای ننگينی را که از دژخيمان مردم ما حصول کرده اند،  در شعله ھای قھر 

حريق » چيزک ھا«اکستر آن تف خواھد ريخت، ولی دردا که چنين نشد و نه تنھا که اين مردم ما  حريق و بر خ

  .نشدند، بلکه ھنوز ھم شرمگينانه از طريق آن در  وب سايت ھا و پرورش گاه ھا و دفتر ھا فخر فروشی می کنند

دان غربی را رد می کند و  جالۀاست، که يکی مدال و جايز» ماللی جويا«و » بثينه کامل«راستی، چه تفاوتی ميان 

است، که يکی در کنار اوباما بر زخم و » بثينه کامل«و * »انديشه فريد«را می قاپد؟ چه تفاوتی ميان  ديگری آن

 بنامين زافانيا ۀدرد و قتل و کشتار زن و مرد و کودک ما می خندد و در بازار سياه مدال ھای قصر سفيد به گفت

 قصر سفيد را آغشته به خون شھدای کشورش می داند و بر آن تف می ۀايزخريد و فروش می شود و ديگری ج

 امريکا ۀريزد؟ چه تفاوتی ميان راوا و بثينه کامل است، که يکی در اوج خونريزی اشغالگران در کشور ما از کنگر

و ديگری فقط که فرمان اعزام ده ھا ھزار سرباز برای کشتار خلق ما صادر می کند، جايزه و تقديرنامه می گيرد 

مين شده است، از پذيرش أی که عليه معترضين کشورش به کار رفته از سوی دولت امريکا تئکه سالح ھا برای اين

   اياالت متحده ابا می ورزد؟؟؟ۀجايز
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راستی چی تفاوتی ميان خانم جويا، خانم انديشه، راوا و خانم بثينه کامل موجود است، آقايان سيستانی ، مسعود 

  ؟؟؟ ...رانی، ياسر، عاصم، حامی و فا

 ٢٠١١برای سال »  بين المللی زنان شجاعۀجايز«خانم بثينه کامل وقتی که به عنوان يکی از دريافت کنندگان 

شجاعتی که با درد نه از ماللی جويا ديديم، نه از خانم انديشه و نه » !نه«معرفی می شود، با شجاعت فريادمی زند 

  ان؟ ھم از راوا، چرا آقاي

آن ھا، حتی اگر غير مستقيم، . خانم بثينه کامل، ضمن رد اين جايزه گفت که اين جايزه از طرف اياالت متحده می آيد

او . مين کردندأکار گرفته شد را ته ن مصری بای که عليه معترضئسالح ھادر سرکوب انقالب شرکت داشتند، و 

  . آغشته استءنمی تواند جايزه ای را دريافت کند که به خون شھدا

  

  

  

  

 

 

آيا تا اکنون آقايان حامی، ياسر، عاصم، مسعود و سيستانی، چنين فرياد رسا از ماللی جويا، خانم انديشه و راوا 

   استعماری را نمی پذيرند، شنيده اند، اگر نه، می توانند توضيح نمايند که چرا؟ۀکه اين يا آن جايز برای اين

رو و باعث افزايش ه که خانم کامل، اين جايزه را رد کرد، تصميمش با ستايش و تحسين مصری ھا روب پس از آن

از اينرو بی جھت . محبوبيتش در ميان مردم شد، مردمی که سخت مخالف سياست ھای استعماری امريکا ھستند

 مرد شجاع تر است و دل ١٠٠ اجتماعی فيس بوک نوشته است که او از ۀنيست که يک تن از ھواداران او در شبک

او . ت دارد، و ديگری گفت که من واقعاً به موضع او احترام می گذارم، حتی اگر دالئل انتخاباتی داشته باشدأو جر

  .حداقل فکر ما را می فھمد و به آن احترام می گذارد

  

  

  

  

 

 

ه ھای جالدان غربی کشته می اما چرا ماللی جويا، انديشه فريد و راوا، فکر مردمی را که ھر لحظه در خمپار

  شوند،  نمی فھمند و به درد و رنج و زخم آنان احترام نمی گذارند، آقای مصباح؟؟

که می بينند يکی  از خانم ھای سرشناس که نامزد رياست جمھوری کشور  و راستی چرا وقتی مردم مصر، از اين

 امريکا را رد  می کند، او را ۀ زده و جايزشان است و يک بار ھم برای آزادی زندانيان به  اعتصاب غذا دست

وقتی ماللی .... مورد ستايش و تحسين قرار می دھد؛ ولی چرا سيستانی، فارانی، ياسر، حامی، عاصم، مصباح و

» پيغور«را به ديگران  جويا و انديشه و راوا از استعمارگران جايزه می گيرند، شادی مرگک شان می گيرد و آن

   است؟؟می دھند، چرا چنين
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  .تا بعد

*I spoke to Andeisha Farid yesterday in Washington yesterday, who was pleased to have just met Michelle 

Obama. Hillary Clinton then spoke about her in her speech. 

Andeisha, founder of the Afghan Child Education and Care Organization (AFCECO) of Kabul, was in D.C. 

to accept the global leadership award at Lincoln Center from the important organization known as Vital 

Voices 

In her speech, Hillary mentioned Andeisha: "When we were listening to Andeisha Farid talk about growing 

up in a refugee camp, she said words that should stick with all of us: 'But I got an education.'" 

Hillary Clinton, founder of Vital Voices, believes in women. So do many men. 

"I was very excited to meet the First Lady," Andeisha told me. "And I was so happy to receive such a 

prestigious award. The award encourages me to keep doing what I am doing." 

http://www.huffingtonpost.com/jim-luce/vital-voices-honors-andei_b_498137.html 

 

 


