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  2 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-maqalat@afghan ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليک، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

   ٢٠١٠ / ١١ /٢                                                                                                         حفيظ هللا  خالد

 

                                                                                                                                                                                                       

گرديد رئيس جمھوريک چريکچگونه   
 از يک چريک فراری تا رئيس جمھور جديد برازيل

  )انسی ان   :منبع ( 

 

 "ديلما" خانم بحيث اولين رئيس جمھور زن در برازيل انتخاب گرديد،"ديلما روسيف" خانم  اول اکتبربروز دوشنبه 
 رويای رقاصه شدن را در سردارد اما  وی گفته بود که١٩۵٠دھه باری درحيث يک دخترجوان تيپيک برازيلی ب

 در وی اتخاذ نمايد،در زندگی   تصميم دشواری "ديلما"ث شد خانم  در برازيل باع۶٠ ه در دھ سفاکنظامی ظھوررژيم
 "دراين جھان جای برای دختران جوان وجود نداردبزودی پی بردم که  ":خبرنگاران اظھار داشت د آن سالھا به مور

 

 
 

حصيل پرداخته در يک مکتب فرانسوی زبان ت  پيانوتعليمر تعليم يافته بلغاريائی به  بحيث دختر يک مھاج"ديلما"خانم 
آغاز و   به فعاليتھای زيرزمينیلباستغيربا  ١٩۶٩چريکی چپ برازيل وی در سال نمود ولی بحيث يک مبارز جنبش 

 برگزيد، وی با عينکھای تيره توسط مقامات امنيتیی � را برای جلوگيری از دستگير و استي"ندا " " لوزا"نامھای چون
از طرف دولت  "ديلما"خانم، شت مبدل گ برازيلپوليسرين افراد تحت تعقيب و موھای کوتاه به يکی ازمشھور ت

    ..  بودراستگرای نظامی متھم به تخريب کاری گرديده

 

  مورد شکنجه  اصرار برای گرفتن دستگيرشد١٩٧٠ سال عمر دارد وقتی سرانجام در سال ۶٠ که اکنون  "ديلما"خانم 
ندانی  ز يکحيث اظھار داشت که پوليس نظامی برازيل ب) استوی(  به مجله٢٠٠٨وی در سال  قرار گرفت شديدو آزار 

در وسط دو اله  شکنجه گران وی را  نمود می استفاده» پاروت پيرچ« شکنجه بنام مخصوصبرای شکنجه وی از اله 
  ميشد جاریخون در بدنم  زياد تا اندازه ای کهنھايت یآنھا به من شوک برقی ميدادند شوک"ميگويد  ویفلزی قرارميداد ،

 از زندان رھا گرديد دولت ١٩٧٢ در سال  "ديلما" از آنکه خانم  بعد"نمايم آنھا نه گفتم درکجا زندگی مياما من حتی به
 . وضع نموداتدمی بر فعاليتھای  سياسی وی قيونظا

 روسيف در تعدادی از پوست ھای  ديلمادر اواسط دھه ھشتاد با بازگشت دموکراسی درکشور برازيل خانمسرانجام 
ی دراين پوست بخاطر تنظيم و، ايفای خدمت نموده » گرندوسولرو«ت يو| منشی انرژی بحيثجمله منسياسی 
 .برازيل مورد تحسين قرار گرفت  برای سکتور انرژی ه  به نقشه راو|يتوتبديل آنھای برق پرچاوي

 

به رسيدن  ھمه در پی " آزادی ملیقوماندانی" می نمود مانند درآنھا فعاليت روسيف  ديلماسازمانھای چريکی ای که خانم
 کولمبيا  ھایمانند گروه فارکروه ھای چريکی در امريکای |تين ھا از انق�ب کيوبا و گقدرت از راه نظامی بودند آن

مرتکب  آشنائی داشته و "۴٧ای کا " استفاده از تفنگ  شيوه  با روسيف اين ادعا ھا را که ویالھام گرفته مگر خانم
 .توصيف نمود "افسانه" يک آنرا  و جنايت گرديده، شديدا رد نموده دھشت افگنیاعمال 

 

از حمايت کننده گان خانم روسيف است در ويدوی رسمی کمپاين  برازيل که فعلی رئيس جمھورلو| يزلوپرزيدنت 
 در گذشته عملی را مرتکب نشده است که از آن معذرت بخواھد ديلما خانم « روسيف اظھار داشت که ديلماانتخاباتی خانم

 وی مرا به ياد نلسن ماندي� ميبرد، من مبارزه وی عليه رژيم نظامی با ساير قھرمانان قابل مقايسه بوده، بخشی از زندگی
بودند ديگری باقی نه گذاشته   که برای وی انتخابیمتوصل شدوی بخاطری به مبارزه " ماندي� گفته بود باری دارم دبيا
عده ای اورا بخاطراشتراک  اما،بول صلح و وحدت در جھان مبدل گشت زمان سپری گرديد و ماندي� به بزرگترين سم"

 .»کی مورد انتقاد قرار ميدھندجنبش چري در



 

 

  2تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-aqalat@afghanm  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 

 خاموش نمودن يک سناتور و پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اثنای خانم ديلما ٢٠٠٨ پارلمانی در سال  توضيحک در جريان ي
 نمودهمی  در آنوقت متھم  قانون شکنیوی را بهبرازيل در دھه شصت مي�دی که ارائه معلومات نادرست به پوليس 

 را بگويد در  خويش واقعيت به شکنجه گرانکسی که"  وی خطاب به سناتور اظھار داشت ،مورد تحسين قرار گرفت
  . آنھا را به به مرگ تحويل ميدھد و معامله نمودهھمکاران خويشحقيقت با زندگی 

يکی از  سرمايه داری آميزش دھد يانا روسيف که توانست اجندای چپگرانه خويشرا با اتحاد عملگر ديلماتوانائی خانم
دن موکراتيزه کر بخاطر دخانم ديلما، مقرر گردد  بحيث وزيرانرژی ٢٠٠٢در سال   قادر گرديد بود که وید|يلی

  مورد تحسين قرار گرفت وی با اين پروگرام توانست  برای »برای ھمه  انرژی «انرژی در برازيل تحت پروگرامی
 . تھيه نمايدانرژی برق برازيل دھاقين فقير

وی از مينمايد  برازيل آغاز زن در  رئيس جمھور اولين بوظيفه خويش بحيث روسيف بتاريخ اول جنوریديلما خانم
مسائل  در مورد برخی خانم ديلمابود  کاری ساده ای نخواھد مقامیزن درچنين   که بودن يکداردف  اعترا حا|ھمين

من طرفدار زندگی " دراين مورد ميگويد مخالف سقط جنين بودهی  محافظه کارانه داشته و کام� زنان موقفمربوط به
 .دارديک دختر  و  ف از شوھر خويش جدا گرديده خانم روسي"ھستم

 

 پايان
  


