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  گزارشگران پورتال

٠۴.٠۴.٠٩  

  
  جنايتهراس جنايتكاران از خشم قربانيان 

  
اريخ  ه ت اتو ب ان نظامی ن ا ی عضو پيم زا" ٠۴.٠۴.٠٩"با اطالع از اينکه سران کشور ھ ری شصتمين ضمن برگ

ه گرد ھم " شتراسبورگ"آن پيمان، در ناميمون سالگرد تولد  وده ب ائی نم ز صحبت ھ ستان ني ا افغان ده در رابطه ب آم

ا  واحی شھر محل اقامت م ورگ"تصاميمی خواھند رسيد، دوستان دور وبر را از ن رار " فرايب وده، ق ان جمع نم الم

دا ه فرزن ر ھای تانک ھای غول پيکر گذاشتيم تا در وقت معينه ما نيز به مثاب ر زنجي ا در زي ه کشور م ان، ک ن افغ

ان  اير مردم ار س انيده ودر کن رانس رس ر ميگردد، خودر ا در محل کنف ه روزه ويرانت اتو ھم وطياره ھای مخرب ن

  .آزاده وضد جنگ که از سرتاسر اروپا در آن جا اجتماع می نمايند، در حد توان روشنگری الزم نمائيم

ا با تأسف وقتی رای م ا ب ه اروپ ديم ، ک يد، متوجه گردي رز رس دون م  موتر ھای ما به حدود مرز ھای قبلی اروپای ب

د د، مرز ھای خود را دارن ياه دارن ام آنھائيکه موی س رای تم دون . افغانھا چه که ب وده ب ان ب ين سرحدی الم ؤ ظف م

ه پاسپورت  ه عمل آورده ب ل کمترين پروائی، از خروج ما از المان ممانعت ب شيزی ارزش قاي ز پ ا ني انی م ھای الم

  . نشدند

بر خورد انتخابی امروز مؤظفين سرحدی المان وبه ھمان سان فرانسه، در عمل ثابت ساختند که وقتی کوره ھای آدم 

سوزی در جريان جنگ جھانی با جسد انسان شعله ور نگھداشته می شد، کاغذ پاره ھای ھويت چگونه مانع از مرگ 

  .ۀ المان نگرديدصد ھا ھزار تبع

ه  ا را ب د م ردم درد من انيده وصدای م م رس در ھر صورت از آنجائيکه خود نتوانستيم در اين تظاھرات حضور به ھ

سألۀ  ا م اط ب دون ارتب ه ب ی ک ه مطالب آت ما را ب صورت مستقيم به گوش جنايتکاران سردمدار ناتو برسانيم، توجه ش

  :اصلی نيست جلب می نمايم

ا را  ترس سران ناتو-١  ھزار ٢۵٠٠٠ از توده ھای ملياردی جھان به اندازه ايست که مسؤوليت حفاظت از جان آنھ

ه عالوۀ آن . تن از نيروھای امنيتی اروپائی که ھر يک از ده ھا فيلتر امنيتی گذشته بودند به عھده داشت داد ب ن تع اي

  .ميزبان در منطقه حاضر نموده بودعده از افراد امنيتی و پوليس وسربازانيست که دولت فرانسه به مثابه 
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نيروھای امريکائی حاضر در اروپا خود مسؤوليت امنيتی محل  با رسيدن ھليکوپتر اوباما وھليکوپتر معيتی وی، -٢

  .کيست" صاحب اصلی خانه"را به دوش گرفته به نيروھای اروپائی در داخل خانۀ آنھا فھماندند ، که 

ه از طرف -٣ د، ک " انجال مرکل" بعد از ختم جلسه در روز اول، تمام سران ناتو، در محفل ضيافتی اشتراک نمودن

اينکه آن . ، ترتيب يافته بود" شتوتگارت"در حوالی شھر " "Kahlصدراعظم المان  به افتخار آنھا در کريه کوچک 

ان ھ ردازان الم ه پ ر دوش مالي ورو ب دار ي ق گزارشات ضيافت در کل چه مق ست، طب وم ني ه گذاشت درست معل زين

  . مليون يورو مصرف بر داشته است۶موثقی که به دست ما رسيده تنھا مصارف امنيتی آن مھمانی 

ادن" تدابير امنيتی در منطقۀ -۴ ادن ب ه " ب ه خصوص منطق ان وب ن از " Kahl"الم ا ت ه صد ھ ه ب ود ک ديد ب در ش آنق

اين امر چنان باعث وناراحتی خشم فزون از حد برخی .  به خانه ھای شان برگردندباشندگان آن محل اجازه نيافتند تا

وليس از دهاز باشندگان آن محل گرديد،  که با صدای بلند به ھمۀ مھمانان وميزبان خرفت آنھا دشنام نثار نمو  با قھر پ

  .محل دور ساخته شدند

يم -۵ تان مق ا يکی از دوس ه ب ونی ک بور" ضمن صحبت تيلف ه " کشتراس ای ضد جنگ ک ده ازنيروھ تم ، آن ع داش

ھر  ه ش ودرا ب وده ، خ ور نم شابه عب ی م ای امنيت وار ھ د، از دي سته بودن بورگ"توان ه " شتراس انند، از آنجائيک برس

ه نزديک ه تظاھرات عظيمی زده ، خشونت ی ھای محل اجنتوانستند خودرا ب انند، در داخل شھر دست ب الس برس

ل ا خشونت متقاب وليس را ب دپ ای .  پاسخ گفتن ان، ونيروھ اھره چي ين مظ ام شھر ب ه در تم ری ھائيک ان درگي در جري

امنيتی که از سرتاسر اروپا در آنجا جمع شده بودند، صورت گرفت به صد ھاتن از دوطرف زخمی شده ، از طرف 

  . تن مظاھره چی زندانی گرديد٣٠٠ بيش از پوليسنيروھای سرکوبگر

انه می وابسته به سرمايه ھای امپرياليستی  سکوت ننگين رسانه ھای رس-۶ ان رس ا در مي دار آنھ ای بيمق و دنبالچه ھ

ه ھای به اصطالح جامعه افغانی  انيد ک ر ادعایدر قبال تمام رخداد ھا، بار ديگر به اثبات رس  مطبوعات آزاد در زي

اه  ا آگ رای خواب کردن عناصر ن د  سياسی صغيرانوسيطرۀ سرمايه جھانی، افسانه ای را مانند است که ب می توان

ه . مورد استفاده قرار گيرد ا وبرنام ته ھ دگان نوش دگان وبينن زيرا اين رسانه ھای خبری که حاضرند ساعت ھا خوانن

تبا يک تصادف ترافيکی، زايمان يک حيوان در باغ وحش ويا جفت گيری  را ھای شان  دا"يک جف مصروف " پون

ان  ننگھدارند، نه از خشم مردم جھان عليه  م جبن حاکم ه ھ د، ون ان آوردن ر زب ظام سرمايه وسردمداران آن حرفی ب

  .گانی صد ھا خانواده را مختل نموده استدناتو را مورد انتقاد قرار دادند، که چرا تجمع آنھا زن


