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   برلين-گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٣ سپتمبر ٠۴
  

  حمام خون مداوم در افغانستان
  

ه غرض اشتراک در تجمعی  رلين ب ا در ب انی از برمبنای دعوتی که مرکز فرھنگی و اطالعاتی افغانھ جھت ياددھ

 و محکوميت مجريان آن جنايت خونبار به وسيلۀ ارتش امريکا ٢٠٠٩در چھارم سپتمبر » قندوز«جانباختگان فاجعۀ 

پتمامبر -و المان در قندوز، به عمل آورده بود؛ امروز دان ٢٠١٣ سوم س ارچ ١٨، تجمعی در مي ورگر « م دن ب بران

ه با شرکت ده ھا افغان و المانی صورت گر» تور رای فت اريخی ب دگان آن محل ت ابران و ببينن ن از ع ا ت ه صد ھ و ب

  .لحظاتی چند در آن تجمع اشتراک ورزيدند

رن  اتوری در ق ه نظام ديکت ان علي ارگری ١٩محل تجمع از لحاظ تاريخی به نسبت قيام مردم الم ات ک ه دوام انقالب  ب

ين .ز اھميت بسزائی برخوردار است مارچ ھمان سال در دل تاريخ کارگری المان ا١٨ اروپا در ١٨۴٨  انتخاب چن

محلی جھت افشای جنايات امپرياليزم امريکا و شرکای جرمش، صرف نظر از آن که دقت برگزار کنندگان تجمع را 

م جھت  دگان و شرکت در تجمع و ھ د کنن رای گسترش طيف بازدي م ب ود ھ ی ب ۀ خود عامل مثبت ه نوب می رساند، ب

دگا ستانآمادگی ذھنی شرکت کنن ه . ن در محکوم نمودن نيروھای اشغالگر در افغان سانی ک ده ک ه صورت عم چه ب

داز سقوط ديوار برلين  سال و اندی ٢٠اينک بعد از سپری شدن  شتر می خواھند ازآن محل باز ديد به عمل آورن ، بي

ايع ١٩خود را با تاريخ قرن  ا وق ل، در نتيجه فضای م٢٠ آن محل مصروف می سازند، ت دوير  سال قب حل جھت ت

  .چنين جلساتی در آن محل، خود به خود حمايت بازديد کنندگان را به ھمراه می آورد

  

  گردانندۀ تجمع 
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ه ۶تجمع طبق برنامه اندکی گذشته از ساعت  ستان ب  بعد از ظھر به وسيلۀ يک تن از جوانان المانی ضد اشغال افغان

ش فلم اندکی روشنی نماي و بر ھر دو بخش پروگرام، سخنرانی ھاکارش آغاز نموده، بعد از آن که گرداننده پروگرام 

ه » کريم پوپل«يل رسمی قربانيان فاجعۀ دردناک قندوز آقای انداخت، از وک دعوت به عمل آورد، تا رشتۀ سخن را ب

  .دست گرفته، معلومات شان را با حضار آن تجمع در ميان بگذارند

ای  ل«آق ه » پوپ ون ازک ا اکن ه ت از فاجع دين  آغ ه عالوۀ چن وده و ب ال ب ضيه فع ستمر در ق ه صورت م ا جديت و ب ب

ان آن جنايت آشکار دگان قرباني ه مسافرت در قندوز و داشتن سند رسمی وکالت از بازمان دين محکم ان چن ، در جري

د جھت به زانو در آوردن ارتش المان در محاکم آن کشور دشواريھای زيادی را تحمل نموده، به صورت عمده بر چن

  :ورزيدنکته تأکيد 

   خصلت استعماری جنگ و نفی تمام ادعا ھای بلند باالی امپرياليزم امريکا و شرکاء- ١

  : زير سؤال بردن تمام ادعا ھای نيروھای اشغالگر به صورت مثال -٢

ه ده- غال در آورده ب ه اش ستان را ب ا، افغان ب ھ دن طال ۀ ران ه بھان ستھا ب ه  امپريالي ان را ب زار افغ ا ھ ل ھ  قت

  .رسانيدند، مگر اينک می خواھند زمينۀ حاکميت مجدد ھمان نيروی تاريخزده و جنايتکار را خود فراھم نمايند

مگر در عمل » افغانستان را باز سازی نمايند« آنھا بدين بھانه بر افغانستان لشکر کشيدند که گويا می خواھند-

  . ندگان آن را به خاک و خون کشانيده اندقريه قريه و ده به ده افغانستان را ويران نموده، باش

ای - وق و آزاديھ ه در آورده، حق رون وسطائی ب ان را از اسارت ق  امپرياليستان بدين بھانه که می خواھند، زن

ان کشور ددموکراتيک شان را اعاده نمايند، کشور ما را اشغال نمودند، مگر روز تا روز در صد ا زن د ت  آن ان

  .نين جنگ ساالران و مدافعان نظامھای پوسيدۀ فئودالی خرد و خمير نمايندخوھای  در زير چکمه را

ه - شکانند، ب ستان بخ در را در افغان واد مخ ارت م شۀ زرع و تج د، ري ی خواھن ه م ه ک دين بھان ستھا ب  امپريالي

واد مخدر در سراسر ر م ی نظي دام ب ه گ ا را ب  ھزاران ھموطن ما را به خون کشانيدند، مگر در عمل کشور م

  .جھان مبدل نمودند

ان گفت و » پويل« آقای -٣ سند، جري ه پ ناد محکم تناد اس ه اس ه ب در بخش ديگری از صحبت ھای شان، ضمن آن ک

غ خودش  ی دري گوی قومندان اعالی اردوی المان در افغانستان را با پيلوتھای امريکائی قرائت نمود، از تالش ھای ب

ل  المقومندانجھت اقناع محکمه در محکوميت  ۀ قات ه مثاب ای ١۴٢انی ب ر مبن ه عمل آورده ب دوز صحبت ب ندۀ قن  باش

ه  وده ک اسناد دست داشته، به اثبات رسانيد که نقش قومندان المانی آنقدر جنايتکارانه و توأم با قساوت و وحشی گری ب

تند ادگی الزم نداش ل آن آم ز در تعمي ائی ني ای امريک ا پيلوتھ ای -حت ه آق ان صحبتی ک ن از » لپوپ« در جري ا يک ت ب

ه متصديان پورتال به عمل آورد، ضمن آن  اتی ک ام دوسيۀ محاکم دوزتم اک قن ۀ المن ه  را فاجع شر ب ه و ن جھت ترجم

ای  د آق ا من بع ر آن گذشته شد ت ال سپرد، قرارب ل«نمايندۀ پورت ال » پوپ ستان آزاد«و پورت ستان-افغان در » آزاد افغان

دتعقيب جنايتکاران جنگی داخلی و خارجی  ای مشترکی را بردارن ان . و سپردن آنھا به محاکم ذی صالح گامھ ه ھم ب

ستان  ردم افغان اساس پورتال مصمم است تا در آيندۀ نزديک اسناد مربوط به فاجعۀ قندوز را ترجمه نموده در اختيار م

   -قرار دھد

ه دست می آي-۴ انی ب ای  برداشتی که از مکالمه بين پيلوتھای امريکائی و قومندان الم ه پيلوتھ انگر آن است ک د، نماي

چيزی بيشتر از يک بچۀ المانی بر دوش دارند، نزد قومندان که امريکائی با تمام قساوت و دد منشی و ھزاران خونی 

  .شيرخواره به شمار نمی آمدند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  

  حين ايراد سخنرانی افشاء گرانۀ شان» پوپل«آقای 

ای  ستند آق ه و م شاء گران ای اف تم صحبت ھ ا خ ل«ب انی«از ، »پوپ سؤول » صبور زم ا در «م ز فرھنگی افغانھ مرک

ه »برلين ه، صحبت شان را در زمين رار گرفت ون ق ا پشت ميکروف د ت ه عمل آم ، به وسيلۀ گردانندۀ پروگرام دعوت ب

  .تقديم حضار نمايند

ر مظلوميت به عالوۀ آن که به صورت دراماتي» زمانی«آقای  ک جريان آن فاجعه را به تصوير کشيدند و بار ديگر ب

انی  يلۀ سياستمداران الم ه وس مردم ما در تقابل خونين شان عليه اشغالگران تأکيد ورزيدند، تکميل جنايت نظاميان را ب

د از قماش  غالگر ان ای اش د نيروھ وکر زرخري ه ن ائی ک ده از افغانھ پنتا«و آن ع ا» س ر خارجۀ آن زم ن د رادارۀ وزي

به زبانھای دری و المانی عنقريب در » زمانی« سخنرانی آقای -. مستعمراتی کرزی، بر رؤيت اسناد به اثبات رسانيد

  -پورتال به نشر می رسد

ای  انی« آق ارجی از » زم ای خ د و شرط نيروھ دون قي روج ب عار خ ا خواست و ش ان را ب ای ش ر صحبت ھ در اخي

  . گرديدھمراه استقبال پر شور شرکت کنندکان در آن تجمع  خاتمه دادند، که باافغانستان

  

  مسؤول فرکز فرھنگی افغانھا در برلين» صبور زمانی«آقای 

 آزاد - افغانستان آزاد«نمايندۀ پورتال » نسرين معروفی« ، از خانم دپلوم انجنير »زمانی« آقای با ختم صحبت

 گرفته، صحبت و مواضع فردی و پورتال را در قبال قضيه دعوت به عمل آمد، تا عقب ميکروفون قرار» افغانستان
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به زبان المانی در بخش زبانھای » معروفی« متن کامل سخنرانی مختصر خانم -تجمع در ميان گذارندآن با حضار 

  . خارجی  پورتال ھم اکنون قابل دسترسی است، اميد متن دری آن را نيز در اسرع وقت تقديم نموده بتوانيم

جازۀ خانم ا عنوان اين مطلب با - »حمام خون مداوم در افغانستان« فی سخنان شان را که تحت عنوان خانم معرو

 ھۀ آماده نموده بودند و در آن با يک ديد روشن تاريخی از مصايب سه د-معروفی از مطلب ايشان گرفته شده است

ان اول با حمله بر امپرياليزم امريکا و اخير کشور به صورت مختصر ياددھانی نموده بودند، به عالوۀ آن که از ھم

 سپتمبر و ھر ۴سالھا بدين طرف ھر روز کشور از کای جرمش آغاز نمودند، با صراحت کامل اعالم داشتند که رش

گوشۀ آن يک قندوز ديگر است، مگر رسانه ھای وابسته به امپرياليزم وجدان زنده ندارند، تا آن جنايات را بازتاب 

  .دھند

ان بر چگونگی بيرون رفت از مصيبتی که افغانستان با آن دست به گريبان است مکث نموده، راه عالج ھمچنين ايش

را در خروج بدون قيد و شرط و فوری اشغالگران دانسته، با تکيه بر اين که افغانستان از افغانھا است و فقط آنھا می 

و درجوار سفارت امپرياليزم جنايتگستر  برلين، توانند راجع به آينده و سرنوشت شات شان تصميم بگيرند، در قلب

  .به صحبت شان خاتمه دادند، که با استقبال پر شور حضار مواجه گرديد» مرگ بر اشغالگران«با شعار امريکا 

  

  حين سخنرانی کوبندۀ شان» معروفی«خانم 

» تروشکو وا« خانم » لينمرکز فرھنگی افغانھا در بر«يک تن از ھمکاران ديگر » معروفی «در دوام صحبت خانم

پشت ميکروفون قرار گرفته، به صورت عمده ادعای کاذبانۀ اشغالگران را در قسمت اعادۀ حقوق زنان و تأمين 

تساوی بين زنان و مردان، به بحث کشيده، با ارائۀ آمار و ارقام و تذکر ده ھا مورد، تجاوز جنسی، قتل، سنگسار و 

ه به خود سوزی روی بياورند، بطالن ادعای اشغالگران را به اثبات رسانيد، که با تحميل فشار بر زنان تا بدان حد ک

  .استقبال پر شور حضار بدرقه گرديد
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  خانم تروشکووا حين سخنرانی

 تن المانی نيز ھريک به نوبت پشت ميکروفون قرار گرفته، ضمن آن ۵ که از آنھا نام برده شد، به عالوۀ سخنرانانی

ت ددولت المان را به شناتو و از مردم افغانستان در مبارزات آزاديخواھانۀ شان ابرز داشتند، که حمايت شان را 

 نيرو به افغانستان، بايد به مثابۀ عزاممحکوم نموده، با صراحت اعالم داشتند، که مقامات تصميم گيرنده در قسمت ا

اميدوارم ضمن تقديم گزارش .  آنھا يادداشت نمايمجنايتکاران جنگی به محاکمه کشانيده شوند، که با تأسف نتوانستم نام

  .تصويری نقش مثبت آنھا را نيز در اين تجمع افشاء گرانه در معرض ديد خوانندگان پورتال قرار داده بتوانيم

با ختم قسمت اول يعنی سخنرانی ھای افشاء کننده و تاريک شدن ھوا، وقت نمايش فلم مستند از آن فاجعه که قسمتی 

 - وسط پيلوتان بمبارد کننده تھيه شده و جريان کشتار مردم بی دفاع ما را نشان می دھد، به نمايش گذاشته شداز آن ت

تخنکی آن فلم مستند را تقديم خوانندگان عزيز پورتال ھای اميد است در آيندۀ نزديک قادر شويم با حل دشواری 

   - .بنمائيم

ار وکيل رسمی خانواده ھای قربانيان قرار گرفته است، يک بخش ھای جريان عمليات که از طرف محکمه در اختي

 قساوت و بی رحمی قومندان المانی را به اثبات رسانيده، نفرت عميقی را عليه سيستم جنايت و کشتار ديگربار

ختم اد شان به صد ھا نفر رسيده بود، باعث شده در دامپرياليستی و مجريان فاقد وجدان آن در فرد فرد بينندگان که تع

تجمع حضار به صورت دسته جمعی ضمن محکوم نمودن جنايات نيروھای اشغالگر در افغانستان، خواستار خروج 

  .ندفوری و بدون قيد و شرط آنھا از افغانستان گرديد

 


