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  نسرين معروفیدپلوم انجنير: گزارشگر

  ٢٠١١ اکتوبر ١٣

 

 ده سال جنگ در افغانستان

  بيالنس و محاکمه
 مجلسی به ، حريم کشور ما افغانستانرش ناتو ببه مناسبت دھمين سال تجاوز امپرياليسم خون آشام امريکا ومتحدين

ده سال جنگ در "زير عنوان "ای گی ميتال" در تعمير ٢٠١١ اکتوبر ٧ابتکار سازمان حرکت صلح به تاريخ 

حدود صد نفر المانی در مجلس شرکت وجود با . در شھر برلين برگزار گرديده بود" افغانستان، بيالنس و محاکمه

که در اين روز دعوت شده بودند   سخنرانانیۀازجمل آنھم با. ديده می شددر آنجا افغان متأسفانه فقط ده نفر 

  . نفر آن افغان بودند۵ ، نفر١١ جمعخوشبختانه از 

 از دری بهن که احاضرين ه به پخش اعالميۀ پورتال بدو نفر از متصديان پورتال ھم در مجلس حاضر بودند ک

 ھمچنان با نصب کردن اعالميه در ديوار ھای سالون که با .ه بود، پرداختندانگليسی ترجمه شد المانی و ھایزبان

  آنھا بهمطالب مطروحهين گرديده بود، توجه اشتراک کنندگان را به  و شعار ھای سازمانھا و احزاب مزپالکات ھا

  . استقبال گرمی از آن به عمل آمدند کهجلب نمود

 که پيشبرد و کنترول "پيتر اشتروتينسکی" شخصی به نام ءابتدا.  طبق پروگرام آغاز گرديد١٧مجلس به ساعت 

را که به ھمين  از متن اعالميۀ پورتال ه ایجلسه را به عھده داشت، با اظھار خير مقدم به اشتراک کنندگان، فشرد

  :نشر شده بود، چنين قرائت نمود"اشغال ادامه داردـ تداوم وحشت غرب تجاوزگر"مناسبت زير عنوان 

ل دست تمام مبارزان ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی را صميمانه فشرده و مبارزات آزاديخواھانه و ضد پورتا"

و تذکر داد که منظور پورتال از ھمۀ ماست " ارتجاعی تمام سازمانھا، نھادھا و افراد را مورد حمايت قرار می دھد

بعد از معرفی . به عمل بياوريمدر چنين جلسات دعوت  در آينده از متصديان پورتال در اينجا گرده آمده ايم و بايدکه 

. سخنرانان و تذکر ازموضوعات روی مسايل مختلف و مشخص و ارزيابی ده سال تجاوز، شروع به سخنرانی نمود

 اوضاع ناھنجار و بدبختی ھای خلق افغانستان بعد از ده سال تجاوز امريکا ۀمختصر در باروی نخست به صورت 

راحت خواھان خروج بدون قيدو شرط قوای ناتو از صدر ختم صحبت به . معلومات ارائه دادشتو متحدينش ناتو 

   .افغانستان گرديد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  

  

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ايشان طی ارزيابی ده سال تجاوز به افغانستان ، بيالنس جنايات .  داده شد"مارتين براکی"بعدأ رشتۀ سخن به آقای 

ده سال جنک جز قتل و قتال انسانھای ملکی خصوصأ . ذکر داديه ھا از منابع مختلف تئامريکا و ناتو را با احصا

اطفال و زنان، فيصدی ناچيزی از بازسازی به ارمغان آورده و ھمچنان از تلفات قوای نظامی امريکا و ناتو که ھر 

  افغانستان قرار می گيرند با دادن اعداد و فيصدی توجه عميق شنوندگان را به آن جلبیروز مورد حمالت خلقھا

 ھمه را در تفکر فرو برد و حالتی در چھره ھا ديده می شد که حتا تصور چنين جنايات در ذھن آنھا چنان کهنمود 

  :که  در آخربا تذکراين. غير قابل خطور بود

ناتو پرابلم را حل نمی کند بلکه پرابلم به وجود می . خرابی جنگ ناتو زيادتر از اين است که بتوان فکرنمود "

  .صحبت خود خاتمه داد، به "آورد

بعد نوبت به سخنران دومی رسيد که وی لشکرکشی امريکا به افغانستان را از نگاه موازين شناخته شدۀ حقوقی و 

ه، در نايه ابراز  و معامالت سياسی و بين المللی را مورد بحث قرار داده بررسی نمود،که آيا پايۀ حقوقی داشت اين

  :داشت

ل آن کشور ھيچ گونه مبنا و مجوز حقوقی نداشته، و سکوت در قبال چنين تھاجم و جنايتی حمله بر افغانستان و اشغا

   .لکۀ ننگی است که به عالوۀ مسببان آن اين فاجعه دامنگير ھمه کس می تواند شود

صحبت سخنران سومی به ارتباط استفاده از پيش رفته ترين سالح ھای جنگی الکترونيکی از جانب متجاوزان در 

 اطفال و یوی تذکر داد که استفاده از اين سالح ھا جز نابودی انسانھا و تاثير آن مخصوصأ باال. افغانستان بودخاک 

 .به ارمغان نخواھد آورد نتيجۀ ديگری نسل آينده در افغانستانساختننوباوگان يعنی معيوب و ناقص 

  .له چھار نفر شان حضور يافته بودنددرين محفل قرار بود که پنج نفر افغان ھم سخنرانی نمايند، که از جم

  : ايشان سخن گفتزدر قسمت اول يکنفر ا

حيث ترجمان در قوای متجاوز امريکائی ايفای وظيفه نموده و بعد ه که زمانی ب" محمود خان"نام آقای ه ــ افغانی ب

اھندۀ سياسی در المان قبول گرديده به ترک خدمت پرداخته و راه گريز را به المان تدارک ديده و اکنون بحيث پن

وی بيشتر نکاتی را مطرح کرد که . کرد زد و ترجمانش آن را به المانی ترجمه می است، به انگليسی گپ می

  .انزجار وی را برانگيخته و موجب ترک خدمتش شده بود

  :دندن خاصی پرتو افکدر قسمت دوم محفل سه نفر افغان اشتراک ورزيده و ھرکدام بر زوايای

باشد و دفاع حقوقی بازماندگان قربانيان  حيث وکيل مدافع در ھمبورگ مصروف میه ــ آقای کريم پوپل که ب

 مکث کرده و رول و مسؤوليت قوای المانی را در ٢٠٠٩قندوز را به عھده دارد، مشخصاً بر رويداد چارم سپتمبر 

  .قتل عام بی نظير ولسوالی چاردرۀ واليت قندوز متبارز ساخت

کند، انگيزه ھای  ـ آقای داکتر متين ميراکی که به حيث استاد علوم سياسی در پوھنتون ماربورگ المان تدريس میـ

تا به امروز مجسم ساخته و نشان داد که ) المان ھيتلری( تاريخی دولت المان را از زمان جنگ عمومی اول و دوم

  .سرخ کرده بودالمان از زمانه ھای بسيار پيش چشم خود را سر افغانستان 

ــ آقای صبور زمانی از مرکز فرھنگی افغانان در برلين بر گوشه ھائی از فرھنگ آزاديخواھانۀ مردم ما نظر 

 . انداخته و تشريحاتی ارائه کرد

خالصه ھمۀ آنھا به عمق رويداد ھای ده سال تجاوز به افغانستان ازديدگاه حقوقی، اقتصادی، نظامی، سياسی و 

  .افغانستان شدنداز قوای متجاوز بدون قيد و شرط  خواھان خروج  وتجاوز را محکوم ، هفرھنگی پرداخت
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ديده می شود که از سالھای آغازين تجاوز امپرياليسم جنايتگستر امريکا و باند جنايتکارش ناتو، سطح آگاھی سياسی 

و چه در ممالک افريقائی روز تا خلق ھای سراسر جھان در قبال جنايات امپرياليسم جھانی چه در افغانستان وعراق 

افزايش يافته ين مناسبت صورت می گيرد ، ھم که به ی در اين دو سه سال اخير تظاھرات و مجالس،روز رشد نموده

 را از سياست شاندوری و انزجارآنھا ھريک از طرف خود . افزوده می شوددر آنھا تعداد اشتراک  کنندگان به 

دست به قلم می برندو می نويسند و زبان خود را به کارھای بيان داشته امپرياليسم  ۀھای اشغالگرانه و فريبکاران

  .تبليغاتی به نفع خلقھا و در راه آزادی آنھا به کار می برند

وليت را در قبال کشور و مردم رنجديدۀ خود داريم، می توانيم از ھر انسان ديگر عمق ؤما افغانھا که بيشترين مس

جو  و ی را جستئيم و راه ھائوطن و سرکوب خونين ھموطنان ماست بھتر درک و احساس نمافاجعه را که نابودی 

 دھيم، نگذاريم که استعمار به پالنھای شوم استعماری خود ءکنيم که بتوانيم آمادگی تبليغاتی و مبارزاتی خودرا ارتقا

ل وقتی برآورده خواھد شد که موأاين م. عی کشور ماست، موفق گردديکه نابودی ھويت و چوروچپاول منابع طب

 در تمام جوانب از حمايت خلقھای ستمديده و در بند جھان ٢١تبليغات و مبارزات ماعليه جھانخواران قرن 

  . برخوردار باشد

  !ھموطنان بادرد

 به خون خلق افغانستان گراناريد انسانھای بی ھويتی که از سالھاست دست شان در جنايت و خيانت با استعمارذ بگ

  ،غشته استآ

خاطر منافع مادی ھمکاری با پروژه ھای جاسوسی ان جی او و ترجمانی غرق در لجن ه ی را که بئبگذاريد انسانھا

  ،از کثافات آنھا بھره برداری می کنندو زار امپرياليسم 

شه ، ھر قدر می خواھند شيادی پي داخل شوندی که آرزو دارند در چنين لجن زاریبگذاريد ميھن فروشان ديگر

  .نموده بر آزادگان بتازند

  :اما اين جنايتکاران و اين خائنين و خودفروختگان و انقياد طلبان نبايد فراموش کنند 

 است که مورد حمالت بی رحمانه ی انتقام خلق ديرگير و سختگير است و آنھم خلقی که به گواھی تاريخ ساليان زياد

وليت من و تو ؤپس اين مس. می برندبه ھزار شکنجه پيش برده و قرار گرفته و می گيرند و زندگی بخور و نميررا 

 استفاده ۀ آزاديخواھانه و حق طلبانۀ و وسايل تبليغی و ترويجی که در اختيار داريم در راه مبارزامکاناتاست که از 

  . وجدان خود بسازيمء را جزمبارزه به خاطر آزادی ميھن و بھروزی مردم آنيم و ئاعظمی نما

ھم خوب می دانيم که فقط اتحاد و ھمبستگی و مبارزۀ پيگير خلقھای جھان است که قادر به نابودی اين را  

رھائی خلق ھای نقش برجست ه ای در به يقين که ،امپرياليسم جھانی می گردد و شکست امپرياليستھا در افغانستان

  .داشتجھان از يوغ امپرياليسم خواھد 

   جھانۀی خلقھای ستمديدباد اتحاد و ھمبستگو جاودان زنده 

    

   

   

  

    


