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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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 Reports  گزارش ھا

  
  گزارشگران پورتال

١١.١٢.٠٩ 
  

   حقوق پوپل  از جسورانۀ جنابدفاع
   مورد حمايت ماستکندز بازماندگان قربانيان 

  

  
  

  کريم پوپلجناب 
   قندوزان شھدای بازماندگوکيل مدافع 

  
 منطقهای ناتو در دو تانکر قو ،گروھی از طالبان ٢٠٠٩ سپتمبر ٣ به تارخ ،چنانکه خوانندگان ارجمند اطالع دارند

 آنھا را در ، محل از دريایتانکر طالبان قصد داشتند که با عبور دادن اين دو .ندکندز ربودواليت چھار درۀ ولسوالی 

جات  چون انتقال اين عراده. الکن ھردو تانکر در گل و لوش درياچه بند ماندند. دمناطق دگر ستر و اخفاء نماين

 مردم در نتيجه..تا تانکر ھا را تخليه و قابل حرکت بسازند د دادندستورمردم محل به  ،ناممکن گرديد، آنگاه طالبان

صروف مفته و به گرفتن بنزين  کشور اند، با کاسه و کوزه به آن محل شتاانمحل که از جملۀ بی بضاعت ترين مردم

ندانان المانی از نيرو ھای ھوائی امريکا تجاوز المان است، لذا يکی از قومچون منطقۀ کندز به دست قوای م. شدند

در اندک مدتی طيارات بم افگن . کمک طلبيده و از آنھا خواھش کرده که باالی تانکر ھای مذکور بم پرتاب نمايند

ملکی قربانی گرديد  نفر ١٧٩ه و با پرتاب دو بم تانکر ھا را به آتش کشيدند که بر اثر آن امريکائی به آن محل رسيد
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جزغاله گشته و گوشت و پوست  تعداد زياد اين قربانيان. که اکثريت آنھا را زنان و اطفال و موسپيدان تشکيل می داد

   .ه استو استخوان آنھا سوخته و به ذغال تبديل شد

بخش عظيمی از جامعۀ . ھا، نھاد ھا و دولت ھا عکس العمل ھای متفاوتی از خود نشان دادندسازماندر اين رابطه 

عده ای دگر مانند . الن کردندبشری اين حرکت المانھا و امريکائيھا را محکوم کرده، انزجار خود را از آن اع

انسته، ادعا کردند که در نتيجۀ  اين جنايت بی سابقه را حرکت درست دندانان نظامی قوای متجاوز در افغانستانقوم

پسانتر ناتو و قوای المانی نيز به کسته شدن عده ای . اين بمباری تنھا چند نفر محدود کشته شده که آنھم طالب بودند

 فتنه و شيطنت در ، ريا رویندان ھای ناتو ازده و معذرت خواستند و يکی از قوممحدودی از افراد ملکی اقرار کر

در حاليکه ناتو شھادت افراد ملکی را جالب توجه است که . عيادت زخميھا و سوختگان شتافتشفاخانۀ کندز به 

 رسوا تر از ھمه سخنان .تصديق می کند، دولت دست نشاندۀ افغانستان ھمۀ کشتگان را افراد طالبان قلمداد می کند

   :ت در مورد چنين گفرنگين اسپنتا وزير خارجۀ دولت دست نشانده و عضو سازمان جاسوسی امريکاست که

  ."جنگ است و در جنگ نان و حلوا تقسيم نمی شود"

و امريکائی ھا باشد     ش که المانھا ان اين وزير جماد فکر و خود فروخته با اين جمالت می خواست نزد بادار

گان امريکائی و يھنانش را که به دست خو ملذا آگاھانه خون ھم.  نمايد تا مورد شفقت شان قرار گيردء اداکرشمه ای

  . خ کرديالمانی ريخته شده، پامال نمود و خود را روسياه تار

 وزير دفاع المان آقای يونگ اين حملۀ  الکندروغ ابراز تأسف کرد،ه ندانی ناتو از کشتار مردم ملکی بھرچند قوم

 ھنوز چند صباحی از "خون نا حق دست از دامان قاتل بر نداشت"ولی به گفتۀ مردم که . وحشيانه را موجه دانست

با وجود آنکه ناتو .  و جزئيات قضيه روشن گرديدبر زمين خورداين قضيه نگذشته بود که تشت رسوائی متجاوزين 

طی راپوری نيمی از حقيقت را بيان نمود ولی در نتيجۀ فشار روزافزون مردم باالی دولت المان، اين دولت ناگزير 

گرچه اين راپور در وھلۀ اول گناه دولت المان و ناتو را ثابت کرد، . ھيه نمايدشد که خود راپوری از بمباران کندز ت

.  جلوگيری نمودولی از اينکه انتخابات المان در پيشروی بود، دولت اين کشور از افشای حقايق اين کشتار وحشيانه

 بر اثر روشن .شده اندرگ اين جنايت بزقربانی مردم ملکی از  نفر ١٧٩سر انجام حقايق روشن گرديد که کم از کم 

شدن قضيه، احزاب مخالف در پارلمان المان باالی حزب حاکم فشار وارد نموده و مسائل حقوقی و عدلی قضيه را 

ندانان بزرگ المان به نام شنايدرھورن با دو نفر از از قومظرف يکی دو روز يکی نتيجه در . مطرح کردند

المان که بعد از آن زمان دفاع به تعقيب آن فرانس يوزف يونگ وزير ھمکارانش از وظايف خود مستعفی گرديده و 

احزاب مخالف در پارلمان المان .  نمايدءا ناگزير شد تا از پست خود استعف،انتخابات به حيث وزير کار مقرر شده بود

تھای نظامی در نتيجه اينک بين قو. در صدد ايجاد يک کمسيون تحقيق و کشيدن پای متھمين به ميز محاکمه است

 برخود المانھا بسيار شديد و بيش از نيرو ھای امريکائی ادعا دارند که. خاسته استبرالمان و امريکا جنجالھائی 

 با يک پرواز پست مردم را از محل مجبور به فرار  کهه بودندندان المانی گوشزد کرده قومبامريکائيھا . اندازه بود

ندان المانی از ايشان پرتاب چندين بم تھای امريکائی ادعا دارند که قوم پيلو. و ضرورت پرتاب بم نمی رودنمايندمی 

به ھر حال اين .  ادعا ھا را رد می کندالمان اينجانب .  کردندکه ايشان با انداختن دو بم اکتفاءرا کرده بود، در حالي

  . سر دراز دارد و اين پروسه وقت بسيار را در بر می گيردرشته

 و وکيل  المان زندگی می کندبريمن پوپل که در شھر کريم شجاع و جسور به نام آقای وطندوست،يکی از افغانھای

او .  ساعت بعد از قتل عام کندز به فعاليت آغاز نمود٨به کمک يکی دو تا از ھمکاران خود دقيق ، دعوی می باشد
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 يک کمسيون  او ، عالوهبه.  تکميل کرده استعلومات خود رابه کندز شتافته و خانه به خانۀ قربانيان رفته و مًمتعاقبا 

  : اعداد زير را ثابت کرده است  اونتيجۀ تحقيقات آقايان پوپل و ھمکاران. تحقيق در کندز به وجود آورد

 ،اد ملکیر اف نفر١٧٩: قربانيان اين قتل عام مجموع  •

 مفقود االثر،نفر  ١٢٢جمله آن از  •

 سال می ٤٥ تا ٥ بين ءسن اين شھدا.  بسياری آنھا اطفال بودند که نفر به شھادت رسيده اند١٣٧در مجموع  •

 ١٣۶ نفر بيوه و ٩١اين قتل عام ھل بودند که در نتيجه  سال قرار دارد متأ٤٥ تا ١٨ن بين يکه سن شائشھدا. باشد

 .طفل يتيم شدند

 ، نفر٢٠: زخميھا  •

  آنھایندانھا و نه قوم نفر که ھمه سپاھی طالبان بودند٥: طالب  •

  نفر٣: چنی بوده باشند اع خارجی که شايد چاتب •

  

  .مصاحبۀ آقای کريم پوپل تحت اين لينک به زبان المانی با ارقام و اعداد قابل شنيدن است

  

http://www.tagesschau.de/multimedia/audio/audio47128.html  

  

در مراجع حقوقی المان انتخاب شده واده ھای شھدای حادثۀ کندز ناز ھمان آغاز کار، به حيث وکيل خاآقای پوپل 

بدون شک فعاليت ھای اين افغان ميھندوست سر و صدای قضيه را باال کرده . ه استباالی دولت المان عارض گرديد

ر را بر دولت اين کشور ازدياد بخشيده و قضيه در پارلمان و به مطبوعات رويت داد که در نتيجۀ آن مردم المان فشا

جديد المان ديروز اعالن کرد که قضيه را بيشتر مورد غور قرار داده و برای وزيردفاع  .اين کشور حاد گرديد

 ء صندوقی را با سه مليون ايرو تأسيس می نمايد تا به صورت دوامدار به بازماندگان شھداءبازماندگان اين شھدا

 برسد و نه به دست جنگساالران و ء آقای پوپل کوشش می نمايد که اين پول به خانواده ھای شھدا.مک نمايدک

  . دولت افغانستانجنايتکاران

ٌآقای پوپل ادعای دولت افغانستان مخصوصا از والی کندز را از اساس رد . ولی قضيه با اين کار به پايان نمی رسد

، مردم کندز را دشمن خود می داند زيرا  پوپل خودش يک جنايتکار و جنگساالر استوالی کندز که به قول آقای. کرد

والی کندز بی شرمانه ادعا کرده که در اين قتل عام حتی يک فرد ملکی ھم کشته . ز کشته شده بوددبرادر او در کن

فغانستان انتشار يافته است به آقای پوپل ارقام قربانيان ملکی را که از طرف دولت المان و ناتو و دولت ا.  استنشده

  .شدت رد کرد

 اين جنايت عظيم ناتو در حق مردم افغانستان نه تنھا انزجار مردم افغانستان و جھانيان را موجب گرديده، بلکه در 

و امريکا ھميشه ی ناتو اشت سال اخير نشان داده که قوتجارب ھ. بين متجاوزين نيز چند دستگی به وجود آورده است

  .ده و قتل شان را بی شرمانه توجيه می کنندملکی کشتۀ دست خود را طالب و تروريست قلمداد کرافراد 

  :يادداشت
امريکا را که در   وناتو من جمله الماناين جنايت نظاميان ضمن آن که  "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 

ه، ھمدردی خود را با بازماندگان اين جنايت ھمکاری با دولت دست نشانده صورت می گيرد به شدت محکوم کرد
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 و آنرا به ديدۀ قدر می  نمودهر آقای کريم پوپل پشتيبانیي از تالش ھای پيگ،می کندو زخم برداشتگان اعالم تاريخی 

اگر ما افغانھا برای دفاع از خاک و خون ھم ميھنان خود به پا خيزيم، زمين را زير پای  معتقد است که پورتال. نگرد

فعل و انفعاالت دولت المان و دو دستگی ھای اخير بين المانھا و .  به لرزه می آوريم در ھر کجای دنياجاوزکارانت

ريخته شده ای ھم ميھنان ما در پارلمان و مراجع حقوقی اين کشور خاطر خون ھای ه  که بیئامريکائيھا و جنجالھا

 محصول تالشھای یتا حدود زياد ماست از جھت ديگر اگر از جانبی محصول مبارزات سياسی مردم ،برخاسته است

 تا آن زمان ادامه ھم ميھنان ماسلسلۀ قتل پورتال باورمند است که .  که آقای پوپل باشد استيک افغان وطندوست

 و ايادی آنرا به د، دولت دست نشاندهنخواھد داشت که مردم افغانستان ھمه اجنبی ھا را از خاک پاک وطن بيرون کن

  .دند و شاھد آزادی را در آغوش بکشن به گودال تاريخ بريز طالبانشمول

  

  !درۀ واليت کندزچار  خشنود باد روان پاک شھدای

  

  ! امريکاومن جمله المان  مرگ بر قاتالن و جنايتکاران ناتو

  

  !دنقربانيان حراست می نمايو خانواده ھای  آنانيکه از خون باد و پيروززنده 
  

 AA-AAاداره پورتال

  


