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 Political  سياسی

  
ِکارين لويکفلد" ِ " - Karin Leukefeld  

  .ن .م: برگردان از
  ٢٠١۶ اپريل ٠٩

  

  "اين يک جنايت جنگيست"
  . انسان در اثر آن کشته شدند٩٠ اقل حد.  را بمباردمان کردندMossul - طيارات امريکائی دانشگاه موصل

َسعاد نائيج ال" مصاحبه ای با داکتر   *" Dr. Souad Naij Al-Azzawi  عزاوی-ُ

ِکارين لويکفلد : "مصاحبه کننده ِ"  

 
 Mossul Eye: عکس از -ل ه باالی دانشگاه موصبمباردمان ويران کنند

  

  :سؤال

لمان از آن اً عراق صورت گرفت، که عمدا در رسانه ھای ل دروصِ مارچ حمالت باالی شھر م٢٠ و ١٩به تاريخ 

  می توانيد، به ما بگوئيد، که چه اتفاقی افتاد؟. گزارش داده نشد

  ":  عزاوی- َال "

حوالی ظھر، . ل واقع ست، بمباردمان کردئی امريکا دانشگاھی را که در حومۀ شرقی موصِجت ھای جنگی نيروی ھوا

اين بماردمان . الت آغاز شد،  زمانی که مردم زياد در آن جا عبور و مرور می کردند از حمموجیکمی بعد از يک بجه 
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باالی نھاد ھای عامه و دولتی  در شب صورت " ائتالف"تا حال حمالت . خيلی گسترده بود وباعت تخريبات زيادی شد

اين که اين مرتبه .  شدندَل، دستگاه ھای تصفيۀ آب و غيره بمباردطور مثال،  شش بانک، شاروالی موص. می گرفت

ُ مردم ملکی و غير نظامی برنامه هًتوانم حدس بزنم، که اين عمل عمدا علي حمالت در روز صورت گرفت، فقط  می
  .اين يک جنايت جنگی ست. ريزی شده بود

علوم، ه بود، که ساختمان اصلی دانشگاه را، فاکولتۀ ای ضد سنگر ھای بتونی استفاده شددر اين حمالت از سالح ھ

فاکولتۀ زنان، اتاق ھای خواب محصالن، کمپ مسکونی کارکنان فاکولته ھا و يک مکتب شغل آموزی را در نزديکی 

ھمچنان تمام رستوران ھا و کافی ھای محصالن، که تا حدی مقابل دانشگاه قرار داشتند، توسط . دانشگاه،  تخريب کرد

  . نفر زخمی شده اند١۵۵ انسان کشته و ٩٠می دانيم، آنچه که ما تا حال . اين حمالت ھوائی تخريب شدند

  

  : سؤال

ِ  شبه نظاميان  هاتحاد کشور ھای غربی و عربی علي[، يعنی "ائتالف"شما می گوئيد، که اين حمالت توسط  نيرو ھای 

   در اين رابطه وجود دارد؟ه ایِآيا سند يا اعالمي.   صورت گرفت]" داعش–دولت اسالمی " ِجھادگر 

  ":   عزاوی– َال" 

زيرا برای استفاده از اين نوع سالح و مھمات، نياز به . ول اين حمله اندؤمن معتقدم، که ائتالف اياالت متحدۀ امريکا مس

  .ِ يا جت ھای جنگی ناتو بود–طيارات جنگی مناسب است، که تنھا امريکا در دسترس دارد 

 که –ِاين حمله پيام نفرت و انتقام است . ه عھده نگرفته استرا ب وليت آنؤھيچ کس ھنوز مس. يک توضيح ِ  وجود ندارد

  .ِومين سالگرد اشغال عراق صورت گرفت١٣در روز 

  

  :سؤال

سيسات غير نظامی، جنايت جنگی  دانسته می أنظر به قوانين بين المللی حمله باالی دانشگاه ھا، شفاخانه ھا يا ديگر ت

  ؟چرا اين دانشگاه مورد حمله قرار گرفت. شود

  ":   عزاوی- َال " 

! َسيسات غير نظامی را بمباردمان می کنندأ اياالت متحدۀ امريکا و ائتالف آن از دو سال به اين طرف تئینيرو ھای ھوا

به خصوص باالی مناطق مسکونی، دستگاه ھای تصفيۀ آب، جنراتور ھای برق، بانک ھا و باالی ھر نوع ساختمان 

آيا اين بدان معنی ست، که باالی .  داعش استه که ارائه می کنند، مبارزه عليليلی د.ھای عامه، حمله صورت می گيرد

  يک دانشگاه بايد حمله کرد؟

.  باالی عراق حمله و اين کشور را اشغال کرد، آنھا قوانين بين المللی را شکستاندند٢٠٠٣از زمانی که امريکا در سال 

اينھا بيشتر از ھفت ميليون انسان .  ميليون عراقی می باشند١،۵ از ول قتل بيشترؤآنھا مرتکب جنايات جنگی شدند و مس

 پس چرا حاال يک دانشگاه را به خرابه –ِرا در داخل و خارج از عراق آواره ساختند، با حمايت کشور ھای عضو ناتو 

  تبديل نکنند؟

  

  : سؤال

   خاطر اين حمله صورت گرفت؟ِآيا واکنش از جانب يونسکو، سازمان آموزشی، علمی و فرھنگی ملل متحد به

  ":  عزاوی- َال " 
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  . من از آن اطالع ندارم

  
َسعاد نائيج ال"داکتر:  تشريح زير عکس   Karin Leukefeld:  عکس از -" عزاوی- ُ

  :سؤال

 در ميدان ھوائی و متروی بروکسل به وقوع پيوست، که  باالی شھر موصل، حمالتی بعد از حمالت ھوائیمدت کوتاھی

  شما نيز؟.  می بينندهبعضی ھا بين اين دو حمله يک رابط. ن را داعش به عھده گرفتوليت آؤمس

  ":  عزاوی- َال " 

ِقتل غير نظاميان  بی گناه يک عمل تروريستی ست، چه توسط  نيرو ھای ائتالف به رھبری امريکا صورت بگيرد، چه 
ُ درعين زمان بيشتر مردمان ملکی بی گناه را می  می جنگند، امائی داعش با اين نوع حمالت ھواهاگر علي. توسط داعش

 را نابود می سازند، اين عمل  قھر و نفرت را ، و دليلی را برای انتقام گيری به ارمغان می ُکشند و زير بنای ھستی شان

عربی   به زبان ه ایداعش خود در نشري.  داعش بپيوندنده بتابه اين ترتيب بيشتر مردم را مجبور می سازند، . وردآ

ِاعالم کرد، که حمالت بروکسل در انتقامگيری برای فرد دستگير شده ای انجام شده است، که او را متھم  به برنامه 
 هاما من حدس می زنم، ھر کسی که اين گونه جنايت را علي.  می کنند٢٠١۵  حمالت پاريس در نومبر ئیريز

 ست که امريکا و متحدانش در  او نفرت و انتقامگيری از جناياتیغيرنظاميان در بروکسل مرتکب شده است، انگيزۀ

  .شرق ميانه مرتک شده اند و می شوند

  

  :سؤال

اين چه نوع يک دانشگاه ست، کدام . ل را، به عنوان محصل سابقۀ اين دانشگاه می شناسيدًشما شخصا دانشگاه موص

  رشته ھا را می توان، آنجا تحصيل کرد؟

  ":  عزاوی- َال" 

نيری انجل تحصيل کرده و ديپلوم خود را در رشتۀ علوم  به مدت پنج سال در دانشگاه موص١٩٧٠در سال ھای من 

شگاه وجود  دان٢٠در عراق .  نفر از خانواده ام زندگی می کنند٣٠ل فاميلم ور اين، در موصعالوه ب. دريافت کردم

اه در کنارۀ شرقی شھر واقعست، جائی که تپه ھا وجود اين دانشگ. ل دارای زيباترين محوطه بوددارد، اما دانشگاه موص

ِدارند، در نزديکی پارک ملی، و در عقب ديواره ھای ارزشمند باستانی تمدن آشوری ھا، که حدود دو ھزار سال قدامت  ِ
  .َائتالف امريکا اين جای ھای تاريخی را نيز بمباردمان کرد. دارد
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نيری، تخنيک کمپيوتر، رشتۀ ھنر و زبان،  فاکولتۀ اقتصاد و امور وم انجفاکولتۀ علدر ساختمان اصلی اين دانشگاه، 

يک . اداری،  ھمچنان يک کالج برای تربيۀ معلم، يکی برای زنان و يک کالج ديگر برای زنان و مردان وجود داشت

ًکتابحانۀ بزرگ، يک مرکز برای تخنيک اطالعات، خوابگاه محصالن و طبعا  ارکنان و استادان   برای کئیپارتمان ھاآِ

ِساختمان و ميدان ھای ورزشی، چھار مرکز تحقيقاتی و بسا چيز ھای ديگر جزء اين . دانشگاه در اينجا موجود بود
  .دانشگاه بودند

 

  :سؤال

    در اين دانشگاه به وجود آمده است؟يراتیاز زمان اشغال اين شھر توسط داعش، چه تغي

  ":   عزاوی- َال   "

محصالن .  سلطۀ داعش ربط می گيرد، به آموزش ھای مختلط ، که در اين دانشگاه وجود داشتِرات اصلی تحتيتغي

را  آنھا بايد يک چادر به سر کنند و با يک نقاب صورت شان. به تن کنند" لباس اسالمی"دختر بايد حاال چيزی به نام 

 ھر حال، من هب. ، به دختران آموزش دھنددن و استادان مرد اجازه ندار بيشتر مضامين دينی تدريس می شود. بپوشانند

 را ندارند، طور اما آنھا اجازۀ تحصيل در بعضی فاکولته ھا. اطالع ندارم، که دختران از دانشگاه اخراج شده باشند

در جائی که مردان سپورت می  در ضمن، آنھا اجازه ندارند.  که من تحصيل کردمه اینيری، رشتمثال، در رشتۀ انج

  . ِ و قواعد جديد اجتماعی نيز در محوطۀ دانشگاه روی کار آمده است  کنندسپورت ،کنند

  

  :سؤال

  سی می کنيد؟رًشرايط  تعليم و تربيه را فعال چطور بر. يده اشما خود تان سال ھا در عراق تدريس کرد

  ":   عزاوی- َال " 

، مھاجرت ھای "فرار مغز ھا"ِيل به خصوص به دل. ِوضيعت تعليم و تربيه در عراق در تمام سطوح بدتر شده است

البته دليل عمدۀ .  و ھمچنان به دليل محدويت ھای امنيتی و فساد اداری دسته جمعی متخصصان و کارکنان تعليم يافته

  .آن، کنترول دانشگاه ھا توسط شبه نظاميان مذھبی ست

  

  :سؤال

چه بايد کرد، تا بار ديگر اينجا صلح .  بودمعروف" ھالل حاصلخيز" تمام اين منطقه زمانی به عنوان –عراق، سوريه 

  ِول، آنچه اينجا اتفاق افتاد، می باشد؟ؤحکمفرما گردد؟ چه کسی مس

  ":    عزاوی- َال" 

اين وضيعت با اشغال عراق . ِدليل اصلی اين وضيعت فاجعه بار، خشونت، تفرقه ھای مذھبی و فساد در سياست است

 يک قانون اساسی جديدی را باالی مردم عراق تحميل کردند، سياستمداران فاسد را آنھا. توسط امريکا و ناتو آغاز گرديد

برای به دست . ی ايران را بر عراق متوقف نساختندِأثير انقالب اسالماز خارج دوباره به داخل کشور آوردند، و آنھا ت

سط اشغال باالی عراق تحميل کرده است، ی را که امريکا توِروند سياسي. ۀ آنھا خاتمه دادآوردن دوبارۀ صلح، بايد به ھم

ِما نياز به يک دولت شورای ملی . اين قانون اساسی، قوانين ديگر، ليالم نفت عراق و ديگر منابع، بايد متوقف شوند
و ھرگونه دخالت در امور . موکراتيک را آماده سازدِانتخابات دداريم، که يک قانون اساسی جديد را پيش نويسی کند و 

  .راق توسط  کشور ھای ھمسايه بايد متوقف گرددداخلی ع
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 تحصيل و سپس ساختمانی در دانشگاه موصول در رشتۀ علوم ١٩٧٠در سال ھای " عزاوی- ُسعاد نائيج  ال "داکتر * 

دکترای خود را در ايالت متحدۀ امريکا، در رشتۀ آلودگی آب ھای زيرزمينی به مواد راديواکتيف توسط  نيروگاه ھسته 

 آلودگی ١٩٩۶ – ١٩٩۵در سال ھای .  او به عراق باز گشت١٩٩١در سال . يالت کولرادو، به دست آوردای در ئ

زمين، آب، ھوا و ھمچنين آلودگی گياھان وحشی و محصوالت زراعتی را با اورانيم ضعيف در جنوب عراق تحت 

  . شدءدابه او اھ" یئاری از مواد ھسته عآيندۀ "  جايزۀ ٢٠٠٣در سال . بررسی قرار داد

  

  : منبع

Junge Welt 

31.03.2016Ausgabe vom Schwerpunkt / 3Seite ,   

  

  

 

  

 

 
 


