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 Political  سياسی

  
 دپلوم انجنير نسرين معروفی: نويسنده

  ٢٠١۶ دسمبر ٠١

  

  ویو قضاوت فاشيستی " ديميزير"وزير داخلۀ المان 
در شش ماه اول سال جاری چنانچه حرانی تر شده است،  به مراتب ب٢٠١۶که اوضاع  در افغانستان در سال  با وجودی

در افغانستان " مناطق امن ومطمئن" با آنھم دولت المان از خون کشيده شدند، انسان ملکی در افغانستان به ۶٠٠.١

  .صحبت می کند

  

به وسيلۀ مردم ، بود شده ٢٠١۶تابوت فردی که قربانی سوء قصد انتحاری در نزديکی شھر کابل در ماه نومبر انتقال 

  .منزجر از دولت و تروريستھا

 به خاک وخون کشيده می  انسان تابوت يک فرد را انتقال می دھند بلکه ھر روز به ده ھامردم يک روز نيست که اين

  .شوند که نه گور دارند، نه کفن و نه ھم تابوت

داد زياد پناھندگان افغان را از المان به خاطر تصميم دولت المان که می خواھد تع: طبق گزارشات رسانه ھای خبری 

 دعوت نموده بودند ، از تمام نھاد ھا و عناصر ضد فاشيزمالمانی درپناھندگان سراسرمختلف اخراج نمايد، سازمانھای 
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 "مقابل تعمير ) Düsseldorf"( دوسلدورف" نومبر در شھر ٢۶در تظاھراتی که به تاريخ عليه اقدامات دولت تا 

DGB-Haus "اتحاديه با  ًمشترکاپناھندگان در تظاھرات حامی سازمانھای مختلف . دنار می شود، اشتراک نمايبرگذ

که با خود حمل " ناميده اخراج می کنيدمطمئن " ھای کارگری، اتحاد و ھمبستگی خود را با پناھجويان افغان با شعار 

  . داشتندمی نمودند، اعالم 

وزير داخلۀ دولت المان ادعا می نمايد که در افغانستان مناطق مطمئن و ) Thomas de Maizière" (توماس ديميزير"

  .امن وجود دارد که افغانھا می توانند در آن مناطق زندگانی کنند

که مناطق امن در افغانستان وجود دارد که شھر کابل بايد به حيث پايتخت از  در صورتی" ديميزير"به ادعای جناب 

به افغانستان " سی دی او"از حزب " ديميزيز"، پس زمانی که وزير داخلۀ المان جناب جملۀ يکی از مناطق امن باشد

افرت نمود بود، پس چرا وی واسکت ضد گلوله به تن داشت و از ھليکوپر نظامی در کابل پياده شد و چرا در اثنای سم

که اوضاع در افغانستا ن  پس در صورتی. قدم زدن اطرافش راعساکرمسلح با سالح ھای ثقيل احاطه نموده بودند؟

آيا وی نمی توانست بدون . چرا خودش با ترس و ھراس وارد آن خاک می شود" ديميزير"مطمئن و آرام است، آقای 

جان است و از خلق افغان بادنجان که بايد قتل عام " ديميزير"ديدن نمايد؟ مگر جان " امن"محافظان مسلح از کابل  

 شوند؟

در افغانستان  مناطق مطمئن و امن :   در کابل در مصاحبۀ تلويزيونی که داشت گفت٢٠١۶در آغاز سال " ديميزير"

در ھمين روز بود که . وجود دارد که پناھجويان بعد از اخراج از کشور المان می توانند در آن مناطق زندگانی نمايند

اين سوء قصد توسط  يکی . وقوع پيوستی که ازدحام مردم زياد است، به ئسوء قصد انتحاری به فاصلۀ بسيار کم در جا

 شد که جان ھای بيگناه انسان ٢٠اين انفجار باعث قتل .  منفجر نمود صورت گرفتبين مردماز افراد طالبان که خود را 

خلق افغان ھر روز با .  که در کابل رخ داد، يگانه حادثه در افغانستان نيسته ایحادث. رين خود را از دست دادنديش

  .رو ھستنده بار روبحوادث خون

 دولت متجاوز از اوضاع ناھنجار کشور ما خوب می داند مگر در زمينه خاموشی داخلهبه حيث وزير " ديميزير" آقای 

اقتصادی، فساد و رشوه خوری و دورنمای  نداشتن اليلافغانھا به د: "وی در مقابل رسانه ھا می گويد. اختيار می کند

از داليل فوق نه تنھا نسبی ساختن اوضاع بحرانی در " ديميزير"ھدف ". ر می کنند که صورت می گيرد، فرایجنايات

آنچه را که . افغانستان است بلکه انکار نمودن جناياتيست که کشور ھای امپرياليستی در افغانستان مرتکب می شوند

 مردم داده می دليستی به خوراظھار می نمايد، توسط رسانه ھای خود فروخته و وابسته به دولتھای امپريا" ديميزير"

بب و مقصر جنگ و جدال و قتل و قتالھا در افغانستان خود افغانھا ھستند و نه دولت سشود تا آنھا ھم تصور نمايند که م

  .ھای متجاوز

سپرده ی در رأس ھمه دولت جنايتگستر عصر يعنی امريکا با متحد سرحدود پانزده سال است که کشور ھای امپرياليست

جنايات می شود و دمار از روزگار مردم درآورده اند، با   در کنار امريکا مرتکب جرم ووحشيانهت المان که اش دول

  .ديده درائی و بی شرمی از زادگاه  امن و مطمئن  پناھجويان به خلق المان و جھان موعظه می کند

و جنايات امپرياليستھا بلکه به نظر  اوزکه پناھجويان نه به خاطر تج ال شود در صورتیؤ پس بايد از آقای ديميزير س

 اقتصادی، مجبور به ترک  کشور می شوند و به کشور ھای دورنمایشما به خاطر فساد و رشوه خوری، نداشتن 

 تمام اين فجايع که در افغانستان صورت گرفته و می گيرد، استعمار و گسترش  عامل اصلیورند، آيا آ می ویاروپائی ر

 به مواد مخدر، تن اعتيادست که باعث سوء قصد ھای انفجاری و انتحاری، فساد، رشوه خوری، فرھنگ استعماری ني

؟ روی کدام اھداف قوای نظامی و پوليس کشور المان در . ديگر شده استاجعۀ و بدبختی و ده ھا ففقرفروشی، گدائی، 
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 خاطر حمايت و حفظ مردم در آنجا حضور مگر قرار تبليغات رسانه ھای امپرياليستی آيا به. افغانستان مستقر ھستند؟

  ؟.ندارند

قوای نظامی و پوليس المان در آنجا مستقر ھستند تا ساختار ھای  قوای نظامی و پوليس افغانستان  : طبق ادعای ديميزير

به کشور ما   سال تجاوز١۵طوری که ھمه شاھد ھستيم از يک جانب دولت المان در ظرف . را دوباره بازسازی نمايند

 مثبت بدھد و از جانب ديگر در ۀبه ھيچ صورت قادر نشده تا  قوای نظامی و پوليس افغانستان  را رشد و توسع

که قوای نظامی و پوليس، پايگاه ھا نظامی، سازمانھای استخباراتی و انجو ھای کشور ھای امپرياليستی در  صورتی

را حمايت و  ام کشور را به دست دارند، پس چرا افغانستان و خلق آنافغانستان مستقر ھستند و بدين ترتيب کنترول تم

 ھيچ صالحيتی "عبدهللا" و "غنی" گرفته تا "کرزی"؟ ھمان طوری که دولت ھای دستنشانده از .حفاظت نمی کنند

افراد " هللادعب" و"غنی"، "کرزی"نداشته وندارند و اگر ھم به فرض محال امپرياليسم به آنھا صالحيتی داده باشد چون 

که  قبل از اين. عمال امپرياليسم ھستند، مصدر ھيچ خدمتی به مردم نشده و نمی توانند شونداز  و وطنفروش، بی کفايت

 آيا با در نتيجه.  و منافع باداران خود ھستندآزمنديھا برآورده ساختنبه حمايت و حفاظت خلق افغان فکر کنند غرق 

 خواھد بود تا قوای نظامی و پوليس افغانستان احساس مسؤوليت در قبال مردم عجوبۀ ضد مردمی ممکناموجوديت سه 

 ؟؟نمايند

بجنگند و ...  قوای نظامی و پوليس کشور ھای متجاوز در زمينه مسؤوليت دارند تا عليه نيرو ھای طالب و داعش و 

ه افغانستان مسألۀ حفظ و امنيت افغانھا آيا يکی از داليل تجاوزکشورھای امپرياليستی ب. خلق افغانستان را حمايت نمايند

  ؟ .نبوده است

 جنگھای خانمان سوزيست که امپرياليستھا علت آن افغانستان روز تا روز بحرانی تر شده می رود،  که اوضاع دراين

ليسم مانھای نظامی طيارات بدون سرنشين امپريابمبارد . عليه حمالت شبه نظاميان طالب به راه انداخته اندحبه اصطال

  .ديکسان می سازنرا به خاک و خون ما خلق بيگناه و ستمديدۀ امريکا و امپرياليسم ناتوئی است که 

اھداف مشخص و پالنھای  طوری که معلوم می شود کشور ھای امپرياليستی به خصوص امريکا و المان روی 

جنايت و قتل و قتال  تداوم جنگ وی که ھنوز در منطقه برآورده نشده است، به بھانه ھای گوناگون به ستراتيژيک

دری می کشانند، برای ه که ھر روز خلق افغان را به نيستی و نابودی و درب  مگر اين،تروريستی خود ادامه می دھند

 به ھمين اساس آنھا نه تنھا به ھيچ وجه نسبت به خلق افغانستان در داخل کشور، .امپرياليستھا پشيزی ارزش ندارد

تمام خطرات به کشور قبول ند تا از کشور خود فرار و با ه اکه قادر شدرا افغانھائی  نمايند بلکه احساس مسؤوليت نمی

  .دست به اخراج آنھا می زنند، خود را برسانندھای اروپائی به خصوص اتحاديۀ اروپا 

 غير قابل باور و قساوتی  بيشرمی که ھيچ نوع مبنای حقوقی و انسانی ندارد بااخراج پناھجويان از کشور المان با داليل

ھا جناب ديميزير در حالی که واقعيت امر آن است  که اين . عملی می شودو ساير زمامداران المان " ديميزير"از جانب 

 باعث  در نتيجه اين آنھا ھستند که.نده امبدل نمود خلق ما  که امروز افغانستان را به کشتار گاهو شرکای شان ھستند

  .واھی که ادعا دارندست و نه داليل فرار خلقھا گرديده ا

 گسترش افکار فاشيستی و به قدرت رسيدن حزب بھانۀ به احتمال قوی اقدام دولت المان جھت اخراج پناھجويان به 

"AfD " که خود در ايجاد و تقويت آن نقش بسزائی داشته اند حزبی راست گرای المان " التر ناتيو برای المان"حزب

واھند با تمکين به خواستھای جناح راست سرمايه، قسمی وانمود نمايند که گويا اين سياست را به آنھا می خ. می باشد

 در حالی که واقعيت امر غير از آن است که دولت المان  .خاطر جلو گيری از غلتيدن جامعه به بحران اتخاذ نموده اند
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د شکست ستراتيژيک جھانی شدن را به گردن چند دولت المان با اتخاذ سياست ضد پناھجوئی، می خواھ. ادعا می نمايد

  .پناھنده بيندازد

 تعداد ٢٠١۵ و ٢٠٠٧بين سالھای : نموده است  Brown-Universität" ونابر"قرار تحقيقاتی را که دانشگاه 

 و ئیجوابگو.  قصد ھای انتحاری، بمباردمان ھوائی متجاوزان و تير اندازی ھا دو چند شده استءتھاجمات و سو

  .  تمام جنايات به دوش قوای نظامی امريکا،  لشکر المان و سازمانھای تروريستی آنھاستيتوولمسئ

که در سال   نفر می رسيد در حالی١.۵٢٣ به ٢٠٠٧کشته شدگان ملکی در سال  ) UNAMA"( يوناما"يۀ ئقرار احصا

 نفر ملکی به قتل رسيده  و ١.۶٠٠در شش ماه اول سال جاری.  نفر زخمی شده اند٧.۴۵٧ و کشته نفر٣.۵۴۵ به ٢٠١۵

  . نفر زخمی شده است٣۵٠٠

 عليه ترور اوضاع را در افغانستان به مراتب وخيم تر ساخته است که باعث فرار دو ميليون افغان در حجنگ به اصطال

 اکثر فراريان در داخل کشور مجبور شدند تا چندين مرتبه از يک منطقه به منطقۀ. طول و عرض کشور ما شده است

 سال تجاوز چه در داخل وچه ھم خارج از کشور نه تنھا مجبور به فرار شدند بلکه ١۵خلق افغان با . ديگر فرار نمايند

از  و محلی مندانھای واختالفات ميان رھبران دولت دستنشانده، تھاجمات جنگی طالبان، اختالفات وزد وخوردھا ميان ق

 با تحمل صدمات زيادی متجاوزان است که باعث شده تا خلق افغان بمباردمانھای قوای نظامھمه مھمتر عامل اصلی 

   .خالف خواست باطنی اش، افغانستان را ترک نمايندجسمی و روانی 

 

 

 


