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 Political  سياسی

  
  ير خليل اهللا معروفیندپلوم انج

   ٢٠٠٩برلين، نهم نومبر 
  
  
  

  

  فروغلتيدن ديوار برلين سال پس ازبيست 
  و

  اتحاد مجدد المان
  

با انهدام ديوار برلين و .  با بيستمين سالروز فروغلتيدن ديوار برلين استصادف و ُم٢٠٠٩امروز نهم نومبر 
اما پيش از آن . ميسر گرديد" دو تا"المانِ  " يکتا شدن"اضمحالل المان شرق ــ جمهوريت دموکراتيک المان ــ زمينۀ 

اعالن  Tag der Deutschen Einheit" روز اتحاد مجدد المان"حيث ث ميرانم، که بحدي" سوم اکتوبر"، از 
هر سال در چنين روزی مراسم تجليل از اتحاد دوبارۀ المان در . ستده و روز تعطيل رسمی و عمومی المانهاگردي

.  بود، که مراسم در پايتخت آن برگزار شدSaarland" زارلند"يکی از اياالت المان برپا ميگردد و امسال نوبت 
.  از کليساهای بزرگ شهر و توأم با تشريفات کليسائی برپا ميکنندخی را در يکیيمعموًال چنين روزهای مهم تار

رفت و  صورت پذيSaarbrücken" بريوکنن زار" در Ludwigskirche" لودويکس کيرشه"مراسم امسال در 
من معموًال . بعد صدر اعظم المان و ديگران بيانيه دادند.  مراسم را افتتاح کردMüller" ميولر"صدر اعظم زارلند ، 

انگيال "امسال مگر در کمر بيانيۀ . نات را تعقيب ميکنميادر چنين فر صتها پيش تلويزيون می نشينم و  مراسم و ب
خسته شده، از شنيدن دست کشيدم، چون طاقت شنيدن سخنان  ، چانسلر المان، Angela Merkel" ميرکل

  !!!!را ندارم" اروپا مآبی"و " اروپامشربی"
ايشان فکر ميکنند، که . اند" محور اروپا"و " از خود راضی"يان خصوصًا، انسان های  غربيان عمومًا و اروپائ

. ، دارد و خواهد داشتو رول تعيين کننده در دنيا داشته استهميشه در محراق و کانون حوادث قرار داشته " اروپا"
در چند قرن اخيرند، باور ايشان که غره و مغرور به دست آوردهای علمی و اقتصادی و سياسی و تکنالوژيک خود 

ايشان خصوصًا . عاصر جهان دارندندارند، يا نميخواهند باور بکنند، که ممالک ديگر دنيا نيز سهمی حتی در تاريخ ُم
ايشان به وقوع پيوسته و " برانۀمّد"معتقد و متيقن اند، که دگرگونی های اخير قرن بيستم، محض بر اثر سياست های 

"  انقالب صلح آميز"ايشان معتقد به . ده است، همه و همه گويا دست آورد خود ايشان ميباشدآنچه درين زمينه رخ دا
 قرن بيست را مديون های سياسی اخير" چپه گرمک"ند و تمام و امثال آن" انقالب نارنجی" و " انقالب مخملين"و 

  . خويش ميشمارند"انۀدورانديش" باصطالحپيگير و  سياستهای
دگرگونی های اخير دهۀ هشتاد قرن گذشته، که منجر به سقوط اتحاد . ت در جاهای ديگر نهفته استاما اين بار واقعي
 اتحاد مجدد المانآسيای مرکزی و حوزۀ بالتيک و  در اروپای شرقی و ان وارسا و آزادی ممالک اقمارشوروی و پيم

های  واقعيتگويم، که اين بار  من می. ت گرديد، عواملی داشت، که عمدتًا در خارج از اروپا رقم زده شده اس...و 
مردم کهسار، در کوهپايه های هندوکش و بابا و سپين " دم شمشير"و " نوک سنان"تاريخی باال در 
بلی؛ اين بار واقعيت ها در ميدانهای جنگ افغانستان متبلور شد، . نوشته شده بود... غر و سليمان، 

  .شت جنگ سرد هم در همين ميدانها مسجل گرديدو سرنو. شکل گرفت و در همانجا به ثمر رسيد
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، در جريان افتيد "جنگ نيابتی"هيچ جای شک نيست، که در جنگ و جهاد افغانستان، تقابل شرق و غرب از طريق 
غرب و خصوصًا اضالع متحدۀ امريکا که از مقاومت بينظير افغانان در برابر سپاه اشغالگر سرخ، . و به ثمر نشست

ما را در جهت " جهاد"يا " جنگ آزاديبخش ملی"سخت در بهت افتيده بود، زمينه را مساعد ديد و اولی،  با ناباوریِ 
و اگر افغانان جنگ خود را خود پيش ميبردند و . منافع دير رس و ستراتژيک خود بکار افگند

زود سرنوشت اشغالگران شوروی را  بود، به يقين که بزودیِ  دست بيگانه در کار نمی
خود دور می انداختند؛ چنانکه در قيامهای قرن پاک  کرده و ايشان را از خاک تسجيل

  !!!!!!!!بل استعمار انگريز به اثبات رسيدنزدهم و ابتدای قرن بيستم، به مقا
کار گرفته ــ به نفع خود "  تاريخشيران شرزۀ"ــ اين بلی؛ غرب از قوۀ شمشير افغانان 

فاتح جنگ "خود را بعد بکوفت و " دشمنعصای "را با " سر مار"اصطالح ه و ب
مه متأسفانه که تاريخ اروپا را هم همينان مينويسند، که ضمن آن ه. اعالن کرد" سرد

  !!!!!!!چيز را بخود منسوب خواهند کرد
 ARD-Mittagsmagzin  پروگرامِ ازضمن مصاحبۀ خود که " ـفميخائيل گوربه ُچ"

از شبکۀ اول و دوم تلويزيون  ٢٠٠٩بر  پنجم نومروزــ  پيشين ١٤ تا ١٣ساعت ــ 
  : دولتی المان، پخش گرديد، چنين گفت

بری جمهوری دموکراتيک المان از ـحبوحۀ تظاهرات مردم المان شرق، رهوقتی در ُب« 
  : استمداد نمود، به ايشان گفتم ه و از ماوخامت اوضاع داخلی صحبت کرد

  »!!!!آن رسيدگی کنيدود تان به ـخ.  اين ديگر موضوع داخلی خود شماست
   ؟؟؟؟ مگر نگفت، که چرا چنين جوابی را به دولت المان شرق داد"گوربه چف"

، تانکهای خود را  "برلين" به مقابل مظاهره چيان ١٩٥٣به مانند سال چرا نگفت که و 
   ؟؟؟؟نفرستاد "دريسدن" و "پزيگيـال"جهت منهدم ساختن تظاهرات 

، قوای نظامی خود را " بوداپست" و "وارسا"در  ١٩٥٦مانند سال ه  بنگفت که چراو 
   ؟؟؟؟کار نينداخته ب

،  "بهار پراگ"و " الکسندر دوپچک "جنبشو  ١٩٦٨  سالۀمانندچرا  و نگفت که
  کرد؟؟؟؟نک و مرمی و گلوله سرکوب نبا تارا ف هميشه اين بار جنبش برخال

  

کشيده " خط بينی"ان بعد از ماجرای افغانستان چنروسيۀ شوروی حقيقت اينست، که 
ه بود و اين نکته ايست،  سلب گرديدازشلت در امور ممالک  رت مداخبود، که ديگر قد

، وزير " تسهشواردنا"، رهبر وقت شوروی، و هم "ميخائيل گوربه چوف"که هم 
جهانيان جهان و بار در برابر در زمان زمامداری خود، بارخارجۀ آن زمان شوری، 

  :تام چنين فارمولبندی کردند صراحت ا  بابراز کرده و آن را  
واهيم  افغانستان ديگر در امور داخلی ممالک دخالت نخ"زخم خونچکان"بعد از « 
  »!!!!!!!!!!!!!!!!کرد

را سلب هميشگی " مداخله گر"سرکوبگریِ  افغانستان بود که قدرِتو سبق بلی؛ درس 
مداخله ه داخلی ممالک بامور در " هـرگز و هـيچگاه"گر يتا دد،  و توانش را ربونمود

 !!!!!کندن را سرکوب ، جنبش های آزاديخواهانۀ کشورها" قهريهقوۀ"ه  و با پرداختن
 ١٩٨٩بود، که جنبشهای آخر سال و دلپری همين پشتوانه با ن اميدواری و يمتنها با ه

بالفاصله پس از آنکه قوای هم به ثمر رسيد و آن نضج گرفت و در اروپای شرقی 
 خاِکزمانه ـمنه، شرمساری  ونده و در کمال فضاحت افگاردوی سرخ با سرِ سفاک 

  !!!!!!!افغانستان را ترک کرده بودندتسخير نپذيرِ  
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  ما افغانان بايد بدانيم، که رول جنگ و جهاد ما در دگرگونی های قرن گذشته،
  

  !!!!!!!ل انکار استغير قاب
  

  همين نقش تاريخی امريکائيان، ازبر ماست که در روياروئی با اروپائيان و 
  

  !!!!!!!يمخفته را بيدار گردان افغانان دم زنيم و اذهان و وجدان های 
  
  
 


