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 دپلوم انجنيرنسرين معروفی: برگردان و پی نوشت از
 ٢٠١٣ دسمبر ١۵

  

  !حملۀ ھوائی به قندوز يک جنايت بود
 

 روز چارشنبه در بارۀ حکم دادگاه شھر بن بيان کرد که المان در »ن وان اکنجا« ی المان معاون رئيس حزب چپيھا

 برای بازماندگان حملۀ ھوائی جبران خسارترد دعوای . مقابل قربانيان واليت قندوزدرافغانستان بی تفاوتی نشان داد

 .لمانھا در آن شرکت دارنداجنگی است که  ضربۀ سخت در مقابل قربانيان ملکی ،قندوز

ی المان به نام کالين نسبت ربودن دو موتر باربری ئی از جانب آمر قوای ھوائحملۀ ھوادستور ٢٠٠٩تمبر سال پسدر 

که می توانست از اين نقطه حرکت کند که امکان دارد انسانھای   باوجودی،مواد سوخت در واليت قندوز افغانستان

 ه به وجود آمد که ذريعۀ حملۀ ھوائی  صورت گرفتی در تلفات جاني . گرديدصادر ،ملکی مورد اصابت قرار گيرند

از آن زمان تا به حال بازماندگان اين قربانيان .  به قتل رسيدند،انسانی که در جمع آنھا اطفال ھم بودندو پنجاه  صد حدود

رو ه ب  روآنھابه بی عدالتی از جانب المانھا و اعتراف خود حقانيت تثبيت ثمر و بيھوده به خاطر  بی ۀ مبارز،جنايت

صحه يک سلسله بی عدالتی ھا در مقابل قربانيان ملکی و بازماندگان آنھا بر  اين حکم خودمحکمۀ شھر بن با . ھستند

باطی صرف نظر کردند بلکه ضه انيروش و عملکرد وی از تنب به اين معنا که نه تنھا در مقابل کالين نسبتگذاشت، 

  .  دادندءاق ھم ارتیوی را به رتبۀ باالتر

حاال ديگرمی . وليت اداری ثابت ساخته شده نمی تواند،غير قابل تصوراستؤکه مقصربودن وی در قانون شکنی مس اين

 .صورت گرفته استاتکا اطالعات ناموثق خبر دھنده به دانيم که تصميم حملۀ وی در آن زمان تنھا 

  .ی می ماند مگرمتأسفانه غيرقابل کفاره دادن باق،حمله ھوائی قندوز يک جنايت بود

  

  :پی نوشت

تقاضای فيصله ھای عادالنه ھرگز به نفع خلقھا   خسارات در دادگاه ھای ممالک سرمايه داری وجبران دعوای اوالً 

 با مناسبات حاکم در چنين کشور در رأس قدرت اند،محاکم کشور ھای سرمايه داری  که در قضاتی. صورت پذير نيست

ابط و پيوند ھای ناگسستنی دارند، ھمين است که با زير پا نمودن حقوق حقۀ خلقھا  جھت حفظ منافع طبقاتی شان روئیھا

 حفظ حاکميت سياسی و اقتصادی طبقات جھت، ھم باشدکه حقوق آنھا در تمام امور زندگی در صفحات کاغذ درج  ولو

 به دستورآنھاعمل ،گزيرھستند سراقتدار در سيستم سرمايه داری ناردولت بنمايندگان سياسی آنھا در حاکم به شمول 

  . نمايند
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را به  که کشور ھای امپرياليستی کشوری را مورد تجاوز قرار می دھند و آن کشور را اشغال و خلق آن  زمانیثانياً 

از  مانع تاکرد ھای قوای اشغالگر در کشور ھای اشغال شده وجود ندارد عليه عملاسارت می کشانند، ھيچ قانونی 

 ی تحت اشغال که آنھا در کشورھاھائیت و خيانتابی بند و باريھای بدون قيد و شرط در جناي تام وآزاديھای عام و 

  .بگرددمرتکب می شوند، 

المان به نام کالين در جبون، خودخواه و جنايتکار گروال دپس بمباردمان وحشيانۀ قوای اشغالگر ناتوکه به ھدايت يک 

که به امر اين جنايتکارجان خود را از دست دادند از   افغانی١۴٢رحمانۀ قندوز صورت گرفته بود نه تنھا کشتار بی 

؛ زيرا بدون آن که  نمودء تقبيح نگرديد و مجرم شناخته نشد بلکه به مقام باالتر ھم ارتقا»امپرياليسم ناتو« ۀطرف محاکم

خشونت اشغالگران زمينه از قبل کامالً مشخص است، که در مناطق اشغالی، شدت عمل و  نوشته شده باشددر جائی 

  .در طول تاريخ چنين بوده و چنين ھم خواھد ماند. می باشدآنھا ھای ترقی و پيشرفت 

دستور وی در قندوز و آتش کشودن بر روی مردم ملکی و اطفال که خوب می دانند که  در حالیسردمداران سرمايه 

 ۀکه اين شخص از طرف محاکم  در صورتی زيراجنگی می باشد، برای تبرئۀ سيستم وی را برائت دادند؛جنايت يک 

نسو بيشتر بدين  شان ازسيزده سال ان که دستینا مجرمۀ شد بايد عين معامله با ھمکشور امپرياليستی مجرم شناخته می

ه را استعمارگران مورد تجاوز قرار داد که سرزمين ما از زمانی. است، صورت بگيردمآغشته به خون خلقھای در بند 

پس ھمۀ اين دولتھای متجاوز محکوم به قتل . قندوز در اين مدت در تمام نقاط کشور رخ داده و می دھد ۀ عند فاجا

  .خلق افغان ھستندتن از ھزاران 

در اين ميان وقتی انسان می خواند که جمعی از به اصطالح افغانھای روشنفکر، جھت محکوم نمودن جنايت، دست نياز 

اند، » عاجز«دراز می نمايند، گذشته از آنانی که نمی توانند درست بينديشند و بيچاره ھا به طرف قدرتھای امپرياليستی 

   . نبرده اندانسانيتگرانندگان چنين افتضاحاتی را فقط می توان عناصری دانست، که بوئی از شرافت و 

  

  

  

 

 


