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  ترجمۀ دری از گزارش المانی
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  اعالميۀ اختتاميۀ اتحاد عمل به ضد

  

 کانفرانس امنيت ناتو    
  
  
  نمايشی باشکوه از اتحاد بين المللی   
    

در تظاهراتی که روز شنبه گذشته بضد تدوير کانفرانس جنگی ناتو در ميونشن برپا گرديده بود، خيلی بيشتر از 

 اين عدد مگر مطابق معمول هميشگیپوليس . نددک کرده بوااشتر مخالف جنگ، زن و مرد   نفر)پنج هزار (٥٠٠٠

  .داردرا پائينتر قلمداد کرد، گوئی قدرت حساب کردن تا پنج هزار را ن

  : گفتسازمانهای برگزار کنندۀ تظاهرات،والتر ليستل در بيانيۀ افتتاحيۀ 

ما امنيت خود را به عهدۀ سياستمداران ناتو، ستراتجستهای جنگی و تاجران اسلحه، که دستان شان به خون صدها « 

  » .براه انداختۀ آنها در يوگوسالويا، افغانستان و عراق آغشته ميباشد، سپرده نميتوانيمهزار قربانی جنگهای 

  .قاضای مرکزی مظاهرات را تشکيل ميکردت خروج فوری اردوی المان و قطعات ناتو از افغانستان، 

. درين تظاهرات و تجمعات اعتراضی، گروپهائی از افغانستان، حبشه، سوماليا و مصر نيز اشتراک کرده بودند

خاطر دموکراسی، ه ق کرامت انسانی و ببخاطر تحقليونها انسانی که درين روزها سخنرانان همبستگی خود را با م

  .ابراز داشتند استبدادی در کشورهای شان قيام کرده اند، هایبه مقابل رژيم

پديدۀ "، ی را از افغانستانعساکر الماندر شرف ظهور ، مسألۀ خروج  مظاهراتوالتر ليستل، نطاق اتحاد عمل

و مقامات عسکری ناتو ابراز کرده اند، خروج ) ن ــ مترجموزير دفاع الما(چنان که گوتنبرگ چه . خواند" فريبنده

  :ما مگر ميگوئيم . يک بهانهو اين چيز ديگری نيست، غير از . عساکر مشروط بر اوضاع امنيتی ميباشد

  »!اردوی المان و تمام قطعات خارجی بايد از افغانستان خارج گردند و آن هم بدون معطلی « 

  : والتر ليستل گفت
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تظاهرات ما نه تنها متوجِه کانفرانس ستراتژيستهای جنگی ميباشد، بلکه نمايش همبستگی با جنبشها و قيامهای « 

 اين پروتستهای کتله ئی .دموکراتيک نيز ميباشد، که در مصر و تونس و يمن و ديگر ممالک عربی صورت ميگيرد

وی » .در برابر استثمار و سرکوب در سراسر جهان شمرده ميشودمقاومت  ایبرنه تنها مثالی برای منطقه، بلکه 

ناتو را متهم به حمايت از رژيمهای جنايتکار کرد و اينکه ايشان حاال از  دولت المان و ديگر دول عضو

    .طرفداری ميکنند" اشارۀ سر"تظاهرکنندگان به 

" سويم دگلدلين" مقيم تيوبينگن،  طلبی جنگ نمايندۀ مؤسسۀ اطالعات"توبياز فليوگر" ،اختتاميۀ تظاهراتبيانات در 

  .روانکاوی، سخن راندندعالم ، دانشمند علوم دينی و "اويگن دريورمن"نمايندۀ فراکسيون چپها در پارلمان المان و 

     . سخن گفت، که در قبال پروتستهای ممالک عربی اعمال ميکندحکومت المان" منافقت بيرحمانۀ"توبياز فليوگر از 

کسانی که در ممالک عربی بر اريکۀ قدرت نشسته اند، دهها سال از طرف ممالک غربی و خصوصًا حکومت 

 در پارلمان المان هنوز هم گفته . جهت سرکوب مردم، حمايت ميگرديدبا اسلحه و کمک پوليسی ده و تقويه شالمان،

  .، حضور دارد آنجاميشود، که اردوی المان در افغانستان جهت خوشبخت ساختن مردم

و سياست کاری را که اردوی المان در افغانستان انجام ميدهد، اعمال سياست جنگی . اين طور نيست! نه خير

 .است" سازمان جنايتکاران" ناتو در افغانستان مرتکب جنايت ميگردد و من ميگويم که ناتو يک .ميباشدالگرانه اشغ

ما نميخواهيم که اردوی المان بخاطر منافع . ء ميکنيماز همين خاطر خروج فوری قوای المان را از افغانستان تقاضا

. ما ميخواهيم که اردوی المان قدمه به قدمه خلع سالح گردد. ما اين اردوی جنگ را نميخواهيم. اقتصادی گمارده شود

 پاک مکاتب از نفوذ اردوی المان. نيز نميخواهيم که اردوی المان تبليغات جنگی خود را به مکاتب انتقال بدهدرا اين 

  !باد

  .اندسويم دگدلين نيز المان را به باد شديد انتقاد گرفته و آن را شريک جرم حکمرانان مستبد ممالک عربی خو

  :وی گفت

، دکتاتوران عربی را تقويه "دموکرات آزاد"و " سيحیدموکرات م"نه تنها حکوت ائتالفی متشکل از احزاب « 

مبارک ها، » . اين کار را ميکردهم" سبزها"و " سوسيال دموکرات"ب ميکند، بلکه حکومت ائتالفی مرکب از احزا

حاال  . و ميباشندکش، شهزادگان عربستان سعودی، همه دوستان صميمی ايشان بوده اندابن علی ها، پادشاهان مر

و ، دست خود را به طرفداری از جنگ و سرکوب سياسی در جهان،  رسيده است، که در پارلمان المانزمان آن فرا

  .چون اين اکثريت بزرگ جنگ را در افغانستان رد ميکند. بلند نکنيمبرخالف اکثريت بزرگ مردم المان، 

اين اکثريت نميخواهد که مردم جهان بنام ايشان .  را در حبشه و سوماليا نميخواهد خردسالکراعساين اکثريت مردم،  

 اين اکثريت بزرگ مردم ما، استثمار جهان به . سرمايه سالخی گردندسرکوب گردند و يا خلق جهان بخاطر منافع

اکثريت بزرگ مردم ما نميخواهند که در جهان يک مليارد انسان گرسنگی بکشند، در . اصطالح سوم را رد ميکند

  .حالی که ما در تمام جهان اسلحه ارسال ميکنيم

  :ما در پهلوی اين اکثريت ايستاده ايم و از همين رو ميگوئيم 

  »!اين مجمع جنگ افروزان، جنگ طلبان و حاميان دکتاتوران را نميخواهيم« 

  : ضمن بيانيۀ نافذ خود چنين گفت"اويگن دريورمن"

آن " يريشر هوفاب"لمان المان در برلين و در هوتل رما درينجا در ميونشن جمع شده ايم، تا اعالم کنيم که در پا« 

بايد را  آنچه  و قتال در افغانستان، امروزبعد از ده سال قتل.  از مردم نمايندگی نميکنندنمايندگان مردم نشسته اند، که

  »!از افغانستان خارج گرديد و باآلخره سياست واقعی صلح را در پيش گيريد« : گفت ميگوئيم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

از دو صد سال بدين سو ازين سرزمين . همه کس ميداند، که امنيت اروپا و امريکا از طرف افغانان تهديد نميگردد« 

 قدرتهای اروپائی پنج جنگ بزرگ را که از طرف ،اما افغانستان درين مدت. گران تحميل نگرديده استجنگی بر دي

  » .استخوان خود لمس کردجان و راه انداخته شده بود، با پوست و ه ب

مراد از " امنيت. "ها در داخل و خارج نيستميشه نشخوار ميکنند، حراست المانی را که سياستمداران ه"امنيت"

مگر اين . راه اين کار، اليق شأن هيچ انسان نيست در شته شدنک کشتن و .حراست از منافع اقتصادی و مالی ماست

در پارلمان المان حتی پيوسته داد ميزنند، که . جنگی که با  دروغ توجيه ميگردد، همانطور با دروغ پيش برده ميشود

  .ما پل ميسازيم، چاه ميکنيم، خانه و مکتب ميسازيم

 برای کمک به قربانيان سيالبها در پاکستان، حتی . ميگشتود، حاال افغانستان بهشت صلح و سالماگر اين طور ميب

ئی با چنين سياستها. مصرف جنگ گرديدارد دالر  سه صد ملي،سرزمين همسايه در دو مليارد دالر ميسر نشد، مگر 

 .ميگرداندهم  نميسازد، بلکه منفور تنها محبوبنان با احساس نه سادر نزد انيچ تناسبی ندارند، آدم خود را که باهم ه

  . در صدد پاليدن آن باشيمکهما در آنجا هيچ چيز را گم نکرده ايم، 

الينهای تيل پيش برده ميشود و بخاطر پيداکردن جای پای در ميانۀ هند و پغانستان اما جنگ بخاطر کشيدن پايدر اف

  .د محض جيو ستراتژيکچين؛ بخاطر مقاص

 روی فرشی که آغشته بخون یزمگر ما ميخواهيم رو. پيوسته به انسان کشی پرداخت اما نبايد ی جهانبخاطر توقعات

  .اين جنگ، يک جنايت است و امکان غلبه درين جنگ هم ميسرنيست قدم بگذاريم؟ و الش هزاران انسان است،

 تيل و سنگ آهن و يورانيم و مداخلتها مگر از حرصاين . اتو در آن نقاط  دنيا مداخله ميکند، که نبايد مداخله نمايدن

ما بايد از . ما مگر  مالک جهان نيستيم. صورت ميگيردهستی خودشان ضرور است، برای همه چيز ديگری که 

    ميپذيرند يا نه؟در سرزمين خو ما را آيا مردمان هر کشور بپرسيم، که 

از آن نمايندگی ميکند، بر روی دروغ ) وزير دفاع المان ــ مترجم(سياست مليتاريستی المان، که آقای گوتنبرگ

مگر بخاطر منافع کپيتاليستی و نظامی، در پی آنست  در ظاهر کار چهرۀ انسانی بدان داده ميشود،استوار است، چون 

را " قهرمان شدن"هميشه نغمۀ .... جوانان را فريب ميدهند، . وبال تبديل نمايدگلتا جهان را به يک ميدان جنگ 

  :ما مگر به جوانان بگوئيم.... وازندنمي

و از چنين امری بايد سر باز . با اين کار خدمتی را به وطن خود نميکنيد، بلکه شما را ميخرند تا انسان بکشيد« 

  »!زنيد

  

 Claus Schreer: مرتب گزارش 

  

  


