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   برلين-گزارشگران پورتال

٢١.٠٢.١٠  

  

  ارتش ھای اشغالگرتظاھرات عليه حضور 

  در افغانستان
  

از آن شده فرھنگی، علمی و سياسی که بيش از صد نھاد و شخصيت شناخته " جنبش صلح المان"در پاسخ به دعوت 

زرگ ٢٠١٠، به تاريخ بيستم فبرور خويش را اعالم نموده بودند حمايت  زرگ شھر تظاھراتی ب ان ب  در پايتخت الم

  . نفر بالغ می گرديدانبرلين برگزار گرديد که تعداد شرکت کنندگان آن بر ھزار

از ھمان آغاز در ھمبستگی " آزاد افغانستان–نستان آزاد افغا"تظاھرات که از چندی قبل برنامه ريزی شده و پورتال 

ا ،و حمايت از تظاھرات ضمن پخش اعالنات مربوط ل ب ال اشتراک داشت، در تقاب ه صورت فع ز در آن ب   خود ني

ه  ی اراده، ب ان ب ه مجري ه مثاب ه ب ی ک اير دولت ھای غرب ان و س سياست ھای جنگ طلبانه و تجاوزکارانۀ دولت الم

ر محور خواست دنبال سياس ود، ب ده ب زار گردي د، برگ ا روانن ت ھای تجاوز کارانه و امپرياليستی، امپرياليزم امريک

ستی  اشغالگر از افغانستانیاساسی آن که خروج نيروھا ا سخنرانی ھای پرشور و ضد امپريالي ه ب  است، ادامه يافت

ياليزم قادر نيست با تمام ماشين تبليغاتی عظيم سخن رانان، يک بار ديگر شرکت کنندگان به اثبات رسانيدند، که امپر

   .و گسترده اش به چشم مردم خاک پاشيده، آنھا از درک واقعيت امور به دور نگه دارند

ِببل پالتس"تظاھرات طبق پرگرام قبلی به ساعت يک ونيم بعد از ظھر در  ل-ِ ِ ميدان بب رلين آغاز " ِ ز شھر ب در مرک

ت خنران. ياف ستين س اخه Sevim Dagdelenنخ درال از ش ت ف ان دول ده پارلم زب چپ" نماين ا ضمن يک " ح ھ

ور  ه در ام وع مداخل ده ھر ن ستان گري ان از افغان وری ارتش الم سخنرانی ھيجان انگيز و کوبنده، خواستار خروج ف

  .افغانستان را به شدت محکوم نمود

مايت از تظاھرات خوانده شد که سخت  به ح"جنبش ضد جنگ در امريکا"به تعقيب پيام ھمبستگی، سپاس و حمايت 

  . با کف زدن ھای ممتد ھمراھی گرديدمورد استقبال حاضران قرار گرفته
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 ضمن يک سخنرانی تحقيقی Eugen Drewermannدر ادامه سخنرانی ھا يک تن از دانشمندان مذھبی المان آقای 

اين جنگ يک جنگ "  ".Dieser Krieg ist ein imperialistischer Krieg" - و جالب چنين نتيجه گيری نمود

  ".امپرياليستی است

د، و  ل می نمودن ا خود حم ارت را ب  به دنبال سخنرانی ھا، جمعيت تظاھر کنندگان در حالی که صد ھا شعار و پالک

ان  ق خياب د  از طري ور از Lindenدر ھر قدم شعار ھای ضد امپرياليستی و ضد جنگ را تکرار می کردن ا عب  و ب

ام رت امريکا که با توقف کوتاه و سردادن صد ھا شعار توأم بودمقابل سفا وده، تم ان توقف نم ان الم ل پارلم ه مقاب ، ب

ل درب  ان را در مقاب د، شعار ھای ش وده بودن شتيبانی نم ما پ ا از آن رس وده و ي ه تظاھرات دعوت نم ًنھاد ھائيکه ب

  .پارلمان گذاشتند

ِميدان ببل"علت اينکه تظاھرات از  ود آغاز " ِ ًيافت، دقيقا ياد آوری از نخستين تبارزات خشونت بار فاشيزم ھيتلری ب

ر ١٩٣٣زيرا در ھمين مکان در سال .  از جھان را به تباھی کشانيدیکه سرانجام بخش دار ھيتل ی پوشان طرف  قھوه ئ

ر عاقبت  جلد کتاب را به آتش کشيدند، بدون آنکه در ھمان ابتداء کسی آن حرکت را جدی گرفت٢٠٠٠٠بيش از ه و ب

  .آن بيمناک گردند

ان آن  رار است پارلم ان ، ق ه دولت الم ق برنام ه طب دليل بردن تظاھرات تا درب پارلمان المان، بدان خاطر است ک

  .کشور دوشنبه بيست ودوم فبرور در رابطه با اعزام نيروی بيشتر به افغانستان رأی گيری نمايد

وز اينکه در روز دوشنبه پارلمان المان چه ت ه ھن ونی ک م نيست چه در مقطع کن اد مھ صميمی اتخاذ خواھد نمود، زي

ستان" رار دارد، "جنبش ضد جنگ در افغان ی ق ه ئ ع جنگ و ج در حالت نطف ه نف ا ب ه آنھ رھن است ک نايت نظر مب

  .خواھند داد، مھم آن است که اين حرکت آغاز يافته و روز تا روز بسط و گسترش خواھد يافت

ال فته نماند،  ناگ واداران گزارشگران پورت دادی از ھ ا تع ن تظاھرات ب ز در اي ای ديگر ني د از افغانھ دودی چن و مع

د  ه می تواني ا صورت گرفت ک ا و افغانھ حصه گرفته، از طرف گزارشگران پورتال مصاحبه ھای متعددی با المانھ

  .ز زبان المانھا گوش نمائيددر بخش مصاحبه ھا به آن گوش داده، ماھيت تجاوزکارانۀ اشغال افغانستان را ا

ری ای  که در صفحه ھای بعدی تصاوير گوشه شده صفحه آماده ٧گزارش در  عظيم از آن تظاھرات چندين ھزار نف

  .تقديم می گرددو پر شکوه 
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