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 Reports  گزارش ها

  
  گزارشگر پورتال از برلين

   ٢٠٠٩ سپتمبر ٨

  

  

  

  " افغانستان را ترک کنندالمان بايد فورًاعساکر "
ده شده و در هر کوی و برزن نصب گرديده ست، که از مدتها بر زبان آور"چپ ها"اين شعار مرکزی حزب 

 مبارزات ،با همين شعارالمان تبديل گرديده و بدرجۀ اول " حزِب چپ "اين شعار حاال به شعار مرکزی. است
 .انتخاباتی خود را پيش ميبرند

  در پورتال نيز نشر گرديد، به٢٠٠٩، و اعالنش ديروز هفتم سپتمبر می که حزب چپ ها اعالن کرده بود قس
اين تجمع .  سپتمبر، تجمع باشکوهی در قلب برلين صورت گرفت٨امروز )  عصر١٧ساعت ( ساعت پنج ديگر 

ميدان "، در  Brandenburger Tor"بورگنبراند"در جوار دروازۀ مشهور " حزب چپ های المان"را که 
آن ، با سخنرانی رئيس د و ُمشرف به سفارتخانه های اتازونی و فرانسه، برپا کرده بوPariser Platz" پاريس

اداره چی تجمع در شروع از حاضران تقاضاء کرد، تا به احترام قربانيان بی گناه قندوز، . گرديدحزب شروع 
  .يک دقيقه سکوت نمايند

بيانيۀ خود " چپ ها" رئيس حزب Oskar Lafontaine"  اوسکار له فونتين"،  احترامپس از يک دقيقه سکوِت
  .سخنان نافذ ، که با هياهو و چکچک های ممتد بدرقه ميشد، مردم را به وجد آوردرا ايراد کرده  و ضمن 

  :ازين قرار است" له فونتين"عصارۀ گفتار 

" تروريست"و " ترور"قوای ناتو ظاهرًا به نام مبارزه با ترور به افغانستان رفتند، در حالی که تعريف دقيقی از 
تا . را نميدانست" تروريست"در پارلمان المان هم کسی تعريف دقيق به گفتۀ وی تا مدتها . را در دست نداشتند

ه خالف هر کسی ک"نظر به اين تعريف، . دادرا بيرون " تروريست"اينکه کسی در ميانه پيدا شده و تعريفی از 
 :و اضافه کرد. است" تروريست"، " گيردمجوز قانونی از قوه کار ب

 ».يقًا تحت همين فارمولبندی می آيندکسانی که بر عراق حمله کردند، نيز دق« 
وی گفت، که تروريست ها برای پيشبرد کار خود به سالح ضرورت دارند، ازينرو هر کسی که سالح صادر 

  :و اضافه کرد. ميکند، به نحوی ترور را نيز تقويه مينمايد

  ». المان بحيث سومين کشور صادر کنندۀ سالح در جهان، خود ممد ترور است« 
مۀ اين او از همينرو با اد. صورت ميگيرد" فرهنگ"، بلکه به مقابل "ترور"گ در افغانستان نه بمقابل جن: گفت

هر کسی که در افغانستان کشته ميشود، : و برای تشريح اين فکت گفت. جنگ مقاومت مردم هم، بزرگتر ميشود
 کشته شوند، به همان اندازه مقاومت بيشتر از همينرو هر قدر که مردم. بستگانش علم انتقام را باال مينمايند

مک "وی سخنان . ی آب ميخورد، هرگز نميتوان ُبرد"فرهنگ"ميگردد و چنين جنگی را که از سرچشمۀ چنين 
  :، قوماندان اعالی قوای آيساف را بدين صورت نقل کرد"تليسکر
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 کانونشنل وقتی از ده نفر در يک جنگ. در افغانستان جنگ به هيچ صورت بشکل کانونشنل آن پيش نميرود
در افغانستان مگر، قضيه کامًال برعکس . دشمن، دو نفر شان کشته شوند، هشت نفر طرف مقابل باقی ميمانند

  .است، چون اگر از جملۀ ده طالب دوتای شان کشته شوند، در عوض بيست طالب ديگر ميرويند

ست و هشت سال حضور قوای ناتو در آنجا زن آرامش و امنيت ات، که جنگ در افغانستان فقط برهموی گف
مؤيد اين نکته است، چون با هشت سال حضور ناتو در افغانستان، وضع امنيتی از هر زمان ديگر بد تر گرديده 

  .است

  
  اوسکار له فونتين، رئيس حزب چپها در هنگام سخنرانی

، جدًا رد کرده گفت، که "جنگيدبخاطر امنيت المان بايد در افغانستان "وی نظر اشخاصی را که ميگويند، 
  .حضور قوای المانی در افغانستان، دقيقًا امنيت کشور المان را به خطر مواجه ساخته است

به حيث حسن ختام بيانيۀ "له فونتين. "با بيانات فوق خواستار خروج فوری عساکر المانی از افغانستان گرديد
تها و صدر د ــ رئيسن سابق حزب سوسيال دموکرافقي  Willy Brandt" ويلی برانت"خود، جملۀ معروف 

 : المان ــ را بر زبان راند که گفته بوداعظم  سابق

 ».از کشور المان ديگر هرگز نبايد، جنگ برخيزد« 
،  "د افغانستاناافغانستان آزاد ــ آز" شايان تذکر است، که در اين تجمع عظيم، تعدادی از فعاالن پورتال 

نيز حضور " در برلينها مرکز فرهنگی و هم آهنگی افغان "و تعدادی از اعضای " رچسازمان زنان هشت ما"
البته فعاالن پورتال در بين حضار  . حباتی نيز انجام دادندامص، ن ها يوجرائد و تلويز یهاراپورتر داشتند، که با

  .به روشنگری های همه جانبه هم پرداختند

  
   شوداز افغانستان خارجفورًا اردوی المان، 
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  بسپاريد) گور(سرمايه داری را به تاريخ 

  

  
  با يکی از شعارها AA-AAفعاالن پورتال 
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 برلين ــ عساکر المان از افغانستان خارج شويد" دروازۀ براندنبورگ"


