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 Reports  گزارشھا

 
   جاويد :گزارشگر

 ٢٠١٨ فبروری ١٩
 

  المان) مونيخ(گزارشی از تظاھرات  ضد جنگ در شھر مونشن 
  :يادداشت

ھواداران پورتال در سلسله تظاھراتی که در مونشن و ساير از آن جائی که تعداد زيادی از خوانندگان، ھمکاران قلمی و 
 صھيونيستی و بازوی اجرائی آنھا ارتجاع ھار -امپرياليستی"شھر ھای المان در ضديت با جنگ و جنگ افروزی ھای 

شرکت داشته و وعده نموده اند تا چشم ديد شان را به صورت گزارش برای پورتال بود  برگزار گرديده "مذھبی
ند، ادارۀ پورتال تصميم گرفت تا گزارشھای رسيده در مورد تظاھرات را فقط ويراستاری شکلی نموده، از لحاظ بفرست

  .محتوائی ھيچ يک از آنھا را ويراستاری ننمايد
 مطالب است، در واقعيت امر طيف وسيع و گستردۀ ۀرد امانتدارانه حين ارائواين سبک کار گذشته از اين که برخ

  .دگان و ھواداران پورتال را نيزمعرفی می داردھمکاران، خوانن
 AA-AAادارۀ پورتال

  
 فبروری تظاھرات ١٧ در پنجاه وچارمين  کنفرانس  امنيتی که در شھر مونشن المان برگزارگرديده است ديروز 

  .  وسيعی از طرف نيروھای چپ  عليه سران جنايتکار ناتو وکشور ھای شرکت کننده در اين کنفرانس صورت گرفت
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 نفر  از سران کشور ھای  عضو پيمان جنايتکار ناتو و کشور ۵٠٠يتونگ در اين کنفرانس  ابه گزارش زود دويجه س

 کنند به گزارش ھمين روزنامه  امنيت  خود مذاکره صلح ومبارزه عليه تروريزم ۀھای ديگر شرکت کرده اند تا دربار

  .مين می گردد أليس تو پ)ارھزارھچ( ۴٠٠٠ھا توسط  اين امنيت گيرندگان يا مختل کنندگان امنيت  خلق 

در اين تظاھرات جمعی از افغان ھای مونشن  مانند  کنفرانس ھای قبلی در ھوای سرد که برف سنگينی  سراسر جاده 

 افريقا ، ضد جنگ که ھر روزه کشور ھای عضو ناتو  زراد خانه ھای  خود را عليه خلق ھای آسياهھا را پوشانده بود ب

امريکای التين پيش از پيش پرتر ومتکامل تر می سازند  وھم چنان به خاطر اخراج اجباری پناھندگان  در اين و

 وقت المان از ميدان مرکزی شھر تظاھرات با شکوه شرکت کرده بودند  اين تظاھرات  به ساعت يک بجه به

  شرکت کننده با دادن شعار ھای چون جنگ را متوقف شروع گرديده  ودر برابر  مقر سران کشور ھای" اشتاخوس"

  ،کنيد ـ   نه به جنگ  ـ  پيمان ناتو را منحل کنيد ـ  جنگ  ھيچ برنده ندارد  اخراج اجباری پناھندگان  را متوقف کنيد

که ھمه جدا از تطاھرات عمومی .  ساعت پنج بعد از ظھر با وجود برفباری شديد وسرمای سوزنده ادامه پيدا کرد الی

ين  شان بر تی  وامريکای الئی وافريقائسياآ ضد نمايندگان  جنگ طلب کشور ھای    غربی  ودست نشانده ھای هساله ب

  .گزار می گردد

و    "   جنبش روشنائی" در عين روز  جمعی از افغان ھای  مقيم تمام کشور ھای اروپائی و استراليا  وامريکا   به دعوت

ضد وحدت ملی اقوام باھم برابر وبرادر افغانستان  از کشور امريکا ميتنگی را به  وم پرستان ويکی از ق" شفيع عيار"

 را کمک نکنند  "عبدهللا- غنی "ساعت نه صبح  در شھر مونش برگزار کرده بودند تا از سران ناتو بخواھند تا حکومت 

 تا ساعت يازده ونيم دوام کرد که در آن وبرای يک قوم خاص  از کشور ھای  غربی خواھان عدالت بودند ميتنگ شان

در اين ميتنگ .  در موارد ديگر  صحبت کردند به جز از تجاوز غربی ھا وسلب استقالل کشورسخنران ھای  شان 

  را نيز بلند کرده بودند  اين جمعيت  به خواست ھای خود "مزاری " و"احمدشاه مسعود"  چون یعکس ھای جنايتکاران

   ناتو  بسنده کرده  بدون آن که در تظاھرات عمومی شرکت کنند به ميتنگ خود  خاتمه  دادند از سران جنايتکار

 ھای خلق را بلند نموده بودند واحدُخلق مربوط کرد ھای کردستان سوريه  پرچم مدافع  ھای واحد در تظاھرات ديروز  

سه رنگ  سرخ سفيد وسبز کردستان نيز در  بين تظاھرات پرچم . که از طرف پوليس پرچم ھای شان مصادره گرديد 

ُاز طرف کردھا بلند گرديد  پوليس   سه نفر کردی را  به خاطر بلند کردن پرچم شان اما در حقيقت برای امتياز دادن به 

  .دولت فاشيستی ترکيه بازداشت کردند 

  
 ده بيرق کردستاندر جريان دستگری حمل  کننپوليس 
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  . نفر دستگبر شدند  ٣به خاطر بلند کردن پرچم سر رنگ کردستان  که خورشيد در وسط آن قرار دارد 

  


