
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
 Mike Prysner -مايک پريسنر

  جاويد: ازباز تايپ 

 ٢٠١۴ جون ١١

  سخنرانی مايک پرسنر سرباز امريکائی
 

بربادی تمام زير ساخت ھای يک کشور  ر عراق و امريکا دۀسخنرانی يک سرباز امريکائی در مورد جنگ تجاورکاران

زيم ھای عراق وآثارکم نظير تمدن  يک کشور کھن سال  و غارت تمام موۀسال ۵٠٠٠مرفه عربی وغارت آثار 

   .مورابیح

تمام کشور ھای دزد وغارتگر امپرياليستی غربی  تا امروز  و  جنگ متجاوزين غربی به سر کردگی امپرياليسم امريکا

ليون نفر کشته به ارمغان آورده که پايانی بردھشتی که دموکرات ھای جھان نسخه اش را تجويز کرده ي م٢ر از اضافه ت

گيرد تا  ترور ھای اسرائيل که ھر روز جان دانشمندان  واستادان پوھنتون ھای عراقی را می.   قابل تصور نيست،اند

 دموکراسی ۀ بايد به درد ورنج عراقيھا و پيامد ھمان نسخنسل دانشمند  وصاحب تفکر در عراق به وجود نيايد را نيز

  . غربی وحقوق بشرغربی حساب نمود  

  

  سخنرانی مايک پرسنر سرباز امريکائی

  

  .اما احساسی ، جز شرمندگی ندارم . من خيلی تالش کردم ، تا به خدمتی که انجام دادم  ، افتخار کنم «

  . را بپوشاندنژاد پرستی ديگر نمی تواند واقعيت اشغال
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  .اينھا مردم ھستند ، اينھا انسان ھستند 

  .من احساس می کنم ، به جرمی محکوم شده ام 

تخت حمل مجروحان  (ھرگاه سالخورده ای را می بينم ، مانند آن کسی که نمی توانست راه برود  وما اورا تا برانکارد

  . جا ببرند ليس ھای عراقی گفتيم ، اورا از آنوکش کرديم وبه پ) وبيماران

 کرد  و من احساس گناه می کنم ، ھر گاه مادری را ھمراه دخترش می بينم مانند آن دختری که ديوانه وار گريه می

  .فرياد می زد ، که ما بدتر از صدام ھستيم ھنگامی که  او را از خانه اش بيرون می انداختيم 

  .ند آن دختری که دستش را گرفتيم  وبه خيابان کشيديم من احساس گناه می کنم ، ھرگاه دختر جوانی را می بينم مان

  .تروريست واقعی من ھستم  وتروريسم واقعی اين اشغال است. به ما گفته اند ، که ما با تروريستھا می جنگيم

 ، مدتنژاد پرستی در ارتش ، مدت زيادی است که ابزاری برای توجيه کردن واشغال کشور ھای ديگر استفاده می شود

  . ديگران  ، مورد استفاده قرار می گيردۀی است که برای توجيه کشتن ، مطيع ساختن وشکنجزياد

  .نژاد پرستی  ، سالح حياتی مورد استفاده توسط اين دولت است 

  .سالحی مھمتر از يک تفنگ ، يک تانک يک بمب افگن ويا يک ناو جنگی است 

   .، يا يک راکت تام ھاوک است) بمب ضد پناھگاه " (باستربانکر"بسيار مخرب تر از يک بمب خوشه ای يا يک راکت 

علی رغم ساخت اين سالحھا ودر اختيار گرفتن آنھا توسط دولت ، بدون وجود کسانی که بخواھند از آن استفاده کنند ، 

  .زيانبار نيستند 

نھا مجبور نيستند عليه جنگ آ . آنھائی که ما را به جنگ اعزام کرده اند مجبور نيستند ماشه بچکانند  ، يا ضامن بکشند

  .مبارزه کنند آنھا فقط بايد جنگ را بفروشند 

  .آنھا به جامعه ای نياز دارند که بخواھد سر بازانش را به مکان ھای پر خطر بفرستند 

  .آنھا به سر بازانی نياز دارند ، که بخواھند بدون سؤال بُکشند وکشته شوند 

ۀ  صرف ساخت يک بمب کنند  اما آن بمب ھنگامی تبديل به سالح می شود که سلسلآنھا می توانند ، ميليون ھا دالر

  . واز آن استفاده کنندءد دستورات را اجرامراتب ارتش بخواھ

آنھا می توانند تا آخرين سرباز را به ھر جائی در جھان اعزام کنند ، اما فقط ھنگامی جنگ اتفاق می افتد ، که سربازان 

  .خواستار وآماده برای جنگ باشند 

 حاکمه وميلياردرھا از رنج انسانھا سود می برند وتنھا به افزايش ثروتشان وکنترول اقتصاد جھانی ۀکه طبق  در حالی

  .اھميت می دھند 

 ۀان خواستبدانيد که قدرت آنھا تنھا به خاطر توانائی آنھا در متقاعد کردن ما به پذيرش  جنگ ، ظلم و استثمار  به عنو

  .خودمان است 

 برای کنترول بازار کشور ، کارگر به مردنۀئيشان  در متقاعد کردن طبق که قدرتشان وابسته است به تواناآنھا می دانند

ست که ، ما را متقاعد کنند که به گونه  شدن ، بر پايۀ اين توانائی آنھامتقاعد کردن ما به کشتن وکشته ھای ديگر است و

  .يگران ھستيمای  برتر از د

اکثريت . سربازان  ، ملوانان  ، تفنگداران نيروی دريائی ، ھوانوردان  ھيچ سودی  از اين اشغال به دست نمی آورند 

غالب مردِم ساکن امريکا  ھيچ سودی از اين اشغال به دست نمی آورند ، در حقيقت نه تنھا ما سودی نمی بريم بلکه به 

 عزيزانمان را از دست می دھيم ، ضربه ھای روحی را تحمل می کنيم  وجانھای ،خاطر  آن  رنج بيشتری می کشيم

  .خود را از دست می دھيم 

  .خانواده ھای ما بايد تابوت ھای پرچم پوش شده را تماشا کنند که زير خاک می شود
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 گر برباد دادن روزانه ليونھا نفر در اين کشور  بدون  خدمات درمانی ، کار يا امکان تحصيل تنھا می توانند نظارهيم

  . ميليون دالر توسط دولت برای اين اشغال باشند ۴۵٠

کارگر کشور ديگر اعزام می شوند تا ثروتمندان را  ضعيف وۀ ضعيف و طبقۀ کارگِر اين کشور ، برای کشتن طبقۀ طبق

  .ثروتمندتر کنند

م ، تا با ميلياردرھائی که مارا به جنگ اعزام بدون نژاد پرستی ، می فھميم که ما با مردم عراق اشتراکات بيشتری داري

  .کرده اند

ما بايد بيدار شويم  ودريابيم که دشمن واقعی ما آنھائی نيستند که در دور دستھا زندگی می کنند ، مردمی که حتا نام آنھا 

  . را نمی دانيم وفرھنگی که ما با آن آشنا نيستيم

دشمن اصلی سيستمی . را می شناسيم ومی توانيم ھويت آنھا را تعيين کنيم دشمن ما آنھائی ھستند که ما خيلی خوب آنھا 

  .است که جنگ افروزی می کند وقتی سود آور باشد

  .دشمن مديران شرکت ھائی ھستند که ما را از کارمان اخراج می کنند ھنگامی که سود آور باشد 

ی ھستند که ئرند  ھنگامی که سود آور باشد ، بانکھاشرکتھای بيمه ای ھستند که مسؤوليت خدمات درمانی ما را نمی پذي

  .ما را از خانه ھای مان بيرون می کنند ھنگامی که سود آور باشد 

  . مايل فاصله ندارد اينھا ھمينجا در خانه ھستند ۵٠٠٠دشمن با ما 

ف کنيم می توانيم اين اگر ما سازماندھی شويم  وھمراه خواھران وبرادران خود مبارزه کنيم  می توانيم جنگ را متوق

  .دولت را متوقف کنيم می توانيم جھان بھتری بسازيم 

  .اگر استبداد وظلم در اين سرزمين بيايد  زير نام مبارزه با يک دشمن خارجی خواھد آمد 

  ».آزادی در خانه گرفته می شود نه مقابله با يک خطر واقعی يا خيالی از طرف خارج کشور

  

   در يوتوپسخنرانی به زبان المانی

http://www.youtube.com/watch?v=hgAX18A9sos  

  

  سخنرانی به زبان انگليسی در يوتوپ

http://www.youtube.com/watch?v=90OYp2hdTMU  

 

  


