
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 AA - AA  افغانستان ازاد ــ آزاد افغانستان  

 
 ٢٠٠٨ سپتمبر ١٢
 AA - AAگزارشگر پورتال          

 "افغانستان آزاد  ــآزاد افغانستان"
  
 

  " بايد از افغانستان خارج گردندالمانقوای "
 

   در برلين مظاهرات ضد جنگگزارش 
  

 به اطالع "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠٠٨ سپتمبر ٨چنان که طی اعالميۀ مؤرخ 
خوانندگان ارجمند رسانده شده بود، تعدادی از احزاب و سازمان های طرفدار صلح ، مظاهرات ضد 

 ٢٠٠٨ سپتمبر ٢٠، به تاريخ " غانستان خارج گردندبايد از اف) اجنبی(قوای المان "جنگ را زير شعار 
 پورتال  راپورتر.در شهر برلين، شتوتگرت و بسا شهرهای بزرگ اروپای غربی سازمان دادند

  : از شهر برلين چنين گزارش می دهد"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
،   بس هاالمان ذريعۀمختلف  از نقاط که، رکت کرده بودند در اين مظاهرات حدود هشت هزار نفر ش

" براندنبورگ"اطراف دروازۀ مشهور شهر برلين، در " پاريسميدان "و موترهای شخصی به آهن قطار 
Brandenburger Tor مظاهرات که در آن افراد نام آوری از . در مقابل سفارت امريکا تجمع کردند

تراک کرده بودند، طبق اعالن قبلی ساعت سازمانها، نهاد ها و تشکل های مختلف از اقصی نقاط المان اش
های رنگين خرد دادند و شعاربی شمار از جريان مظاهرات گزارش ميخبرنگاران .  ظهر آغاز گرديد١٢

، خروج عساکر اجنبی از افغانستان تقاضای ها را محتوای اکثر شعار. هتزاز بودندو بزرگ مختلفی در ا
در . و ناتو را بر مال نموده، اين جنگ را محکوم می کردندماهيت تجاوز امريکا شعارها . تشکيل ميداد

آغاز مظاهرات سخنرانيهايی در مورد واقعيت اين جنگ و اهداف اصلی امريکا و ناتو صورت گرفته 
که امريکا و ناتو نه بخاطر تأمين صلح، بلکه برای تأمين اهداف ستراتيژيک خود به ، واضح ساخته شد 

سخنرانان گفت که قوای المان در افغانستان نه به خاطر پشتيبانی از از  يکی .افغانستان يورش برده اند
در جريان سخنرانی . مردم، بلکه برای پشتيبانی از جنگساالران و جنايتکاران به افغانستان رفته اند

  اعداد و ارقام مستند در مورد قتل بی گناهان و افراد ملکی به دست قوای امريکا و ناتو ارائه،ديگری
ها  يافته، آدم ربايی و صدآنگاه در مورد ازدياد مواد مخدر، مرگ و مير اطفال، جنايات سازمان. گرديد

مصيبت ديگر که زادۀ جنگ اند، اشاره گرديده و شعار قطع جنگ و خروج قوای اجنبی از افغانستان در 
ضد جنگ و ضد ناتو بعدًا مظاهره کنندگان براه افتيده و موزيک برای صلح و شعارهای . فضا پيچيد

در . به آسمان بلند شد" صلح برای اافغانستان"و " زنده باد همبستگی بين المللی"طنين افگن شده و شعار 
سر داده را  شعارهای ضد امريکايی آوردهرو  به سفارت امريکا چيان عده ای از مظاهره اين اثناء

. رده خشم خود را در آنجا فرو ريزند و جانب سفارت امريکا هجوم بدريدهکوشيدند تا صف پوليس را 
، بعد از زد و خورد مختصری جلو پيشروی بکار گمارده شده بودندمجهز   پوليسِ  انبوِه  قوایچونالکن 

 متر به درازا کشيده يک کيلو مظاهره کنندگان که بيشتر از سيل سپس.  گرفته شدچياناين عده از مظاهره 
های دادن شعارته در مقابل دروازۀ ورودی آن مکث کرده و به بود، از جناح شرقی سفارت امريکا گذش

عده ای از مظاهره کنندگان عکس های غضب آلود جورج بوش را بلند کرده و در باالی . بلند ادامه دادند
بعدًا مظاهره به مسير خود ادامه داده در جوار ". ٢١بزرگترين جنايتکار قرن : "آن نوشته بودند که 

در عراق و  را های ضد جنگ های تجاوزکارانۀ اين کشورار دگر مکث کرده و شعارريتانيا بسفارت ب
روش مزدور منشانۀ سياسيان اين کشور را از سياست جنگ افروزانۀ امريکا محکوم ، افغانستان سر داده 

" تژاندارمن مارک" به راه پيمايی در جاده های برلين ادامه دادند تا در ميدان چيانسپس مظاهره . کردند
ورود مظاهره ، در اين ميدان ستيژ سخنرانی از قبل آماده شده و گروه هنری آوازخوانان صلح . رسيدند

از اين پس عده ای از . کنندگان را با اجرای آهنگی برای تأمين صلح در افغانستان و جهان خير مقدم گفتند
، نيز شامل بود ) استاد يکی از پوهنتونهای المان(افراد مشهور جنبش صلح که در بين آن يک افغان 
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مريکا و ناتو را در افغانستان توضيح سخنرانان جوانب متعدد اين جنگ تجاوز گرانۀ ا. سخنرانی کردند
داده و وجوِه مشابه آنرا با بهانه جويی های سردمداران سرمايه و مليتاريزم برای آغاز جنگ عمومی دوم 

آنها ياد آور شدند که اهداف واقعی اين جنگ تجاوز کارانه را ُسلطه جويی امريکا و . دنيا، آشکار کردند
سياسی و نظامی منطقه در مقابله با چين، روسيه، ايران و غيره می جهان غرب بخاطر مسايل اقتصادی، 

آنها خاطر نشان کردند که جامعۀ بين المللی در افغانستان با . سازد که قربانی آن مردم افغانستان اند
جنگساالران، جنايتکاران و مافيای مواد مخدر همکاری کرده و آنها را ثروتمند ساخته اند، در حاليکه 

در نتيجۀ اين جنگ همه زيربنا های اين . ون افغان گرسنگی می کشند و از خنک می ميرندهفت ملي
 در صد مردم بيکار اند و کشت خشخاش ٥٠مملکت از هم پاشيده و اقتصاد ورشکست گرديده و بيشتر از 

ج  در صد ضروريات اين مملکت از خار٩٩بنا بر معلومات وزير اقتصاد افغانستان . رو به افزايش است
ند که در آن جمله تعداد زياد مردم ا هزار نفر کشته شده ٣٠تا حال در اين جنگ بيشتر از . وارد می گردد
.  بمباران وسيع اين کشور دوام دارد ، که در نتيجۀ آن مردم افغانستان قتل عام می شوند. ملکی شامل اند

روريزم پيش برده می شود که باعث زير نام جنگ با ت" عزيز آباد شيدند"اين قتل عام ها مثل قتل عام 
  .انزجار خلقهای جهان گرديده است

  وتان گسترش داده اند که ادامه جنگسخنرانان اضافه کردند که اينک امريکا و ناتو جنگ را به پاکس
در اين رابطه دولت المان که از امريکا دنباله روی می کند، با . را باعث می گردند تجزيه اين کشور
ر و طيارات تورنادو عمًال در جنگ دخيل شده و حيثيت مردم صلحدوست المان را فرستادن عسک

بنا برآن امريکا و ناتو و المان جزِء مشکل افغانستان نبوده، بلکه اصل مشکل در .  ساخته استمخدوش
  .لذا برای حل اين مشکل بايد همه عساکر اجنبی از افغانستان خارج شوند. اين کشور اند
ما بر ضد جنگ و ،  زمانی که امپرياليزم و استعمار جنگ را دوام دهند د کردند که، تاسخنرانان تاکي

همين اکنون جنبش صلح جهانی گرديده و در مقابل جنگ های . بخاطر صلح به مبارزه دوام می دهيم
ه يکی از برگزار کنندکان اين مظاهرات اعالن کرد ک. تجاوز کارانه در هر گوشۀ دنيا ايستادگی می کند

فرانسه " شتراسبورگ" مظاهرات بزرگی را در مقابل پارلمان اروپايی در شهر ٢٠٠٩در اپريل 
کنند و در مقابل جنگ افروزان که سالگرد پيمان جنگ افروز ناتو را جشن می گيرند، ده سازماندهی مي

  .نفر را به آن شهر سرازير خواهند کرد تا بر ضد جنگ فعاليت کنند ها هزار
در افغانستان برای يک سال دولت المان معموًال مکلفيت عساکر کشورش را : "گفت که سخنران دگری 

زيرا در سال آينده .  ماه باال ببرند١٤ ميکند، ولی اين بار در نظر دارند تا اين ميعاد را برای تمديد 
سرخ نشان مردم در نظر دارند که با سبز و دادن  برای فريب بناًء. انتخابات پارلمانی صورت می گيرد

 چياناين گوينده از مظاهره . مانندبدادن باغ انتخابات از دغدغۀ عساکر المانی در افغانستان برحذر 
، خاطر صلح ه مبارزات خود را بر ضد جنگ و ب، خواهش کرد، تا فريب دولت المان را نخورده 

  .گسترش دهند
مثابۀ ه ببشکل سمبوليک و امريکا،  با نشانۀ نظامی کاغذیدر پايان يکی از سخنرانی های،  يک تانک 

انزجار مظاهره کنندگان به آتش کشيده شد که غريو و شعف از خاليق برخاست و ستونهای دود به ابراز 
  .هوا بلند شد

هر با  بعد از ظ٣سته بودند حوالی ساعت اين مظاهرات پر شکوه که عده ای از افغانها هم در آن شرکت ج
  .ريکا و ناتو و صلح برای مردم افغانستان به پايان رسيدشعار های ضد جنگ، ضد قوای ام

افغانستان آزاد ــ "بايد ياددهانی گردد که چند تن از متصديان و تعدادی از فعالين و هواخواهان پورتال 
  . نيز در اين تظاهرات سهم فعال گرفته و مردم را از نيات شوم اشغالگران آگاهی ميدادند" آزاد افغانستان
  :از مظاهرات باشکوه برلين چند هائی اينک عکس

  

  
  

  امپرياليزم را نابود کنيد
 ده شودگمار نه در داخل و نه در خارج بکار اردوی المان بايد 
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  تروريست نمر يک جهان
 

 
 

 غالب شده نميتواند ناتو ــ    کودک قربانی٢٠
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