
Savaş kışkırtıcılığına,
Leopard 2 tank sevkiyatına 

Bir uluslararası haydutluk örgütü olan 
NATO‘nun üyesi olarak zaten savaşın tarafı 
olan Alman emperyalizmi, aldığı son karar ile 
savaşın dolaysız aktörü olduğunu da deklare 
etmiş oldu. Leopard 2 tanklarının 24 Ocak‘ta 
Ukrayna‘ya sevk kararının alınması, Alman 
hükümetinin savaşta aktif taraf olma iradesinin 
bir dışavurumudur.

Bu karar ile NATO‘nun “Doğu‘ya genişleme“ 
stretejisinde bir adım daha atılmıştır. Ağır 
silahların Ukrayna‘ya gönderilmesi kararı 
savaşın uzatılarak, daha da zalimleştirilmek 
istendiğininin de onaylanmasıdır. Bu karar ile 
Alman Anayasası‘nın Federal Ordu‘nun yalnızca 
ülke sınırları içinde ve  savunma amaçlı olarak 
kullanılmasına dönük hükümleri bizzat mevcut 
hükümet tarafından yırtılıp atılmıştır.

Alman Demokratik Cumhuriyeti‘nin emper-
yalist Almanya tarafından ilhak edilmesinden 
sonra ortaya çıkan boşluğu fırsata çeviren 
Almanya, hiç zaman geçirmeden NATO görevi 
kapsamında 11 ülkede asker ve askeri personel
 göndermişti. Kendi Anayasasını ihlal ederek 
ülke dışına asker göndermenin  sebebi veya 
nedeni olabilir ise, “insani yardım“ ve “Soğuk 
Savaş tabularının yıkılması“ ambalajı içinde  
gerekçelendirilmişti.

Giderek pervasızlaşan Alman emperyaliz-
mi, ABD‘nin oyun kurucu teşviki ile daha da 
saldırganlaştı.  İkinci Dünya Savaşı sonrası 
Almanya‘nın en militarist Dışişleri Bakanı 
ünvanına sahip Annalena Baerbock, Leopard 
2 tanklarınının sevkiyatı kararı ile kana susamış 
heyecanına yenik düşerek, “Rusya‘ya karşı savaş 
veriyoruz“ diye açıklama yapınca “tabuların 
yıkılması“ ile nelerin amaçlandığı bir kez daha 
deşifre olmuştur.

Alman emperyalizminin farklı “renklerden“ 
derlediği savaş partisinin en gözü dönmüş 
olanı hiç kuşku yok ki, Yeşiller  Partisi´dir.. 

Yugoslavya‘nın NATO tarafından bombalanıp, 
yedi parçaya bölünmesi operasyonunda “insani 
destek için önleyici savaş“ konseptini savunan 
Yeşiller, bugün eski Sovyet coğrafyasının kana 
boğulması operasyonunda da aktif görev alıyor.

Ramstein kasabasındaki ABD üssünden koordi-
ne edilen “Ukrayna Bağlantı Grubu“nun aktif bir 
bileşeni olarak  Berlin, Washington – Kiev savaş 
eksenine dahil olmuştur.  Ağır silah sevkiyatının  
Alman savaş partisine  kredi olarak açılmasıyla,  
Ukrayna ve Rusya‘daki  emekçilerin hayatlarını  
kolaylaştırmak ya da  savaşı sonlandırmak  şöyle 
dursun, daha büyük  ve daha kanlı  operasyon-
lara fon  aktarılmış oldu.

Leopard 2 tanklarının Ukrayna‘ya sevk edil-
mesinin kaybedeni bir bütün olarak Ukrayna 
ve Rus halkı olacaktır. Bu sevkiyattan kazanan 
ise, başta Krauss-Maff ei Wegmann ve muadili 
silah şirketleri ile bir bütün olarak siyasi gerici-
lik olacaktır. Alman emekçisinin payına düşen 
ise daha yüksek vergiler, şovenist darkafalılık ve 
savaşta taraf olmanın yarattığı tehdittir. 

Alman Demokratik Cumhuriyeti, savaş 
çıkartmayan tek Alman devleti olarak tarihe 
adını yazdı. Sosyalizm yaşatır, kapitalizm her 
durumda öldürür. 82 yıl sonra bir kez daha 
bir Alman Dışişleri Bakanı eski Sovyetler Birliği 
coğrafyasına savaş ilan etti. Savaşsız bir dünya 
için sömürüsüz bir dünyaya ihtiyaç var. Bunun 
için de sosyalizme.

Leopard 2 sevkiyatına 
HAYIR!
Emperyalist savaşa
HAYIR!
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