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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 
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 Reports  گزارشھا

   
  برليناز گزارشگر پورتال  

   ٢٠١۵سوم اپريل       
  
  
  

  !!!ده ايمپيش فرُخنده سخت شرُمن
  گزارش تجمع برلين

  
مرکز فرھنگی و ھماھنگی افغانان در " ــ به ابتکار ٢٠١۵ ديگر ديروز ــ دوم اپريل ١٨ساعت 

ـ که در قلب اين شھر  ـ Brandenburgتجمعی در جوار دروازۀ مشھور برندنبورگ " رلينب
در " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" به نمايندگی از پورتال و من. قرار دارد ــ برگزار شده بود

  .آن شرکت ورزيده بودم
ی از افغانان باشندۀ اين اگر به حيث يک افغان متوطن برلين، اجازه داشته باشم، تا به نمايندگ

  :شھر باعظمت سخن گويم، ميگويم، که

  !!!پيش فرخنده سخت شرمنده ام
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شھر با نام و نشان برلين، که پايتخت المان و در واقع مرکز و ناف اروپا را تجسم ميدھد، ھميشه 
در ھمين شھر ــ و بلکه در نصف . شاھد تجمعات و مظاھرات بزرگ و گوناگون بوده است

 آن ــ در دھھا تظاھرات باشکوھی اشتراک نموده بودم، که در زمان اشغال افغانستان غربی
 چشمه ھای مگر حاال چه شد، که يکی و يکبار. توسط قوای متجاوز اتحاد شوروی، برپا ميشد

؟ از جملۀ تمام افغانان مقيم اين شھر، که تعدادشان احتماالً از احساس يکسره خشک گرديده است
ر ھم گذشته باشد، فقط در حدود چل تا پنجاه افغان برای اشتراک درين تجمع قدم سرحد ده ھزا

شايد بتوان گفت، که بی اتفاق ترين و نامتفق ترين افغانان سراسر جھان در . رنجه کرده بودند
 وقتی تجمعات بيشمار ديگری را مد نظر بگيريم، که بدين مناسبت در .برلين جمع شده اند

، تجمع برلين را بايد در حکم ده اندشھرھای مختلف المان و در سراسر اروپا و جھان برپا گردي
  !!! به شمار آريم"فلللی فس"
ی جاله؛ تفاقاً امروز ھوای برلين ھم بسيار سرد و بارانی و طوفانی بود؛ گاه برف می آمد و گاھا

گويا به فرمودۀ سعدی شيرازی، ابر و باد و مه و خورشيد و فلک . و باد پيھم و شديد ھم ورسره
 در اطراف دروازۀ برندنبورگ، به اصطالح پشه ھم پر نزند و اين تجمع تادر کار بوده اند، 

  .بسيار کوچک و محدود و محقر بماند
ھزارۀ ما با چوچ و پوچ و بچه ھای نيمچۀ خود حدوداً نيم اشتراک کنندگان اين تجمع را برادران 
ز ا.  نفر گروگان ھزاره را تقاضاء ميکردند٣١تشکيل ميدادند، که با پالکاردی بزرگ رھائی 

خاطر فرخندۀ شھيد مظلوم درين تجمع سھم گرفته بودند، بلکه آمده ه بتنھا  آنھا نه قرار معلوم 
  . نشانده را نيز گوشزد نمايندگوشۀ ديگری از جنايات ارتجاع مذھبی و دولت دستبودند تا 

  !!!و خجالت آور بودواقعاً سست، برای ما افغانھا تجمع برلين 
  :عکسھا شاھد مدعايند
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  !!! گروگان ھزاره را آزاد کنيد٣١:به انگليسی نوشته اند
 


