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 Political سياسی

    

  دپلوم انجنير نسرين معروفی

    ٢٠١٣برلين ــ پنجم سپتمبر    

  

  

خوانده  پورتال در گزارش" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"که خوانندگان ارجمند پورتال  قسمی

ميدان ھژدھم "در ، "دروازۀ براندنبورگ"در در قلب برلين،  ٢٠١٣اند، ديروز سوم سپتمبر 

کا، تجمعی برپا گرديده بود، که ضمن آن از و در بيخ گوش سفارت اض>ع متحدۀ امري" مارچ

بمباردمان وحشيانۀ قوای  قندوز صورت گرفت و از طرف ديگر يک طرف يادبودی از قربانيان

. تقبيح گرديد، Georg Kleinبه نام  اشغالگر ناتو و به ھدايت يک دگروال بی بند و بار المانی

ين تجمع که به ابتکار در. تجمع سھم فعال گرفتند اداران پورتال نيز درگان و ھونمايند

بود، تعدادی از سخنرانان  شده فرھنگی افغانان در برلين، برگزارو مرکز  ی چپی المانسازمانھا

ای قربانيان و وکيل دعوافغان دلسوز اب کريم پوپل، حقوقدان و المانی ــ به شمول جن افغان

آقای صبور زمانی شکووا و خانم ترُ يک در برلين، ھر فرھنگی افغانھا مرکزو نمايندگان قندوز، 

 "غانستان آزاد ــ آزاد افغانستاناف"من نيز به نمايندگی از پورتال . نددادو کوبنده ای  نافذبيانات  ــ

اينک  .، به سمع حضار رساندمنشر گرديدکه در صفحۀ سوم سپتمبر پورتال مطلب کوتاھی را ، 

 :بيانيه را خدمت خوانندگان گرامی تقديم ميکنم ترجمۀ دری آن

 

  کشتار دوامدار در افغانستان

  !ّضار گرامی، دوستان عزيزحُ 

که رويدادھا را ھر .گشته است و بی وجدانی قساوتبی بندو باری، از   سمبولی تراژيدی قندوز 

جھان چه فاجعه ای  در آن گوشۀ ٢٠٠٩أريخ چارم سپتمبر که به ت ميداندبه نکوئی  ،تعقيب کرده
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 بناچيز از کشتاری ست، که در وطن محبو یمثالفقط  اين مگر ظاھر قضيه و. رخ داده است

  .صورت ميگيردافغانستان، من، 

را  سرزمين ما ،ئی آن، به بھانۀ مضحکیرم ناتواز زمانی که اض>ع متحدۀ امريکا و شرکای جُ 

؛ يعنی از عرصۀ دوازده سال بدين طرف، يک ندمورد تھاجم قرار داده و در اشغال خود درآورد

 اشغال افغانستانلحظۀ از  .قندوز قابل مقايسه نباشدفاجعۀ روز ھم سپری نگشته است که با 

تاکنون صدھا بار و در ھر گوشه و کنار افغانستان فاجعه ای نظير قندوز رخ داده است، مگر 

واقعات را به بر زبان نمی آرد و از نظر مرده است، که اين  مطبوعات امپرياليستی چنانوجدان 

  .جھانيان نميگذراند

  !دوستان گرانقدر

تا وقتی که اض>ع متحده و متحدانش، وطن ما را در اشغال خود دارند، ھيچ ضمانتی وجود 

که قوای  پيدا ميکند،اين کشتار بيرحمانه، تنھا وقتی خاتمه  .رد، که فاجعۀ قندوز تکرار نگرددندا

افغانستان است، که ميتواند در  لقِ ختنھا . ا را بدون قيد و شرط ترک گوينداشغالگر سرزمين م

  .، سرنوشت افغانستان را تعيين نمايدنهاآزاديک تصميمگيری 

  

  !زنده باد افغانستان

  !باد اشغالگران برباد

 


