
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
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

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

  
  

   ٢٠٠٨ سپتمبر ٢٠
  AA – AA پورتال 

  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
  
  
  
  

   ضد جنگگزارش مختصر تظاھرات
  

  در برلين
  

 ١٢اطالع دارند، امروز به ساعت " افغانستان آزاد ــ آزادافغانستان"ان گرانقدر پورتال قسمی که خوانندگ
قوای "تظاھرات زير شعار عمومی . ظھر تظاھرات بزرگی ھمزمان در برلين و شتوتگرت برپا گرديد

توسط مجموعه ای از سازمانھا و اشخاص صاحب رسوخ،  ،"اردوی المان بايد  افغانستان را ترک کنند
مظاھره چيان در قلب .  گرديدپاصورت شانداری بر هبسازماندھی گرديده و " جنبش صلح"ير نام ز

کا ، تجمع يً دقيقا روبروی سفارت اضالع متحدۀ امرو" براندنبورگ"اطراف دروازۀ مشھور برلين و در 
رفت، ر گًضد جنگ که حدودا يک ساعت را در بپرشور  و شعارھای ھيجبيانات مدادن نموده و بعد از 

 غفير مردم در اين مظاھره و شعارھائی که داده ميشد، فضای منطقه را مملو اشتراک جم. راه افتيدنده ب
ھای بيشمار خرد و بزرگ را حمل ميکردند، ه کنندگان که شعار مظاھر.اسات ضد جنگ کرده بوداز احس

ه حرکت  داده ، از کنار شرقی سفارت امريکا برا تشکيلصفی بزرگ به طول بيشتر از يک کيلومتر 
، در حالی که فرياد و غريو "ھالوکاست" و آبدۀ جناح جنوبی سفارت انگلستانده  و بعد از گذر از افتا

 بعد از ظھر در ١۴در ھمه جا پيچيده بود، مسير معين  را پيموده و در حوالی ساعت  مردم  عظيم 
ًبود، مجددا تجمع نيز ظاھرات ، که نقطۀ پايانی ت" مارکت  دارمنژان" بنام از قلب برلين، منطقه ای 

  مسير مارش مظاھره کنندگان آگاھانه انتخاب گرديده بود، که سفارتھای امريکا و انگلستان و آبدۀ .نمودند
  .دوم ــ را بھم گره ميزدعمومی م يھوديان در جنگ  ــ يادگار ھشدار دھندۀ  قتل عا"تھالو کاس"مشھور 
 در فضاء  ناتو از افغانستان، اشغالگر قطع جنگ و خروج قوای ھيجان آوربيانيه ھای ل تجمع باز در مح

 يک افغان که استاد علوم سياسی پرھيجان بيانات  پرداختند وعداد فراوانی به ايراد بيانهت . طنين انداخت
  لهشور و ھلھداد ، که با ع عظيم را تشکيل ميلمان  ميباشد، اوج اين تجمسرشناس ايکی از پوھنتون ھای 

  .و کف زدن ھای ممتد بدرقه گرديد
صورت سمبوليک يک تانک بزرگ کاغذی ه ًضمن اين تظاھرات که جمعا سه ساعت را دربر گرفت، ب

  . پيچيدھوادر داده شد و دود غليظی از آن در 
که از چندين روز بدين طرف در ھمسويی "  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"پورتال متصديان ای از عده 

به اين   کنار ساير افغانھائيکه، درندقرار داشت" جنبش صلح"د برگزار کننده تظاھراتوھمکاری با نھا
جنبش پرشکوه سھم گرفته بودند، در جريان تظاھرات، المانی ھای شرکت کننده را درجريان وقايع 

کمک ھای "نايت عليه بشريت را جه کرانۀ رسانه ھای رسمی را  افغانستان قرار داده ونقاب ريکااصلی
  .برداشتند" دموکراسی" از چھره ھای سرخاب شدۀ  آنھا به کريم ؛ تبليغ می نمايند"بشر دوستانه

ً را بعدا ور گزارش مفصل و مص.  از قلب المان ھرات عظيم مختصر از جريان اين تظایاين بود گزارش
  . نشر خواھيم نمود
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