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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports گزارشھا

  
  مرکز فرھنگی و ھمآھنگی افغانھا در برلين

 ٢٠١٣ فبروری ٢۵

  

 گزارش از حرکت اعتراضی عليه نسل کشی مردم ھزاره در پاکستان و افغانستان

  ان در اعتراض به نسل کشی مردم ھزارهدعوت به مقابل  سفارت پاکست

  

  حرکت اعتراضی به مقابل سفارت ٢٢/٠٢/٢٠١٣مرکز فرھنگی و ھماھنگی افغانھا در برلين روز جمعه تاريخ 

 فرياد و گريه اظھار ھمبستگی با خانواده ھای ، نفرت،افغانھای شرکت کننده با خشم.  راه انداخته پاکستان در برلين ب

ھمچنان خاموشی دولت پاکستان، .  نمودند" ترورستی لشکر جنگجويان" ندشده ای باماندھی قربانی عمليات ساز

 . افغانستان، ملل متحد و مردم جھان و سازمان ھای طرفدار حقوق بشر را محکوم کردند

رکز والن مؤيک نخسه   از اعالميه را که در آن  از خواسته ھای ھزاره ھای مقيم کويته دفاع شده بود از طرف مس

  . فرھنگی به سفير پاکستان تسليم داده شد

  اعتراضی سازمان ۀدر اين حرکت اعتراضی که يک نماينده از سازمان خلقھای تحت ستم ھم شرکت نموده بود اعالمي

  .  ت نمودئرا قرا

 ش اين دو رب مصدق با صادی طغيانگيکشمبارز فرھيخته   ،غيانگرشتاز و طيدر اين حرکت اعتراضی  ھنرمند پ

  . ش را بار بار فرياد کشيدخواندن

  

  :اين ھم قطعاتی از آھنگ ھای مصدق

  .تروريست
  

  مريکاستاتروريست پرورش دست 

   بيل و  بوش و اوباماستۀبچ

  مرکزش در آسياست

  مين منافع اروپاستأت

  

  تروريست منبع مالی پاکستان
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   بازی ايرانۀمھر

  افتخار عربستان

  کابوس  افغانستان

  

    حاصل جھل مذھب استتروريست

  متود درس مکتب است

  عرق سرد يک تب است

  تب خالی روی  لب است

  

  تروريست سياست چشم دريدست

  بازی پشت پردست

  جوان کمر خميدست

  روی جھان پريدست

******  

  

 کشور بی در
  

  باز گزارش و خبر برای مردم دربدر

  سازش و فريب و معامله دفتر طالبان در قطر

  يکا با طالب بی خطرمرااعالن دوستی 

  سرباز ديوانه ميفرستن قتل عام کنه شانزده نفر

  شاشيدن روی جنازه چند سرباز بی پدر

  سر قرار داد ستراتيژيک ھيچ نداره اثر

  

  کشور بی در و دروازه ھر کی ميتانه بتازه

  از پوست و گوشت خون ما آينده خود را بسازه

  

  ی نرنئفتوای شورای ضد زن زنھا تنھا جا

  يم اجازه ندارنرِ اقھا کِ طه وزارت فرھنگ نفيصل

  تقسم چوکی و وظايف بی جنجال بی مصارف

  مرکز حزب اسالمی وزارت معارف

  

  کشور بی در و دروازه ھر کی ميتانه بتازه

  از پوست و گوشت خون ما آينده خود را بسازه

****** 
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 حقيقت
 تقديم به تمام آزادی خواھان جھان

  

  خود کفن داردحقيقت را کشتند و به دور 

  ش به خاک از خاک بر تن پيراھن داردسپردند

  کند من را سکوت مردم خاموش روانی می

  اند سکوت بی سخن دارنداسير ظلم ميگرد

  شوم از اين ھمه بی رحمی در دنيا روانی می

  عدالت بر لب دار است و بر گردن تناب دارد

  من اينجا حال من خوب است ولی چشمان يک کودک

  سازد نگاھی که به من دارد میمرا نابود 

  کند من را نگاه بی گناھی که روانی می

  اسير دست فقری است که ميراث از وطن دارد

  ت را بگير حق بر حق است را بگيربرخيز حق

  ميری آزاد بمير می مانی آزاد بمان می

  

  

  

  

  

  

  

 

 


