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  AA-AA  گزارشگر پورتال 

   ٢٠١٠پنجم سپتمبر ــ  برلين  
  
  
  

  در برلين "قندوز"يادبود از قتل عام 
  

 قندوز که به فرمان قوماندان ٢٠٠٩ سپتمبر ٤از قتل عام نيروهای صلحخواه و انقالبی المان به خاطر يادبود 

 تجمعاتی در تمام شهرهای بزرگ المان ٢٠١٠ سپتمبر ٤قطعات المانی در آن واليت صورت گرفته بود، ديروز 

برپا گشت " دروازۀ برانبورگ"در کنار " ميدان پاريس"در شهر برلين نيز چنين تجمعی در . سر و سامان دادند

، "، حزب چپها" جنببش صلح"در اين تجمع که به ابتکار .  بعد از ظهر ادامه يافت١٥:١٥ تا ١٤که از ساعت 

و غيره برپا شده بود، چندين نفر سخنرانی کرده، ضمن تقبيح اين قتل عام شرم آور، از دولت المان " دی کا پی"

معات شبيه آن بسيار کوچکتر اين تجمع گرچه نسبت به تج. تقاضای خروج فوری قوايش را از افغانستان کردند

جلوه ميکرد، اما در هر صورت توجِه مردم را به اين حادثۀ جانکاه جلب نمود و به ياد اذهان فراموشکار داد، 

که دولت المان از نورمهائی که قانون اساسی اين کشور تعيين کرده، تخلف ورزيده و جهت تأمين منافع اقتصادی 

  .يگيردــ سياسی ، از قوای نظامی کار م

در مرکز اين ترانه ها شعر معروف . چند ترانه نيز که بدين مناسبت تصنيف شده بود، با بدرقۀ ساز دکلمه گرديد

اين شعر در زمانی سروده شده . ــ شاعر و نويسندۀ شهير قرن نزدهم المان ــ تعبيه شده بود" تئودور فونتانه"

 ١٨٤١ تا ١٨٣٩ افغانستان براه انداخت؛ لشکرکشيی که از بود، که استعمار برتانيه اولين لشکرکشی خود را در

شاعر شکست ننگين و انهدام کامل . دوام کرد و با هزيمت شرماگين و خجالتبار قوای بريتانيائی خاتمه يافت

  “Das Trauerspiel von Afghanistan„اين شعر که . قوای متجاوز برتانيه را ضمن اين شعر تمثيل ميکند

 با زبان غّرا نشان ميدهد، که از يک اردوی منظم و قهار انگليسی فقط يک نفر جان نام دارد،) غمنامۀ افغانستان(

اين شعر . به سالمت بدر برد و ديگران همه از دم تيغ جنگ آوران دلير افغان گذشتند و به جهنم فرستاده شدند

 نوشته شده، نام نامی افغانستان را بحيث ١٨٤١افشاءگر که بالفاصله بعد از شکست قوای برتاينه در سال 

 مقالۀ .کشوری تسليم ناپذير و دلير، در سراسر جهان و خصوصًا باخترزمين استعمارگر، سر زبانها انداخت

اين  ، "چارم سپتمبر يادآور جنايت هولناک قوای اشغالگر"زير عنوان ر جناب خليل اهللا معروفی ب سپتم٤مؤرخ 

  .نيز درين تجمع حضور داشتند" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"فعاالن پورتال  .ديم کردترانه را بالتمام تق
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) Heilig-Kreuz-Kirche( "کليسای صليب مقدس" شام در ١٩قربانيان قندوز، بساعت تجمع دومی يادبود از 

ل وکيل مدافع برپا گرديد، که سخنرانی جناب کريم پوپبرلين  ) Kreuzberg" ( کرويتس برگ"در ناحيۀ 

 .شامل آن بودنيز قربانيان قندوز 

  
  

  وکيل مدافع و شجاع افغان مقيم شهر همبورگ" کريم پوپل"جناب 
  حقوق قربانيان قندوز را به عهده گرفته استاز  که دفاع 

 )نفر دوم از طرف چپ(
 

 
  

  قندوز را قرائت ميکند" چاردرۀ"يک خانم افغان نام و شهرت قربانيان ولسوالی 
   طرف چپ لست مطول تمام قربانياندر

  :شرح پالکارد
  قتل عام قندوز هشدار ميدهد که قوای اردوی المان بصورت فوری افغانستان را ترک کند

  ")براندنبروگ"در عقب دروازۀ معروف (
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  يکی از سخنرانان، حين ايراد بيانيه
  
  

  
  

  در پيش روی سفارت اضالع متحدۀ امريکا
  )DKPالمان پالکارد حزب کمونست (

  اردوی المان در هيچ کجای  دنيا مستقر نباشد
  نه در خشکه، نه در ابحار و نه در هوا
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