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گزارش از تجمع و تظاھرات در دفاع از پناھجويان افغان و ضد جنگ 
  ھر ھامبورگ الماندر ش

  

لذا . اين اولين باريست که ازيک تجمع و تظاھرات گزارش تھيه نموده و خدمت شما تقديم می دارم! خوانندگان عزيز 

  .که تھيه نمودم کمی و کاستی وجود داشته باشد، مرا معذور بداريداگر در گزارشی 

لی برگزار می گردد که پنجاه و چارمين کنفرانس تجمع و تظاھرات در دفاع از پناھجويان افغان و ضد جنگ در حا

وری به ساعت دو بعد از ظھر ر که به روز شنبه ھفدھم فبیدر تجمع. امنيتی در شھر مونشن المان برگزار گرديده بود

برپا گرديد، جم غفيری از افغانان، المانھا و ملتھای مختلف ديگر ) استيشن ريل(در مرکز پرتردد شھر ھامبورگ 

ھدف از برپا کردن اين تجمع و تظاھرات اعتراض شديد بر تجويز حکومت المان بود که در نظر . ده بودنداشتراک کر

ساحۀ مقابل استيشن ريل با اشتراک  . فرستدبدارد بازھم پناھجويان رد شده را به کشور شان افغانستان يعنی به قتلگاه آنھا 

  .تبديل شده بودی ن سياسی و غير سياسی به محل تجمع پر شورافغانان به خصوص جوانان افغان، نيروھای گوناگو

اين حرکت از ساعت دوی بعد از ظھر در مقابل استيشن ريل آغاز شد و با حمل پالکت ھا و سردادن شعار ھا به 

که تمام فضای مقابل ...  و "با زندگی انسانھا معامله نکنيد" و "غنی از ما نيست"که مبنی بر اين  "غنی"خصوص عليه 

  . ه بود، شروع به راه پيمائی نمودنداستيشن را پر کرد

تظاھر کنندگان در جريان راھپيمائی با سخنرانی به زبانھای فارسی، المانی و انگليسی که حکايت از اوضاع کشور و 

ی از ھنرمندان با درد ئو پخش سروده ھا وضع زندگانی جوانان در افغانستان می کرد و ھمچنين با سردادن شعار ھا

  .  توجه مردم و عابران را به خود جلب کرده بودند ،اری می ساختجشمان تعدادی ازتظاھرکنندکان افغان که اشک از چ

تظاھرکنندگان پس از حدود سه ساعت راھپيمائی، سخنرانی و سردادن شعار ھا که مکروفون ھم در اختيار داشتند، خود 

کت ھا توسط سازمانھای چپی و ضد جنگ در آن محل نيز با اشتراک و حمل پال. ھامبورگ رسانيدند را به تعمير بلديۀ

پخش کردن موزيک انقالبی که طنينش فضاء را بيشتر به شورش درآورده بود، توجه  المان که توأم با دادن شعارھا و

مردم را ھر چه بيشتر به خود جلب نمود، به خصوص سخنرانی خانمی از چپی ھا که در دفاع از پناھجويان افغان و 

امکانات تحصيل و کار است، با بلند در آنجا ايطی که نه افغانستان يک کشور امن است و نه ھم حقوق حقۀ آنھا در شر
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اين تظاھرات در . کردن دست خود و اشاره به طرف تعمير بلديۀ ھامبورگ ھمه را متوجه اعمال ضد انسانی دولت نمود

  .پايان رسيد ساعت پنج بعد از ظھر به

سيکل ھای پوليس بدرقه می شد وتظاھرکنندکان تحت کنترول شديد پوليس ناگفته نماند که تظاھرات با موترھا و موتر

 کنترول شديد پوليس المان، ھيچ يک از تظاھرکنندکان شعار عليه ه علتبطوری که از اوضاع بر می آمد . قرار داشتند

نشن گوش دادم، طوری که به ويديوئی از تظاھرات در مو. امپرياليسم را نه با خود حمل می کردند و نه ھم سرمی دادند

 و يا امپرياليسم در ھمين اثناء صدای خانمی که "غنی" که می خواست بگويد مرگ شايد ھم بر یيک افغان موقع

پس ديده می شود در يک . اجازه نيست تا مرگ بر کسی بگويم: نزديک مکروفون قرار داشت، به گوشم رسيد که گفت

درج  بيان و دفاع از حقوق انسان می زند، فقط بازی با کلمات کشوری مانند المان که دولت داد از دموکراسی، آزادی

ًصفحات قانون کشور شده است، ولی درعمل ديده می شود که محل تجمع، گفتار و رفتارتظاھرکنندکان  قبال تعيين، 

  .سانسور و تحت کنترول قرار داده می شود

  


