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گزارشگران پورتال ــ برلین
ششم دسمبر 5112

تجمع و تظاهرات در برلین
قسمی که در اعالمیۀ "خانۀ فرهنگ افغانستان ــ برلین" ،منتشرۀ صفحۀ  3دسمبر  5112پورتال
"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ــ آمده بود ،به تأریخ  4دسمبر در یکی از مراکز پرترد ِد ناحیۀ
"کرویتسبرگ"  Kreuzbergبرلین به نام "اورانین پلتس"  Oranienplatzتجمعی برپا گردید ،که در
آن جم غفیری از افغانان ،المانها و ملیتهای مختلف دیگر به شمول افریقائیان اشتراک کرده بودند.
پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" نیز درین تجمع با اشتراک سه تن از اعضای خود ،حضور
فعال داشت.
هدف از برپاکردن این تجمع ،اعتراض شدید بر تجویز حکومت المان بود ،که در نظر دارد پناهجوجان
ردشده را به کشورهایشان مسترد نماید .مظاهره چیان به سه زبان المانی و فرانسوی و انگریزی
شعارها را سر می دادند و از حق مسلم پناهندگان دفاع می کردند .گرچه تظاهرات را افغانها به راه
انداخته بودند ،مگر سازمانهای مختلف دیگر نیز در آن اشتراک فعال داشتند .در بین تظاهرکنندگان دو
جوان معیوب المانی ــ سوار بر موترکهای ولچیر ــ جلب توجه می کردند.
خانم
ِ
تجمع مطابق پروگرام به ساعت  13شروع شده و تا ساعت  14ادامه پیدا کرد .بعد تظاهرکنندگان به
راهپیمائی پرداخته و فاصلۀ طوالنی حدوداً پنج کیلومتر را طی کرده و خود را به "میدان پوتسدم"
 Potsdamer Platzرسانیدند ،که یکی از مراکز مدرن شهر برلین است و تجمع ثانی نیز در همین
نقطه بود .اشتراک جوانان درین تظاهرات چشمگیر بود ،گرچه بعضا ً اشخاص مسن نیز در صفوف
مختلف دیده می شدند .بیانیۀ "خانۀ فرهنگ افغانستان" را آقای صبور زمانی به گوش حاضران
رسانید.
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تظاهرات با هشت موتر پولیس بدرقه می شد و حدود پنجاه تا شست پولیس
کنترول مراعات اعتدال مظاهره چیان را به عهده داشتند.
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شعار جالبی که یک پولیس بر پشت خود حمل می کرد
و به پناهجویان خیرمقدم می گفت!!!
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