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گزارش مظاهرات افغانها ضد دولت پاکستان
در برلین به تاریخ  14اگست 2021
به تاریخ  14اگست  2021مظاهرات با شکوهی ضد دولت پاکستان در برلین صورت گرفت .این مظاهرات بنا
بر دعوت نهاد کلتوری افغان ویک اپ ( )wake upو هواخواهان حزب همبستگی افغانستان فراخوانده شده
بود که سازمانهای ضد جنگ و طرفداران صلح ،سازمانهای دفاع از حقوق بشر ،خانۀ فرهنگ افغان در برلین،
اتحادیه های افغانهای مقیم المان و جمع ک ثیری از افغانهائی که در این کشور زندگی می کنند،شرکت نموده
بودند .در مجموع در این مظاهرات حدود  1500نفر از ایاالت مختلف المان سهم گرفته بودند .بخش عمدۀ این
اشتراک کنندگان را جوانان و نوجوانان (پسران و دختران) افغان تشکیل می داد .عده ای از سالخوردگان نیز
به چشم می خوردند ،چنانکه تعدادی از موسپیدان اعم از زن و مرد با همت و اعصا وارد میدان شده بودند.
اشتراک اطفال در این مظاهرات جلب توجه می کرد.
مظاهرات در میدان تاریخی  Brandenburger Torساعت چهار بعد از ظهر اغاز گردید که در نخست سرود
ملی افغانستان نواخته شد که همه به ان احترام گذاشتند .بیرقهای سه رنگ و خوشرنگ ملی مردم افغانستان
به قطع های مختلف در اشعۀ زرین خورشید در اهتزاز بود که فضا را رنگین و مرغوب کرده بود .عده ای از
اشتراک کنندگان ،این بیرقها را در دست و بخشی دیگر خود را در البالی ان پوشانیده بودند .چند فردی هم
ازین بیرقهای خوشنما پیراهن و چادر ساخته بودند .در یک کالم فضا و زمین و زمان در محور وحدت ملی،
عشق به افغانستان و نفرت و انزجار عمیق از طالب ،پاکستان ،ایران ،امریکا و انگلیس می چرخید.

بعدا سخنرانیهای متعددی در مورد سیاست خرابکارانه و خانه برانداز پاکستان،ایران ،انگلیس و امریکا صورت
گرفت که یک توطئۀ بزرگ ضد ملی را افشاء می کرد که توسط گروه جاهل و خونریز تحریک طالبان عملی می
گردد .سخنرانان با تاکید بیان می کردند که سران تروریزم بین المللی همه در پاکستان قرار داشتند و هنوز هم
دارند .چنانکه اسامه بن الدن در پاکستان اقامه داشت و در همانجا دستگیر شد .مال عمر در دامن پاکستان
رشد کرد و در همانجا مرد .مال هیبت هللا در اغوش پاکستان جان گرفت و از همان جا در افغانستان اشوب می
افریند .شورای کویته و شورای پشاور و مشهورترین تروریستها در پاکستان قرار دارند.
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سخنرانان حوادث و توطئه های کشور های همسایه مانند پاکستان ،ایران و کشور های زوراور جهان را مانند
امریکا،بریتانیا ،روسیه ،چین و غیره را در قبال اوضاع مصیبت بار افغانستان توضیح دادند .انها یاداوری
کردند که پاکستان در طول حیات  70ساله اش در مورد افغانستان به فتنه گری ،فریب ،خدعه ،نیرنگ و
همکاری با تروریزم بین المللی پرداخته ،ترور را به افغانستان انتقال داده و اینک توسط گروه مزدور و جاهل
طالبان می خواهد افغانستان را از هستی ساقط سازد .همچنان سخنرانان نقش مخرب ایران را که از طریق
طالبان صورت گرفت و هنوز هم می گیرد ،افشا کرده و بر رژیم اخوندی ایران نفرت و لعنت می فرستادند.
زیاد ترین شعار هائی که در جریان مظاهرات داده می شد ،عبارت بودند از:
مرگ بر پاکستان! مرگ بر ایران! مرگ بر امریکا! مرگ بر طالبان! مرگ بر معامله گران! مرگ بر ای اس ای! مرگ
بر خلیلزاد!
زنده باد افغانستان! زنده باد نیروهای دفاعی و امنیتی کشور!
جنگ نیابتی را خاتمه دهید! خونریزی در افغانستان بس است .پاکستان مرکز تروریزم بین المللی است.
پاکستان از حمایت طالبان دست بردارد! پاکستان باید تحریم شود! طالبان و داعشیان دست پروردگان انگلیس
و امریکا اند! و غیره .همچنین این شعار ها به زبانهای پشتو ،المانی و انگلیسی هم سر داده می شد.
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بعد از سخنرانیها ،مظاهره کنندگان در صفوف منظم از طریق  Ebert-Str.به سمت  Potsdamer-Platzبه راه
افتادند .در مسیر راه حتی برای یک لحظه این شعار ها خاموش نشد .این شعار ها که از اعماق قلب افغانها بر
می خواست ،چنان در فضا طنین انداز بود که سر و صدای ان تا فاصله های زیاد می رسید و عابران و اهالی
برلین را در حیرت می انداخت .مسیر و طول زمان مظاهرات که قبال توسط پولیس برلین تعیین شده بود ،باید
بعد از دو ساعت پایان می یافت .الکن فریاد های افغانان هنوز تمام نشده بود و باز هم برای نیم ساعت دیگر
ادامه یافت و سر انجام به ساعت شش و نیم شام با شعار های "زنده باد افغانستان!" به پایان رسید.
پایان

3

