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  13/05/2020                            جرمن آنالین   -گزارشگر پوراتل افغان 

 مظاهرات در مقابل سفارت ایران در برلی خمتصر گزارش  
 ات آن کشور به خاطر قتل مهاجران افغان در سرحد

مهاجر افغان به خاطر   نفر 57بیش از  2020اول ماه می  ،معلوم خوانندگان ابشد، به روز مجعه چنانکه
، پس از شده توسط پولیس سرحدی مجهوری اسالمی ایران ابزداشتکه   کارايبی قصد ورود به ایران را داشتند 

ادی از د ن مهاجران که تعمتأسفانه بیشرت ایبه رودخانٔه هریرود پراتب شدند.  ،فراوان  لت و کوب و شکنجهٔ 
. شورای والیتی هرات به روز یک شنبه گردیدند نوجواانن نیز در بنی آهنا حضور داشتند، در بنی رودخانه غرق  

نفر از آهنا توانستند جان خود را جنات دهند. مقامات حملی و رسانه های  12سوم ماه می اعالن کرد که تنها 
ساله در رودخانه انپدید شده اند. چون   12از مجله یک پسر    مهاجران،  نافغانستان می گویند که سایر افراد ای

بسیاری مهاجران آببازی بلد نبودند و رود خانه در آغاز هبار در طغیان می ابشد، اکثری این مهاجران به هالکت 
 استند.مهاجر از قعر رود خانه پیدا شده و ابقی انپدید   23رسیده اند. قرار گزارشهای اخری ات حال جسد  
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و هرگونه اهتام شکنجه و غرق  پولیس سرحدی آن کشورو ضد انسانی رژمی آخوندی ایران از حرکات زشت 
 .است  هذیب کردکشدن کارگران افغان انکار کرده و حتی ابزداشت این کارگران مهاجر را  ت

که   منزجر ساخت  چنان ،بریون کشوراین حرکت ددمنشانٔه دولت آخوندی ایران، مردم افغانستان را در درون و  
 انداختند.   هبه را  یرکات اعرتاضبر دولت آخوندی ایران نفرین فرستاده و ح

مظاهراتی را در مقابل سفارت ایران در برلنی راه  ی مقیم آملانیک تعداد افغاهنا 2020ماه می  12به اتریخ 
نند "خانٔه فرهنگ افغان"، "هواخواهان حزب ا مااندازی کردند. در این مظاهرات مجعی از هنادها و سازماهن

افغاهنای شهر هامبورک" و افراد مستقل و مجع غفریی   احتادیهٔ "مهبستگی افغانستان"، "هناد مهصدائی افغانستان"،  
 اشرتاک کردند.  ،از ایرانیهای ضد دولت آخوندی ایران به خاطر مهبستگی اب افغاهنا و نفرین از رژمی ددمنش ایران 

 شیوع ویروس کروان جلوگریی ازبه خاطر  ان اجازٔه این مظاهرات را صادر کرده و شرط گذاشته بود کهپولیس آمل
نفر اشرتاک کند و اشرتاک کنندگان ابید ماسک  50بیشرت از  ، نباید در یک زمان معینی ،در این مظاهرات

یرانیها و آملاهنا جوقه جوقه به حمل می داشته ابشند و فاصلٔه یک و نیم مرت را نیز مراعات منایند. چون افغاهنا، ا
رسیدند و پولیس تعداد مظاهره کنندگان را کنرتول می کرد، لذا اب رسیدن هر دسته از عالقه مندان، مجعی دیگر 

نفر ابال نرود. اشرتاک کنندگان اب حوصله مندی و مراعات قواننی به  50از صف خارج می گردید ات تعداد از 
اتفاق افتیده   ،یعنی در روز کارگر  ،در روز اول ماه می  هالکت مهاجران افغانادند. چون  مظاهرات شان ادامه د

بنی املللی کارگران شروع شد. آنگاه سازماهنای های  سرودبود و قرابنی آن هم کارگران بودند، لذا مظاهرات اب 
این حرکات ضد  آهنا مههٔ  اشرتاک کننده از جانب هناد های شان و عده ای از افراد مستقل سخنرانی منوده و

انسانی و دد صفتانٔه رژمی اسالمی ایران را حمکوم کرده و خواستار آن شدند ات این دولت خون آشام از خانواده 
خبواهد و غرامات این جنایت انخبشودنی را بپردازد. سخنراانن    معذرتو جهانیان  از مردم افغانستان    ،های قرابنیان 

یت مهاجران افغان در این کشور اشاره منوده، ذرژمی اسالمی و آزار و ا  ایرانیها به دست  به قتل های دسته مجعی
ری جناايت بشچننی  ايدآور شدند که این اولنی ابر نیست که مجهوری اسالمی به کشتار انساهنای بی گناه و به  

. آنگاه رشتٔه دراز جنایت رژمی اسالمی ایران توضیح داده شد و اذعان بود  هم خنواهدابر  می زند و آخرین    دست
 گردید که در برابر این رژمی آدخموار کما کان مقاومت صورت خواهد گرفت.

و انصار لیلی و اعوان  مانند حممد حمقق و کرمی خ  ،ستان افغانایران در  سخنراانن ايدآوری کردند که مزدوران زرخرید  
میثاق نوکری خود را جتدید کرده و به خاطر   ،شتافتهدر ُقم  در زمان مرگ قاسم سلیمانی به درابر خامنه ئی  شان  
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درگذشت این تروریست بنی املللی اشکها رخیتند. الکن در مورد کشتار وحشیانٔه افغاهنا توسط رژمی اسالمی ایران 
 و منی آورند. و این منونٔه روشنی است از مزدور منشی و اجنبی پرستی آهنا.خاموشی اختیار کرده، مخی به ابر 

 

 
 

و    امریکائی"بربک  "، کرزی، این  "گل مرجان فیشنی"مهچنان سخنراانن تذکر دادند که داکرت عبدهللا عبدهللا، این  
چند خائن و وطنفروش دیگر به سفارت ایران رفته به خاطر مرگ قاسم سلیمانی ابراز تسلیت کرده بودند. الکن 
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مرگ هم میهنان شان در رودخانٔه هریرود، حرفی بر زابن نیاورده، مزدوری و ضرب و شتم و حاال به خاطر 
انتقاد   ،غانستان که ات حال اعرتاضی نکردهنوکرمنشی خود را اثبت کردند. به مهنی ترتیب سخنراانن از دولت اف

و افغانستان  ای صورت نگرفتهکدام کار قابل مالحظه ما  سال اخری در کشور  20ده ايدآور شدند که طی منو 
را برای ابشندگان آن چنان به جهنم تبدیل کرده اند که اینک اتباع آن خباطر لقمه اننی به کشور های دیگر 

سال   20می روند. کرزی و دار و دسته اش و حکومت دو سره در عرض فرو  مرگ  مهاجر می شوند و به کام  
ذشته مسؤول این مهه مصائب اند. سخنراانن در مورد اوضاع مهاجران افغان در ایران، ترکیه، یوانن و سایر گ

 آرزو منودند که گلیم این آالم بشری هر چه زودتر بر چیده شود.   ،کشور ها معلوماتی ارائه منوده
اب یک قطعنامه و شعار های مانند "مرگ بر رژمی اسالمی   ،ظاهرات که در فضای دوستی و وحدت ادامه ايفتم

 و "زنده ابد مهبستگی خلقهای جهان" به اپاين رسید."مرگ بر طالبان، داعش و بنیادگرااين"  ،  ایران"
 

 
 در لینک ذیل گوشه ای از یکی دو سخنرانی را شنیده می توانید: 

259687121813272&v=67https://www.facebook.com/watch/?t= 
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