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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  ٢٠١٠ جوالی ٢٤                          عبدالجليل جميلي
 

  !یعبرت تاريختا ؛تجاوز عاقبت کشورکشائی و
 

 ١٨٠ يا بعد ازرجنگجوی بومي آسترالس( خبری را  تحت  عنوان  ٢٠١٠ جوالی ١٢بي بي سي به  روز دوشنبه 

  غربدرپرت شهر  کيينزد در تالن  جوالی در سوا١٠ه بروز شنبه کمينويسد  به  نشر رسانيده  و) سال دفن شد 

 گذاری يا ناملآستراجنگجوی قهرمانَ اگان يبود  ديابه پارکي  آستراليا 

آن پارک  در،   مليکاسهٔ سر آن قهرمانخاصی  شده و طی مراسم 

تدفين   مراسم  درصدراعظم  آن کشور و کالين برنت شد  سپرده بخاک

 یمحليرهٔ تمام ساکنان اطخ  بزرگداشت  در اين پارک(  –گفت  جمجمه

و ) بردندرنج  سرزمين و فرهنگ خودبرای کشايش مي يابد که 

 در مراسم –آستراليا  ميانوبز حقوق دفاع امن مدير انجويلکس ريچارد 

رود که  ان ميگم. شدسپرده  ای بخاک ستهينحو شابه  امروز انجامرساگان ي کهمفتخر هستيم ( –تدفين جمجمه گفت 

  .)ن پارک مدفون استجسد پاگان درهمي

برتانوی  بود که در برابر مجاوزين  اصلي آستراليا بزرگ ساکنان کي از قبايل ي؛نونگورقبيلهٔ  اگان از جنگجوياني

يک مامور ب گلولهٔ  که  بضردندبون کرده يتعيجايزه پاگان  سر برای هبرتانيمقامات استعماری . کردندمقاومت 

سر را  آن کاسهٔ و   بردهانگلستان را به آن ١٨٣٣در سال  کرده از تنش جدا سر اوراکشته شده و انگليس مهاجر 

به خاک  در ليورپول رستانيدر گورا   آن١٩۶۴ًا در سال و بعدگذاشتند  نمايش مي بهيدر يک موز برای يکصد سال

به دولت  کشيده ورستان از آن گ کاسهٔ سر اورا ١٩٩٧سال در  ؛بومي آسترا ليا اهالي پيگير  پا فشاریبا  اما  سپردند

همين  که جسد ياگان دربود ن اهالي محل را گمان برينشد و چو داده به آن کشور انتقال واپسکه سپردند  ايآسترال

   . کردند نام گذاری يوگان رسمًاپارک اکنون آن جا را بنام لذا شده  سپرده ل مخفيانه بخاکحم

  وميانبآرزوهای از  کييانجام سر سر ياگان  فين تد با" گفته است ه ای ادارهٔ امور بوميان آستراليا در اطالعيه

  .جان سپردها ن از منافع آ دفاع  و در راه   بود قهرمان مردم خوديوگان  . جامهٔ عمل پوشيدنونگور 

ملت آزادهٔ افغان و ملل دشمن شکني خي تار افتخار مبارزات و سپابه مه را نا در حقيقت عبرت و ، و اين خبر

 کشور  هم وماطماع سر ساز  درد  و نواحگرد  وِ  ِ نوا زبرده  ِ صيهميشه حر برای دوليد که باداشتم ضه عر



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

عنوان بشر خواهی  زير  را دیمتماقرون  مردم  آزاران داشيمشی خط  پاليسی وهم هنوزکه درسی باشد  کشايانی؛ 

 در  هنوزهم س ملنگلبا پلنگي دربصفت ت يواقع درکه ؛  برند ميپيش  !)و حکومت کن  ولي تفرقه انداز( وهمدردی 

ما از يکطرف ريش مقام دولت    درکشورو ؛ جهان هستندفتهٔ ايرشد ن و سرزمين هایملل  و استثمارجوئي  تفوق فکر

   ند می کشلی بگي سازاناپوزيسيون و خون خوار لنگی جباران  ما را چپ و راست مي چرخانند  و از جانبي دستی بر

ذليالنه     -خودرا  گیبند نه زری کنکُه مطاعبا سنگ چارکی دق الباب می کنند تا را ناکس و رکس هدرب که 

  .نديپيشکش نما

باشد که قبل از همه بايست خود  میخواهی متماديی مبارزات بحق آزادی ون نمای قر قد امروزی ياگان آئينهٔافتخار 

  .بگيرنددرس و عبرت جالدانِ هنوزهم اجير نواز؛  از آن الهام آدميت و 

  پايان

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


