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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۰/1۸۱/۵۱۰۲         های فرانسهافغان 
 

 تظاهرات برگزاری پیرامون فرانسه مقیم های افغان اطالعیه

 پاکستان دولت علیه اعتراضی
 

 مناطق بر مرگبار های هجوم و ها انفجار انتحاری، اخیرحمالت های هفته و ها روز طی اند، آگاه همه که طوری
 های رویداد چنین دراز پیشینۀ. است گرفته را ما هموطن ها هزار جان که شده افزوده ما، کشور مختلف و متعدد
 بر آن استخباراتی های دستگاه و پاکستان دولت سوی به را اتهام انگشت ها کشتار همچو اعمال وشیوۀ انسانی غیر

 .باشد می توجیه قابل صریحا   مذکور دولت علیه اتهاماتی چنین قوی قراین به که میگرداند
 های انجمن و زنان ٬هنرمندان ٬حقوقدانان ٬ژورنالیستان ٬دانشمندان ٬جوانان شمول به فرانسه مقیم های افغان ما

 ایشان بودن الحقوق تساوی و برابری به کامل باور با ٬ما وطن اجتماعی شریف های گروه و ها طیف تمام به متعلق
 بیگناه هموطن ها صد خون وریختن مداخله دسیسه، همه این برابر در تا آمدیم هم گرد مدنی و وطنی روحیۀ یک با

 مسالمت پُرشکوه، مظاهرۀ یک صورت به را اعتراض این و نموده بلند اعتراض فریاد پاکستان، دولت علیه ما،
 خونخوار حاکمان آشام خون چهرۀ دیگر یکبار بتوانیم مان انسانی فریاد این با تا. نماییم برگزار مدنی و آمیز

 .شناسانیم باز جهانیان به را آی -اس -آی و پاکستان
 Août 03 تأریخ به تا نماییم می تمنا صمیمیانه مستقل افراد و ها بنیاد ها، انجمن ٬دوستان انسان تمام از بدینوسیله

 نظر مورد اعتراضات در اشتراک جهت پاریس مقیم پاکستان سفارت مقابل محل در 00:33 ساعت یکشنبه روز
 برابر در را خود انزجار و اعالم وحشیانه حمالت این قربانیان باتمام را خود همبستگی و رسانیده هم به حضور
 .بدارند ابراز افغانستان مردم و کشور دشمنان شنیع اعمال چنین

 

Adresse : 18 Rue Lord Byron, 75008 Rue Lord Byron Paris 

Métro : Charles de Gaulles- Étoile 

Tel : 0652698092 , 0605780930 , 0660270252 , 0785859239 
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