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 افغاهنا در شهر هانور آملان مظاهرات از خمتصر گزارش  

 ایران مهاجران افغان در  سوختاندن به خاطر 
 

 ابالی موتر 2020 جون ماه  سوم ،چهارشنبهبه روز قوای امنیتی ایران ابشد،  حمرتم نمعلوم خوانندگا چنانکه
شعله ور شده و حامالن آن  هاموتر  آن  افغان محل می شدند، آتش گشود که در نتیجهٔ  انکه در آن مهاجر هائی
 در ویدیوئی در او در آخرین حلظات زندگیآوازش . یکی ازین قرابنیان که د هالکت رسیدن نفر به 14تعداد  به

"کمی آب بیار که چننی فرايد می کشید:  ،در حالی که جسدش می سوختیک تلفون مهراه ثبت شده، 
  سوختم!"

که در کشنت افغاهنا دلری شده اند، این جنایت شانرا توجیه می کنند که گواي بداخل این موترها   مقامات ایرانی
آتش گرفته اند. این ادعای مقامات  دمتصا اثرقاچاقچیان و معامله گران مواد خمدر قرار داشتند و موترها بر 

 هد.ایرانی کاماًل دروغ بوده و جنایت عراين دولت آخوندی ایران را نشان می د
آشکار شد که مقامات عالی رتبٔه ایران   ،بنا بر گفتٔه عوام که "خون هرگز خنسپد" و "حقیقت هر گز پنهان مناند"

در چندین شهر افغانستان مظاهرات اب  این جنایت امر گشودن آتش را داده بودند. در نتیجهٔ در این رابطه 
که از پشتیبانی گسرتدٔه مردم برخوردار بود.   شکوهی بر ضد دولت آخوندی و فاشیستی ایران بر گزار گردید 

وزارت خارجٔه ایران، یعنی در روز برگزاری مظاهرات در آملان،  2020جون  13به اتریخ  ،اینکه مضحک تر
از حترکات ضد ایرانی در  دولت افغانستان سفری افغانستان در هتران را احضار منوده و به او اخطار داده که 

 به خاطرحق داشت که  ،بنا بر عرف دپلوماتیک ،دولت افغانستان، اید. اسفبار تر اینکهافغانستان جلوگریی من
، سفری ایران در کابل را در وزارت خارجه احضار می کرد و به او اخطار می داد. اما این جنایت مقامات ایرانی

نکرد، بلکه از  را کاریاز مجله ایران است، نه تنها چننی   ،دولت افغانستان که وابسته به کشور های خمتلف
حمکومیت این جنایت هم طرفه رفت. بر مهگان معلوم است که جواسیس ایران در دم و دستگاه حکومت 
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بعد از هر   ،افغانستان ساهلاست که جاجبا شده اند و مهه به خاطر دارند که آقای اسپنتا وزیر خارجٔه زمان کرزی
 شت.اب بستنی های دالر از آجنا بر می گ  ،سفر ایران 

به هر حال، سوزاندن مهاجران افغان به دست دولتمردان ایران، نفرت عظیمی را در جهان بر ضد دولت آخوندی 
در   ،ایران بر انگیخت که بر اثر آن نه تنها در افغانستان، بلکه در بسیاری کشور های جهان، از مجله در آملان 

مهزمان در شهر های هامبورگ،   2020جون    13به طور مثال به روز    برکزار شد.مظاهرات    ،شهر های متعددی
سازماهنای که فراخوان آنرا  هانور، برلنی و غریه جتمعات اعرتاضی صورت گرفت. در این اعرتاضات در شهر هانور،  

"اجنمن زانن افغان در شهر هانور"، "هواخواهان حزب مهبستگی  ، "دفاع از حقوق مهاجران "، "حقوق بشر"
 .کردند انستان" و سازماهنای خمالف دولت آخوندی ایران و غریه نشر کرده بودند، جم غفریی از مردم اشرتاک  افغ
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 شعار های زايدی بر ضد دولت آخوندی ایران سر داده شد و سخنراانن از هناد های  ،در جراين این مظاهرات
و تعدادی از ایرانیان که برای پشتیبانی افغاهنا در این جتمعات اشرتاک  و عده ای از افراد مستقلفوق الذکر   

حمکوم خوندی ایران را این حرکت جنایتکارانٔه دولت آ ،ند. سخنراانن را قرائت منود ئیاعالمیه ها کرده بودند،
 انیناز مردم افغانستان و جها ان،یقرابن یدولت خون آشام از خانواده ها نیکرده و خواستار آن شدند ات ا

به دست    هایرانیا  یدسته مجع  یرا بپردازد. سخنراانن به قتل ها  یانخبشودن  تیجنا  نیمعذرت خبواهد و غرامات ا
ابر  نیاول نیشدند که ا دآوراياشاره منوده،  ،کشور  نیمهاجران افغان در ا تیو آزار و اذ ایران  آخوندی ی رژ 
زند و  یدست م یبشر  هولناک تايجنا نیگناه و به چن  یب یبه کشتار انساهنا آخوندی یکه مجهور   ستین

هاجر افغان که به نفر م  57. سخنراانن ايدآوری کردند که حدود یک ماه قبل بیش از  ابر هم خنواهد بود  نیآخر 
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خاطر  کارايبی قصد ورود به ایران را داشتند توسط پولیس سرحدی مجهوری آخوندی ایران ابزداشت شده، پس 
 فراوان، به رودخانٔه هریرود پراتب شدند.   از لت و کوب و شکنجهٔ 

  ی رژ  نیکه در برابر ا  د یداده شد و اذعان گرد حیتوض ران یا یاسالم ی رژ  تايرشتٔه دراز جنا در این مظاهرات
  آدخموار کما کان مقاومت صورت خواهد گرفت.آخوندی و 

در ضمن خطاايی دولت افغانستان در این رابطه بر مشرده شده، تقاضا به عمل آمد که دولت دست نشاندٔه 
اعرتاض کرده، زمینٔه کار و  اکافغانستان بیشرت ازین مهر سکوت بر لب نبندد و در برابر چننی جناايت هولن

 معیشت را در وطن آماده سازد ات وطنداران ما به خاطر یک لقمه انن به سایر کشور ها مهاجرت ننمایند.
و انصار مانند حممد حمقق و کری خلیلی و اعوان    ،ستان افغانایران در  سخنراانن ايدآوری کردند که مزدوران زرخرید  

میثاق نوکری خود را جتدید کرده و به خاطر   ،شتافتهدر ُقم  ی به درابر خامنه ئی  در زمان مرگ قاسم سلیمانشان  
وحشیانٔه افغاهنا توسط رژی اسالمی  سوزاندن درگذشت این تروریست بنی املللی اشکها رخیتند. الکن در مورد 

ایران خاموشی اختیار کرده، مخی به ابرو منی آورند. و این منونٔه روشنی است از مزدور منشی و اجنبی پرستی  
بربک "، کرزی، این "رئیس مجهور معزول"مهچنان سخنراانن تذکر دادند که داکرت عبدهللا عبدهللا، این  آهنا.

وطنفروش دیگر به سفارت ایران رفته به خاطر مرگ قاسم سلیمانی ابراز تسلیت کرده   و چند خائن و  امریکائی"
حرفی بر زابن نیاورده، مزدوری و نوکرمنشی خود  مرگ هم میهنان شانو سوزاندن  بودند. الکن حاال به خاطر

 را اثبت کردند. 
ی مانند "مرگ بر رژی اسالمی اب یک قطعنامه و شعار ها  ،مظاهرات که در فضای دوستی و وحدت ادامه ايفت

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