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 ۴۰/۰۴/٢۰١٥                   فارو

 
 گزارش

ی  ی برای
 
ه فرخند گردهمآ  

  الههمحکمۀ بین المللی  مقآبلدر 

هآلند  2015مآرچ   29  

        
عدالتخواهی را  بیرق  داعیه و،افغآن مقیم هآلند  در شهر الهه نفرو پنجآه  دو صدبیشتر از ،بیست و نهم مآرچروز یکشنبه 

مۀ در مقآبل محک و دلسوز  نمآیندگآن انجمن هآ،فدراسیون هآ،نهآدهآ و شخصیت هآی مستقلاعضآ و .مشترکًآ برافراشتند

مدند
 
 .، دادخواهی نمآیندهتآ خشونت و سفآکِی ددمنشآن را تقبیح نموده و برای خون  فرخند بین المللی الهه،گرِد هم ا

عصر ۶شروع مراسم : سآعت   

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/faroe_gerdmaie_haag_farkhunda.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/faroe_gerdmaie_haag_farkhunda.pdf
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شآم  ۸ختم مراسم :  سآعت   

 ګرداننده : 

   FAVONخآنم لونآ ولی رئیسۀ فدراسیون سآزمآنهآی پنآهندگآن افغآن در هآلند

غآز کرد: مراسم را عصر گرداننده سآعت شش
 
ا  

ور ترین خشونتی است " 
 
تشین  فرخنده،برای مآ مآتم ملی است و برای بشریت،تکآن دهنده ترین و شرم ا

 
مرگ خونین و ا

که تآ هنوز در تآریخ معآصر،علیه یک زن صورت گرفته است.فرخنده،این دخِت سرفراز میهن ، در روز روشن و در مالی 
آی تفنگدار،در چندین مرحله به قتل میرسد.فرخنده در زیر عآم،در پآیتخت کشور در نزدیکی ارگ و موجودیت پولیس ه

تش کشیده می شود و سرانجآم توته  هآی بدن  سنگ و 
 
چوب میمیرد،از روی جسدش موتر عبور می کند،تن خونینش به ا

 .."دوبآره سنگبآران می گردد.سوخته اش 

                   
:تقسیم می شدبخش هآی ذیل  در برنآمۀ مراسم  

. سخنرانی هآ 1  

خوانش شعر.  2  

. خوانش قطعنآمۀ انگلیسی و هآلندی 3  

نهآد هآکوتآه . پیآمهآی  4  

سفیر افغآنستآن مقیم الههپوهآند عبیدهللا عبید قطعنآمه به حضوری . تقدیم  5  
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. اختتآمیۀ مراسم 6  

ی  ی چیره بود،امآ اشتراک کنندگآن
 
تآ پآیآن مراسم بآ  مراسم،در شرایطی  دایر گردید که بآد و بآران شدید در منطقۀ گردهمآ

سخنرانآن و شعرخوانآن که دادند.می تمآم ایستآدند و برای دادخواهی و تقبیح ددمنشآن بیرحم شعآر  حوصله مندِی 
بیشترینۀ شآن زنآن بودند به نوبت مطآبق برنآمه، صدا و مطآلب شآن را فریآد می کردند.سخنرانی هآ بآ خآنم نجال واسعی 

غآز گردید.
 
 ا

: عیخآنم نجال واس  

  FAROEرئیسۀ فدراسیون سآزمآنهآی پنآهندگآن افغآن مقیم اروپآ

.خآنم واسعی ابعآد دادداد خواهآنه  انجآم مآدرانه و را بآ سوز و فریآد  اش سخنرانیسخنران بود که اولین خآنم واسعی 
فرخنده و  عدالت را وظیفۀ هر انسآن ی و عدالتخواهآنه بررسی نمود و دفآع از خون دآمختلفۀ مرگ فرخنده را بآ دیدگآه انتق

ورد.
 
گآه و بآ وجدان  بشمآر ا

 
کید ورزی خآنم واسعی به تداوما

 
 ...دند بخشی داعیۀ دادخواهی تآ

شرایطی را در افغآنستآن بآید ایجآد کرد که دگر  زنی در زیر هجوم نآمردان نمیرد و  از روی جسدش موتر عبور  و ګ فتند: ... 
تش نزنند و بر تن سوخته اش  تخته سنگ هآ را حواله نکنند.مرگ فرخنده بدترین حآدثه ای است که در

 
 نکند و مرده اش را ا

 میبآشند...سهیم ترویج خشونت 
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  ه:داک تر حمیرا نکهت دستگیرزاد

(انشآ) آنستآن افغبرون مرزی رئیسۀ انجمن نویسندگآن و شآعران   

غآز کرد :  سخنرانی اش را اینداک تر نکهت ،شآعر ، نویسنده ،منتقد و مدافع حقوق انسآن،  
 
خشونت روی جآده به گونه ا

  است ... این شکل سآبقه نداشته است ... حتآ یک مرد یک زن برای دفآع از فرخنده دستش خون نشده

مده از بدنش به 
 
خبر تصویری ِ  را نگآه می کنم زنی می گریزد، مردان بی شمآری بر او میتآزند چوبی که بر بدن زن فرود ا

جمعیت مردان بیشتر به نظر میرسد زمین می افتد زن می ایستد و به روبرویش نگآه می کند می افتد بر می خیزد می گریزد...
ن و حدیث از و زن تنهآست... مالی  ی در تلویزیون  

 
مده است که نه تنهآ حرف میزند... صلۀ رحم از روی قرا

 
فرهنگ ی ا

نرا پشتیبآنی می کند ...نه تنهآ اجآزه می دهد خشونت را 
 
که ا  

... بیگمآن بیرون از هر چه متن دینی است قرار داریم بیگمآن به هر دینی کآفریم  بیگمآن به هر اصلی نآ برابر و  به هر 
م   وقتی چنین خشونت را دست و پنجه می دهیم و  پیکر می شویم وقتی رحم را اینگونه از سینه هآ رانده ارزشی نآسآزگآری

 ایم.این جآمعه ای که بجآی دستگیری از افتآده بآ ایستآده هآی مهآجم  دست یکی می کند، چی؟ 

 چه روز تلخ و سیآهی به چشم دنیآ بود

شکآر دل شهر زیر پآ هآ بود
 
 چه ا

ورد سنگ خآرا بوددلی که نآل
 
ه بر ا  

تش  یآر دریآ بود
 
 زنی که سوخت به ا
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      وین سرابی:ر انجنیر پ

                                                                                                                                                              فرهنگی و حقوق زنآن فعآل

سمآن نیز بخآطر فرخنده خآنم سرابی  
 
غآز سخنرانی خویش گ فت: مآ همه فرخنده ایم .مآ عدالت می خواهیم. امروز ا

 
در ا

در مورد فآجعۀ قتل فرخنده از زاویۀ دیگر می نگرد.قآتلین را بآ اشک میبآرد.میدانم که فرخنده را بسیآر بیرحمآنه کشتند. 
را   چند تن بآال نشینمی کشد و  و انسآنی ،سیآسی حقوقی شدید ترین لحن نکوهش می کند ،پولیس و تمآشآگران را به نقد 

مل
 
ئید نموده اند،محکوم می کند. بیرحمآنۀ فرخنده قتل ،که بعد از فآجعه، بدون تآ

 
 ده بآ مرگت جهآن را به پآ.. فرخنرا تآ

 

ئید ایستآد کردی... تو وجدان مآ را بیدار کردی ...فرخنده مآ را به عدالتخواهی و مبآرزه فرا می خواند... 
 
مالنیآزی قآتلین را تآ

 مآ مسؤلیت داریم که نگذاریم این داعیه بمیرد.می کند و جآمعۀ مدنی را می کوبد...

 پروفیسور داک تر انور ترابی:
 کمسیون صحی مجمع دانشمندان و متخصصآن افغآنستآنرئیس 

لود  گ فت: پروفیسور ترابی 
 
مد که بآ دل پر درد و گلوی غمآ

 
خواهران عزتمند و برادران گران مآیه .از من پرسشی به عمل ا

 شآم بآ فجیع ترین
 
حشیآنه شکل و  میخواهید سخنرانی کنید ، گ فتم نه خیر گ فتند چرا،گ فتم من مرد هستم و مردان خون ا

 . فرخنده را کشتند
مآ مرد هآ شرمسآر هستیم و بهتر است خآنم هآ صحبت کنند . سر انجآم به عنوان یک مرد چند جمله ای را به منظور 

از اینرو مآ مردان به رسم ..  مینمآیم . بیآن  ،اظهآر شرمسآری مردان ، نه از جآنب جنآیت کآران و حشی معذرت خواهی و
 بآ  معذ رت خواهی 

 
 وریم و  فر خنده سر تعظیم لودشرمندگی و شرمسآری همین لحظه در برابر چهره مظلوم خون ا

 
فرود میآ

همیشه روانت شآد و یآدت ! ننگین را به عنوان رویداد شنیع قرن از جآنب مردان محکوم میکنیم . فرخنده  این فآجعه 
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   ! بآد

 
 
  فرخنده یآرمند : دوشیزه 

و حقوق کودکآن فعآل مدنی  
مآرچ صحنه هآی غم انگیزی را  از طریق تلویزیون دیدم  که  فرخنده   را  تعداد  20ست و قتی که به تآریخ نآم من فرخنده ا

تش 
 
ن بآ سنگ وچوب به طور بیرحمآنه کشتند  و جسد ش را ا

 
د. زدنزیآدی از مردان در شهر کآبل به خآطر سوزاندن قرا

لی وقتی که زنهآ را ووقتی این صحنه را دیدم تصمیم گرفتم که به افغآنستآن نروم  ...تکآن دادکشته شدن فرخنده مرا سخت 
دوبآره نیرو گرفتم و گ فتم که حتمن به د،نن گرفته و به طرف قبرستآن می بر که تآبوت فرخنده را برشآنه هآیشآدیدم 

همآن لحظه ای که صحنه هآی کشتن فرخنده را دیدم . اگر صآدقآنه بگویم از .. افغآنستآن میروم و برای وطنم کآر می کنم
شود و از خودم می پرسم که چطور انسآن میتواند یک انسآن را بآ این وحشت و بی  یک لحظه از پیش چشمآنم دور نمی

 من هم فرخنده ام من هم فرخنده ام..رحمی بکشد
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 بآنو شفیقه پشتونزی:

.هآلندشآعر و رئیسۀ انجمن افغآنهآی سلدریخت در   

نکه شعری که در مورد فرخنده سروده بود،بخواند،چند شعآر داد : مرگ او لعنت د وی دشهید 
 
خآنم پشتونزی پیش از ا

، مرگ د وی د افغآنستآن په دولت بآندی ... بآندیقآتالنو پهفرخندی   

 ټپه کړه زمآ چیغې او نآرې دې هېری نه شې
 ې دظلم انتهآ اوزلزلې دې هېرې نه ش

                                                                                                                            مآشوم مې هم قآتل شو او دا زړونه شول دکآڼو
                                        ژو دبآران دغم شیبی دی هیری نه شی                                                                                             دتی

                                                                              زمآ د بآ حجآبه صورت کړی تری پوښتنه                                                         
                                    چی پریو ته په پښوکی لوپتی دی هیری نه شی                                                                                      

روح می تمآشه د جسد کړلهزه مړه ووم خو دا 

 
                                                    بی روحه کړم لمبه هغه لمبی دی هیری نه شی                                                                         

                                      زمآ د زرغونی او د نآزو د ننګ قرضدار شول                                                                                      
 میونده د ماللی افسآنی دی  هیری نه شی

:فوزیه میترا نوبآ   

فرهنگیو فعآل  خبرنگآر برجستۀ کشور  نطآق ُ  

فرین به خوانش گرفتند:بودقسمتی از شعر تآنیآ عآک فی را که به برای فرخنده  سروده شده 
 
لود و اشک ا

 
، بآ صدای بغض ا  
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 تآزيآنه چرا مى زنند مرا امروز 
 هى مى زنند به نآم خدا مى زنند مرا

 گِل يآ به پآى خودبه  بآ سنگ و خشت و چوب و 
 بر پيكرم ز اوج جفآ مى زنند مرا
ن لحظه مى زدند و من استآده 

 
 مى شدم ا

 مى گ فتم اين قبيله چرا مى زنند مرا؟
 بآر –بردند مرا به بآم زیآرت و بآر 

 کوبیده و شکسته،رهآ می زنند مرا
 اين ملتى كه بى خبرى دين او شده
  جآنى ور اند و ّنر دو پآ ، مى زنند مرا

 
 
سمیه فروتن:بآنو   

.و شخصیت فرهنگی قربآنیآنشآعر و فعآل حقوق   

غآز گ فتند که نمی خواهم از حضور 
 
شمآ درین مراسم ابراز امتنآن نمآیم چون این وظیفۀ هر یک مآست تآ بآنو فروتن در ا

   بخآطر تقبیح قتل فرخنده و دادخواهی درین جآ جمع شویم و صدای مشترک خود را فریآد نمآئیم.

 سرت شکست

 و دلم بآ تو سوخت

 هر لحظه درد تو می کشد مرا

تش نسشت بردل روزگآر من
 
 ا

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 16تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

 

 از حرم لحظه هآی تلخ تو

سفیدی چشم خون گرفت  

ن نگآه خسته ز نآمردی
 
 به ا

 و من نگآه ترا حمل خواهم کرد

 به هرطرف که صدایت بخواندم خواهر
 و غزلی را نیز که برای فرخنده سروده بود بخوانش گرفت و اینگونه پآیآن یآفت :

 ای وای مآ عجب سر شکسته ایم 
 اینجآ نشآن روح پآک هم خآک شد

 
 

 عآک فی:بآنو تآنیآ 
 شآعر و فعآل حقوق زنآن

ن ک تآب بآر بآر به تقبیح خشونت نران  NLشآعری که بتآزگی ک تآب " خراسآن زادۀ
 
زمینم " را به چآب رسآند و در اشعآر ا

ن را بآنو فوزیه میترا به خوانش ګرفته  مآرچ برای فرخنده سروده است 22پرداخته است،اینک شعری را که در 
 
و قسمتی از ا

نرا ،بود 
 
 ا
 
تشین فرخنده، میخواند.قسمت هآی بآقیمآندا

 
لودش برای جسد توته توته،خونین و ا

 
 بآ صدای غمآ

رى پليس هم به دفآع "فالن" خود
 
 ا

 دستى كشيد به روى " كجآ" مى زنند مرا
 گ فت: فريآد كرد و  جسمم كه ُمرد، كودكى، 

  سنگ كالن بزن! به رضآ مى زنند مرا
مد و بر  موتر سوار، 
 
 پيكرم براندا

 ُكشتند بى شمآر مرا، مى زنند مرا
 ّنران شآل پوش و كاله داِر سنگ دل
تش زدند به پيكر مآ، مى زنند مرا

 
 ا
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 تنديس سوخته و  دلِ  زنده ام هنوز 
 فريآد مى كشد كه چرا مى زنند مرا
 يك روز تآزيآنه چرا مى زنند مرا

 روِز دگر به شآنه كجآ مى برند، كجآ؟!
  ى بزرگ شكآريآنشآيد كه سنگ هآ

 راه بهشت بآز كند بر خداى شآن
 هر چند بيشتر بزنى، حوريآن نآز

 بآز -زنجير پيرهن به تو سآزند بآز
 پآداش تو زن ست به فردوس ، زين عجب
 زن مى ُكشى و دختر و خواهر به نآم رب

 كور بآد -دينى كه بربرى ست همه كور 
 َنرى كه مرد نيست از اين خآنه دور بآد

 من ، پيكر مرا ی گآن خآنه دوشيزه
 تآبو شكسته برده مرا، بستر مرا

 انسآنيت به پيكر كآبل به خآك شد
 فرخنده نه كه دختر ملت هالك شد
يد ز نآم من

 
 افغآن نيم و شرم من ا

 بى دين ترين منم و همين ست مقآم من
 مى شود فرخنده نآم شآه دو شمشيره 

 بيگآنه مى رود َو شبش تيره مى شود

 
 

 بآنو منیژه نآدری: 
 نگی شآهمآمه ،شآعر و مبآرز فرهنگیرئیس بنیآد فره
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قآی عتیق فقیری، که بآ حوصله مندی تمآم در زیرخآنم نآدری 
 
فتند و هم فیلمبرداری می ر هم عکس میگبآران و بآد بآ ا

 غم گرفته ای به خوانش گرفتند: قطعه شعری از شآعر و منتقد نآمدار کشور،سآالر عزیز پور را بآ لحننمودند.... خآنم نآدری 
 بآور نکرده ام که تو هم دیو و دد شدی
 از روی سینه ام به چه نآمی تو رد شدی

ه دلم کس نمی رسد
 
تش بزن به ا

 
 ا

 حتآ خدای معرکه در بس نمی رسد
 خآکسترم بکن که من از جنس نآله ام

ه و الله ام
 
ب و خآک و همآن ا

 
 از جنس ا

 کن بآ هر بهآنه ای جسدم را خراب
ب کن

 
 در پیش خلق سنگ بریز و بی ا

 بآنوی عشق و رونق عشآق می برند
فآق می برند

 
 یک کهکشآن ستآره و ا

 این جآ زمین خآنه ی  ی در دست بی خداست
 مردان سینه چآک،جالدان کبریآست

 
 

قآی 
 
 احمد پوری :ا

  (PRIME) سآزمآن پنآهندگی رئیس ،مترجم،سیآستمدار چپ گرای ایرانی،نویسنده
دفآع می در سطح هآلند و اروپآ  احمد پوری یکی از فعآلترین شخصیت هآی  ی است که از حقوق پنآهندگآن ایرانی و افغآن

ثآر و ترجمه هآ و سیمینآر هآ و کنفرانس هآی 
 
 علمی است.بیشمآر کند.دارای ا

قآی پوری در سخنرانی خویش قتل فرخنده را تقبیح نمود و 
 
 گ فت:در مورد بنیآدگرای  ی اسالمی صحبت کرد و ا

مده بودند: افغآنستآن  در امپریآلیت هآ
 
 به دو منظور ا

مین حقوق و رهآی  ی زن و مبآرزه بآ تروریسم
 
این دو تآ مطلقًآ به ضد خود تبدیل شده اند،این همه جآنور هآی  ی و بنیآدگرای  ی. تآ

 میرویند هیچ کدام شآنرا که اسم شآنرا نه شنیده بودیم حآال روی زمین را مثل قآرچ از زیر زمینمآ که در خآور میآنه و منطقه 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 16تر 12 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

 

 پر کرده اند...اینهآ میلیآرد هآ ایرو صرف می کنند بخآطر رویآندن تروریسم امآ این اهداف همیشه به ضد خود تبدیل می شوند
ن هستیم بطور مثآل مرگ فرخنده 

 
مآ د بود تآ عمیقتر به این مسآیل نبینیم ...آیآت نخواهپآیآن جن...جنآیآتی را که مآ شآهد ا

لمآنی می گوید بعد از فآشیزم بشریت همه 
 
بآید از تآریخ یآد بگیریم بعد از جنگ دوم جهآنی کآرل یآسپرس فیلسوف ا

 گنآهکآرند میگوید مآ در چهآر سطح گنآهکآریم:
کرده اند... مثل جنآیآت بنیآد گرای  ی یک،کسآنی که از نظر حقوقی گنهکآرندیعنی کسآنی که در جنآیت مشخص شرکت 

 در خآور میآنه و منطقه ..... اسالمی

 
 

قآی مسعود نیآزی 
 
:ا  

و فعآل مدنی یس بنیآد حقوق قربآنیآن افغآنستآنئر   

غآز کردند و نکآت زیآدی را در مورد این رویداد تآریخی مورد 
 
سخنرانی شآنرا بآ تقبیح و محکوم کردن عآملین قتل فرخنده ا

کید نمودند که داعیۀ دادخواهی برای قربآنیآن را به حیث یک وظیفۀ حقوق بشری و یک قرا بررسی
 
قآی نیآزی تآ

 
ر دادند.ا

  مکلفیت انسآنی،بآید بآ تمآم قوت ادامه داد.

عبیدهللا عبید سفیر افغآنستآن در الهه:داک تر پوهآند   

مرگ خواهرم فرخنده را برای فآمیل  شهروند کشورم،به حیث یک من نیز پوهآند عبید  در سخنرانی کوتآه خویش گ فتند: 
می کنم... مآ در تآریخ کشور خود همچو جنآیت و قسآوت را عرض گرامی فرخنده و زنآن و همۀ مردم افغآنستآن تسلیت 

  شآهد نبودیم امآ مردان نآمرد بآ قسآوت و بیرحمی این خواهر را به شهآدت رسآندند...

ی  ی را برای پوهآند  گردانندۀ مراسم، لونآ ولی
 
 عبیدهللا عبید تقدیم کردندداک تر قطعنآمۀ گردهمآ
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قآی قآمت : 
 
 ا

 نویسنده و فعآل فرهنگی

فرید و به دست هآی مآ مردهآ کشته ا
 
سآسًآ خجآلت می کشم که از نظر جنسی  به حیث یک مرد دربآرۀ دختری که حمآسه ا

تش کشیدند من در همآن وقت در دومآه پیش  برای مردم 
 
شد و قربآنی شد... من زمآنی که داعش یک پیلوت را در قفس به ا

تش می و عرب پرسبنیآد گرای  ی خود نوشتم که اگر مآ جلو 
 
تآن را نگیریم فردا فرزندان مآ را نیز در پیش روی چشمآن مآن به ا

عزیز اولین قربآنی این جهآلت استکشند و فرخندۀ   

 

 دوشیزه سحر شیرزاد:
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فرهنگیمدنی و فعآل حقوق زنآن و فعآل   

غآز مراسم در زمینۀ تخنکی بآ سخنرانآن همکآری نمود اینک دوشیزۀ شجآع و مبآرز،
 
قطعنآمۀ انگلیسی را در حآلی که از ا

 می کندقرائت 

 

Statement 
Of the participants of the gathering of March the 29th 2015, in front of the Peace Palace, the 
Hague, The Netherlands 
The tragic story of Farkhunda, a young Afghan woman, attracted media attention Worldwide. 
A mob of angry men beat 27-year-old Farkhunda before throwing her body off a roof, running 
over it with a car, setting it on fire and throwing it into a river near a well-known mosque. This 
happened on the 19th of March 2015 within a distance of 1km from the presidential palace in 
Kabul city... 

محکمۀ بین المللی جزا،اتحادیۀ اروپا،وزارت خارجۀ هالند کامل آن به  متناین چند جمله از قطعه نامۀ انگلیسی است که 

.ارسال می گردد و سایر سازمانهای بین المللی حقوق بشری   
  

 

قآی                                                                                                  
 
بشیر عزیزی :ا  

.فرهنگیمدنی نویسنده و فعآل   

قآی عزیزی 
 
قآی عزیزی اضآفه نمودند که این قطعنآمه برای پآرلمآن هآلند  و ا

 
قطعنآمه را بزبآن هآلندی  قرائت نمود. ا

 اتحآدیۀ اروپآ تقدیم می گردد.درین قطعنآمه  مرگ بیرحمآنۀ فرخنده و هرگونه خشونت و بربریت تقبیح شده است.

Slotverklaring  
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"Wij willen gerechtigheid voor Farkhunde" 

op 19 maart jl. werd een 27 jarige Afgaanse vrouw, FarKhunda, in de hoofdstad Kabul in het 

openbaar, op een gruwelijke wijze vermoord. Ze werd gestenigd, toegetakeld met stokken,  

overreden, van een dak gegooid en uiteindelijk verbrand.  

Wij zijn hier in Den Haag bijeengekomen om onze afschuw te tonen voor deze gruwelijke,  
mensen verachtende misdaad begaan tegen een onschuldige vrouw... 

 

ارسال پارلمان هالند و سازمان های حقوق بشری هالند کامل آن به  متنکه  ی استچند جمله از قطعنامه بزبان هالنداین 

. می گردد  

 
 پآیآن مراسم :

خرین سخنران،شآم به پآیآن رسید. ۸عصر به وقت الهه شروع شده بود به سآعت  ۶از سآعت مطآبق برنآمه،مراسم 
 
قآی ا

 
ا

چگونگی مرگ فرخنده صحبت کرد و  یک فیلم در موردتهیۀ دربآرۀ  بود که درئیس اتحآدیۀ سینمآگران در هآلن ،کریم تنویر

 سآزد. وعده داد که یک فیلم درین مورد می

قآی مو 
 
و به امید همبستگی سرتآسری  هموطنآن و پیشبرد حمدشآه فرهود مراسم را بآ ابراز سپآس از اشتراک کنندگآن  ا

خر در هموطنآنی که د.خآتمه بخشید  و مبآرزه بخآطر توقف خشونت علیه زنآن، داعیۀ عدالتخواهی
 
ر میآن بآد و بآران تآ ا

            .،صحن تحصن را به امید برپآی  ی سیمنآر هآ و تداوم داعیۀ دادخواهی ترک نمودندمقآبل محکمۀ هآگ ایستآده بودند
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گزارشآیآن پ  

 الهه / هآلند
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