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گزارشگر پوراتل افغان  -جرمن آنالین

گزارش خمتصر مظاهرات در مقابل سفارت افغانستان در برلی
در محایت از بلقیس روشن منایندۀ مردم فراه در ولسی جرگه

به اتریخ  17اگست  2020مجعی از افغاهنای مقیم آملان اب «هواخواهان حزب مهبستگی افغانستان در ارواپ»« ،خانه فرهنگ
افغاهنا در برلنی» و عده ای از هناد های دیگر ،مظاهراتی را در اعرتاض اب برخورد ضد انسانی اب بلقیس روشن در لویه جرگه،
رهائی چهارصد تروریست جانی طالب و ابزداشت فعال مدنی غورزنگ "سیال" در برابر سفارت افغانستان در برلنی براه
اجازه
انداختند .در این مظاهرات در کنار افغاهنا ،زانن از سازماهنای پیشرو آملانی و ایرانی نیز شرکت منوده بودند .پولیس آملان ٔ
این مظاهرات را صادر کرده و شرط گذاشته بود که به خاطر جلوگریی از شیوع ویروس کروان در این مظاهرات ،در یک زمان
فاصله یک و نیم مرت را نیز مراعات
معینی ،نباید بیشرت از  50نفر اشرتاک کند و اشرتاک کنندگان ابید ماسک داشته ابشند و
ٔ
منایند .چون افغاهنا ،ایرانیها و آملاهنا جوقه جوقه به حمل می رسیدند و پولیس تعداد مظاهره کنندگان را کنرتول می کرد ،لذا اب
رسیدن هر دسته از عالقه مندان ،مجعی دیگر از صف خارج می گردید ات تعداد از  50نفر ابال نرود .اشرتاک کنندگان اب
حوصله مندی و مراعات قواننی به مظاهرات شان ادامه دادند.
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مظاهره کنندگان شعار هائی در محایت از بلقیس روشن سر دادند و برخورد چوبدستان دولت و طالبان را اب وی خائنانه خواندند.
نشانده افغانستان
صبور "زمانی" مسؤول «خا ٔنه فرهنگ افغاهنا در برلنی» در شروع برانمه در سخنان خود گفت« :دولت دست
ٔ
یکجا اب ابداران خارجی خود تالش دارند ات صدای انقالبیون را خاموش سازند .ما نباید خاموش مبانیم؛ خاموشی ما ابعث
انبودی ما میگردد .ما از بلقیس روشن محایت میکنیم ،زیرا وی صدای مردم ستمدید ٔه افغانستان است».

لیدا "امحد" به منایندگی از «هواخواهان حزب مهبستگی افغانستان در ارواپ» در خبشی از سخنرانی خود در این مظاهرات خاطر
نشان ساخت« :زمانی که دولتهای دست نشانده در یک سرزمنی حاکم ابشند ،ممکن نیست که جرگه هائی که زیرا انم جرگه
های مردمی برگزار میگردند ،واقعاً مردمی ابشند و منایندگان واقعی مردم در آن شرکت کنند .در "جرگه مشورتی صلح" هم
بلیگواين دولت افغانستان شرکت داشتند ات مهر اتئید به تصمیم "خلیلزاد" شیاد بزنند و چهارصد تروریست خطرانک طالب را
که لوی جرگه مشورتی که زیر انم صلح دایر شد ،خیانت بزرگی در حق مردم و قرابنیان جنگ بوده و اساسات
رها منایند .مضح ٔ
گه مشورتی به خاطر رهایی
یک جنگ طوالنی دیگر را رخیته و مردم را به امید آب به سوی سراب می کشاند .منایشات لویه جر ٔ
چند نفر جاهل ،جنایتکار ،قاتل و وطن فروش که اکثری آهنا بر اساس اسناد مؤثق از جانب ق ٔوه قضائی افغانستان به اعدام و
جبهه جنایتکاران چیز دیگری نیست ".وی افزود« :خواسته اولیه مردم افغانستان
جزاهای سنگنی حمکوم شده اند ،جز تقویت ٔ
صلح است .لیکن مردم ما این را به خوبی میدانند که اب رهایی قاتالن ،قاچاقربان مواد خمدر و تروریستان صلحی به میان خنواهد
آمد».
زینب مناینده جنبش زانن کردستان هم به منایندگی از زانن کرد در این مظاهرات شرکت داشت ،وی در جراين سخنان خود از
محایت مردم افغانستان و نریوهای پیشرو افغان از مبارزات مردم کردستان سپاسگزاری منود و گفت« :ما هیچگاهی محایت
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دوستان افغانی خود را فراموش منیکنیم .ما محایت خود را از بلقیس روشن ،زانن و مردان انقالبی افغانستان که برای دنیای هبرت
میرزمند اعالم میدارمی».
اناتلی یونگ هوا "هان" از اجنمن کوراي هم در برانمه سخنرانی کرد ،وی اظهار داشت« :امریکا مهانگونه که افغانستان را مورد
سیطره سیاسی و نظامی خود قرار
جتاوز قرار داده ،در کورايی جنوبی هم نریوی نظامی دارد و این کشور را ساهلاست که حتت
ٔ
داده است ».او محایت خود را از مبارزه بلقیس روشن اعالم کرد و گفت ما به زانن مانند وی برای تغیری وضعیت بد اجتماعی
و سیاسی در افغانستان نیاز دارمی".
در البالی برانمه داکرت ظاهر تیموری اشعار زیبائی را در محایت از مبارزه زانن افغان دکلمه کرد که مورد توجه شرکتکنندگان
واقع شد .مهچنان در این م ظاهرات اعالمیه «هواخواهان حزب مهبستگی افغانستان در ارواپ» در محایت از بلقیس روشن به
زابن آملانی خوانده شد .این مظاهرات بعد از یک و نیم ساعت اپاين ايفت.
اپاين
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