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  ٢تر ١  له:اڼو شميرهد پ

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غا: يادونه

  ٢٠١٦/ ١٨/٢حزب ھمبستگی ملی                                                                                              

 رونمايی منار يادبود شھيد فرخنده 

  »افغانستان حزب ھمبستگی «توسط 

 

 :٢٠١۶ مارچ ١٧ – ١٣٩۴حوت  ٢٧

منار يادبود «شدن فرخنده،  مناسبت سالروز زجرکشبه » حزب ھمبستگی افغانستان«اعضا و ھواداران  

خواھی زنان افغان برای رھايی از اسارت و مبارزه عليه  را طی محفلی رونمايی نموده فرياد عدالت» فرخنده

  .بنيادگرايی و اشغال را سر دادند

  

اکميت در ابتدای برنامه، سيلی غفار، سخنگوی حزب ھمبستگی از وضعيت ھولناک زنان افغان زير ح

آوری نموده، آنان را به متشکل شدن برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی  ھای پوشالی ياد بنيادگرايان و دولت

  :فرا خواند

فرخنده را کشتند، اما نامش ديگر به وجدان جمعی بخصوص زنان . يک سال از پرپرشدن فرخنده می گذرد«

بخت  دفاع از فرخنده در واقع دفاع از زن نگون. افغان گشتفرخنده سمبول معصوميت زن . افغان بدل گشته است

پيشه گشته فرياد جگرسوزش از گوشه و کنار کشور بلند دھشت ال جھل و وحشت بنيادگرايان افغان است که پام

  .است

بينی  باور بوديم و پيش بی» وحشت ملی «يری اين قضيه از طرف حکومتما در ھمان نخست نسبت به پيگ

نند قضايای ديگر از جمله قضيه پغمان و مخصوصا زمانی که قضيه مربوط به زن افغان باشد؛ مجرمين نموديم که ما

  .شوند کنند و افراد درجه دو و درجه سه به محکمه کشانده می اصلی را رھا می



  
 

 

  ٢تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼ: يادونه

 

  

   ھنگام سخنرانی در اولين سالروز قتل وحشيانه فرخندهسيلی غفار

طالبی و تنظيمی و داعشی و گلبدينی با نيروی متحد مردمی برچيده تا ھنگامی که جنايت و جنايتکاران چه 

 .نشوند، مردم ما نه صلح و امنيت سراسری را تجربه خواھند کرد و نه به رفاه و سعادت انسانی دست خواھند يافت

  ».پس بياييد يک صدا سکوت را با فرياد استقLل، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی بشکنيم

، موسيقی اعتراضی »٪٩٩گروه «ھا، ولی فتح علی خان و  زاده از گروه مورچه امه، مسعود حسندر اين برن

پس از آن، تياتری که حقيقت زجرکش شدن فرخنده و محکمه . به مناسبت سالروز شھادت فرخنده اجرا نمودند

گذاشت، توسط جوانان حزب ھمبستگی  در رابطه به قضيه فرخنده را به نمايش می» وحشت ملی»ريشخند حکومت 

  .روی صحنه آمد

 مسوول بخش اسناد تاريخی در آرشيف ملی افغانستان، مسعود –در اخير، منار يادبود توسط نجيب اکبری 

  .زاده، ولی فتح علی خان، سيلی غفار و چند زن ديگر رونمايی گرديد حسن

  : نجيب اکبری درين جريان گفتآقای

ھا پس از مرگ  بعضی از انسان. ی عزيز را ظالمانه لت و کوب کردند و جسدش را به آتش کشيدند فرخنده«

  ».ايم فرخنده ھم امروز به قھرمان مبدل شده که ما برای يادبود از وی اينجا گردھم آمده. شوند شان قھرمان می

  ی يادبود  ھای عدالتخواه منار شھيد فرخنده را به نشانه معی از انسانبه ياری ج» حزب ھمبستگی افغانستان«

ستيز، برای رھايی و  ِشدگان تبھکار زن از او اعمار نموده است تا طنين ماندگار غريو زنان و مردان ما عليه نفرين

  .شکوفايی افغانستان عاری از ھر نوع تعصب و بربريت باشد

Solidarity Party of Afghanistan  


