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 2015می  06 افغانستان همبستگی حزب 

 در افغانستان همبستگی حزب هواخواهان تظاهرات گزارش
 مونشن شهر

 
هموطن اختطاف شده ما، موضوع  31محاکمه علنی قضیه قتل وحشیانۀ فرخنده واقدام جدی برای رهایی   ،خواستهای

گردهمایی بود که در آن بیش از صد تن از افغانها، المانها و ایرانی های مقیم مونشن اشتراک کرده بودند. این تظاهرات به 
  کشور آلمان شهر مونشنمرکزی افغانستان در اروپا، در به دعوت هواخوهان حزب همبستگ 2015تاریخ دوم ماه می سال 

ما بشردوستان » ، «ست محاکمۀ علنی و شفاف قضیۀ فرخنده خواست همۀ افغانها»، «ما همه فرخنده هستیم»شعار های 
، «استعفاء کنید!از شهروندان دفاع و یا «, »قاتالن اصلی قتل فرخنده باید دستگیر و مجازات گردند»، «خواهان عدالت هستیم

 .طنین انداز بود Marienplatz ، به لسانهای دری، پشتو و المانی در فضای میدان«هموطن هزاره ما 31آزادی برای »
مورد سخنرانان، زنان و مردان هواخواۀ حزب همبستگی افغانستان در اروپا و برخی از بشردوستان المانی بودند که در 

هموطن  31ین امنیت وعدالت برای شهروندان افغانستان منجمله فامیل فرخنده و نجات جوانب مختلف ناتوانی دولت درتأم
 .اختطاف شده ما سخنرانی کردند

 

 مطالعه فرمایند. عالقمندان میتوانند متن سخنرانی های شهال پیکار و مینا امید را از طریق لینک ذیل

 
https://www.facebook.com/events/774516052643691/ 

 
عدم توانایی دولت تحت الحمایۀ »نمایندۀ جنبش المانی ضد جنگ گفت:  Claus Schreer در بخشی از سخنرانی ها آقای

شهروندان افغانستان یکبار دیگر ناتو و امریکا در جلوگیری از قتل فجیع فرخنده، بی کفایتی ناتو و امریکا را در تأمین امنیت 
آشکار ساخت. ناتو حضور خود در افغانستان را با دفاع از زنان افغانستان توجیه می کند. حاال که ناتو قادر به دفاع از زنان 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.facebook.com/events/774516052643691/
https://www.facebook.com/events/774516052643691/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hambastagi_tazahurat_munich_2015.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hambastagi_tazahurat_munich_2015.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

 

  ".باید افغانستان را ترک کند واز امنیت مردم ملکی این کشور دفاع نمیتواند افغان نیست،
المان و اتحادیۀ اروپا خواسته شد تا کمک های خود به دولت افغانستان را مشروط به تأمین  در قطعنامۀ تظاهرات از دولت

هموطن اختطاف شده ما  31امنیت باشندگان، رعایت حقوق بشر، محاکمۀ علنی همه قاتالن فرخنده و تالش برای رهایی 
 .بسازند
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