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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٧/٠٥/٢٠١٠                                   یداور – بينج
  

  کانادا یتورنتو شهر ميمق یافغانها
  رانيدرا شان نددرب هموطنان از دفاع در گريد کباري

  

 ،یمل ريوغ یافغان ريغ ً کامال ميتصم کي در و تصور از دور افغانستان جمهور سيرئ یکرز حامد کهيحال در

 منع  رانيا ظالم و یآخوند ميرژ هيعل اعتصابات و تظاهرات یبرگذار از را مردم رشياخ یها مصاحبه از یکيدر

 ايدن کنار و گوشه هر در تظاهرات و اعتصابات یبرگذار با ما واهخيوآزاد سلحشور  بلند، سر مردم یول. است نموده

 جالدان توسط شان مظلوم و شده اعدام هموطنان  خون که ساختند ثابت آباد جالل و کابل یشهرها در بخصوص

  .دارد گرها خواست باز و -گر خواست باز  ران،يا حکومت

 ميمق یافغانها یم ماه ٢٣ خيبتار ً راياخ رانيدرا افغانها عداما هيعل کانادا ونکور شهر ميمق یافغانها تظاهرات بدنبال

 چه هر توقف بخاطر و ختندير تورنتو شهر یها بجاده رياخ روز ستيب یط بار نيدوم یبرا کانادا یتورنتو شهر

  .زدند مظاهره به دست رانيا یآخوند ميرژ توسط گناهيب یافغانها اعدام زودتر

) تورنتو - آف - یونورستي( تورنتو پوهنتون محصالن هياتحاد معاون یاکبر گيز مهيل غلهيپ توسط که مظاهره نيا 

 تعداد درآن که بود؛  دهيگرد یسازمانده  باشد،يم یشمال یکايآمر اعتبار پر و معروف یها پوهنتون از یکي که

  .بودند  دهيورز تراکاش رانيا سرکوبگر ميرژ مخالف انيرانيا هم یتعداد و تورنتو شهر ميمق یافغانها از یاديز

 کانادا یوياونتار التيا ،یالتيا صدراعظم کار ودفتر  پارلمان ريتعم محوطه آن یيآ گردهم محل که مظاهره نيدرا

 واعدام کشتار یفور چه هر توقف خواستار  هيانيب راديا ضمن مظاهره گان کننده اشتراک از یتعداد بود؛ دهيگرد نيتع

 ً داياک  بشر حقوق مراجع و کانادا وحکومت دولت از نهيزم در و شده رانيا یآخوند حکومت توسط گناهيب یافغانها

  .آورند بعمل را الزم  یدرخواستها رانيا دولت از نهيزم در خود قيطر از تا د،يگرد درخواست

 نه یط که ، آوردند بعمل یديشد  یها انتقاد زين یکرز حامد  حکومت و دولت از گان دهنده هيانيب از یتعداد همچنان

 داخل در کار جاديا درامر ،است نتوانسته یالملل نيب یها یهمکار و یمال گسترده  امکانات وجود با رياخ سال

  . گردد پاکستان و رانيا یها کشور از ما آواره هموطنان برگشت باعث تا باشد داشته را الزم یها شرفتيپ افغانستان

 عدالت ما  د،يکن آزاد را بند تحت یها یافغانها د،يده توقف را گناهيب یافغانها اعدام چون یشعارها مظاهره نيدرا

 سرداده گان کننده شرکت طرف از  یکرز حامد به وشرم  ران،يا حکومت به شرم نژاد، یاحمد به شرم م،يخواهيم

  .شد

 در شام  هفت ساعت ودر آغاز  چهارعصر درساعت ديگرديم یيرهنما و اداره یاکبر غلهيپ طرف از که مظاهره

  .ديرس انيپا به زيآم صلح ً کامال یفضا
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