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 Reports  گزارشھا

 
  استاد اکبر قريشی: گزارشگر

  ٢٠١٨ فبروری ٢١
  

 !المان مونش شھر در تظاھرات دو

  
 

 ھای شعار بود شده نوشته كه یئشعارھا و شد شروع المان وقت بجه٩ ساعت) ٢٠١٨فبروری  ١٧( ريخأته بتظاھرات 

 ھای صحبت ءدرابتدا نفر چند .بود یو ۀدستو ودار "احمدزی غنی"فاشيشتی و مستبد دولت ضد هب و ملی و مردمی

 شان برای بودند مدهآ كه یدوستان ھستهآ ھستهآ شد می ديده كمتردر بين آنھا  مونشن مردم زکه با تأسف ا كردند خوبی

 برخورد شده نيتعي ۀكميت دربين كه دهش شنيده خرهالاب شود می ديده كمتر مونشن شھر گانباشند چرا كه شد پيدا الؤس

  .كنيد پايان را فروشان وطن و كارانجنايت ھای عكس كهد فتنگ می و هرفتگ صورت

 مشخص دوگروه توسط تظاھرات اين كه دنمودن پيدا اگاھی وقتی بودند مدهآ نهاپرست وطن پاك نيت يكه ب كه یمردم

که  كميته یااعض نفراز يك شھادت قرار مونشن شھر ورشنفكران پرستان وطن تمام طرف از نه بود شده ريزی طرح

 كه دفتنگ می ھمه ومردم(شد داده حزبی وشعارھای مزاری ھای چراعكس )٠نكردند و شد نه خوبكار( فتگ ما برای

 مدهآ پرستی وطن احساس يك اب كه مردمی .بود نموده تبلغ " عيار"قای آه آنچه ن ھست شخصی و حزبی تظاھرات اين

 به مربوط تظاھرات كه دكردن می تبصره خود بين در مردم . دشدن روانھای شان  خانه طرف ھستهآ ھستهآ ھمه بودند

  .اروپا ھای مبارزافغان مردم و وطنپرستان و مونشن مردم از نه ستا نظاري وشورای و ۀدست و ودار مزاری

 

********* 

 مردم تمام كه رفتگ صورت ٢٠١٨فبروری  ١٧ به تأريخ بجه يك ساعت به المان مونشن درشھر ھم دومی تظاھرات
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 ھمھا  ايرانی و مونشن افغانھای تظاھرات دراين .بودند نموده اشتراك ديگر ھایكشور ورشنفگران سياسی واحزاب المان

 صلح و رامیآ بود جھان مستبدی ھا دولت و ناتو ضد هب. بود شده بترتي منظم شان یاھ وشعار بودند كرده اشتراك

 .كردند می صحبت وفارسیي انكليس ، فرانسوی ، المانی ھای زبان به ٠ دخواستن می جھانی

**********  

  

 ، در گام نخست بايد ياددھيميب تبه نظر من ھرگاه ما افغانھا خواسته باشيم در چنين روز ھائی تظاھرات ھمگانی تر

.  که به جای نقاط افتراق آميز و حساسيت بر انگيز، محور ھای سالم و متحد کننده را پيدا و بر آن تأکيد بورزيمريميبگ

  .ه قبل از تظاھرات، پراگندگی خواھد آمد چنانچه ھمين طور شددر غير آن بايد بپذيريم ک


