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 Reports گزارشھا

  
  ضياء از استراليا: گزارشگر

  ٢٠١٧ جون ٢۴
  

  تجمع اعتراضی افغانھای مقيم استراليا
  در کانبرا به خاطر حمالت تروريستی اخير در افغانستان

  

انھای مقيم ايالتھای نيو ساوت افغ":  افق"ھفته نامۀ 

ويلز و ويکتوريای استراليا به حمايت از جنبش 

مقر دفتر ) ھاوسپارلمان (رستاخيز تغييردر مقابل 

صدر اعظم استراليا در شھر کانبرا پايتخت استراليا 

تجمع  اعتراضی را به خاطر کشته و زخمی شدن 

صدھا نفر افغان و کارمندان سفارتخانه ھا در کابل و 

متعاقب آن به گلوله بستن جوانان در چار راه زنبق 

حين اعتراضات مدنی شان از سوی نيروھای امنيتی 

و ھمچنان حمالت تروريستی ھنگام جنازۀ قربانيان 

حمالت تروريستی در بادام باغ کابل و به ادامۀ آن 

انداختند که معتترضان با سر حمالت مرگبار تروريستی در مساجد جامع ھرات و الزھرا در کابل و خوست، به راه 

 و تيم او را حمايتگر طالبان و قاتل مردم افغانستان وانمود کرده و از "اشرف غنی"دادن شعار ھا و حمل پالکارتھا 

دولت استراليا و جامعۀ جھانی خواستند که در جلوگيری از دھشت و وحشت تروريستان، مردم افغانستان را حمايت و 

  .پشتيبانی کنند

 جو زا در ١٠خانم شفيقه پردلی يکتن از شرکت کنندگان تجمع اعتراضی مقيم سيدنی که در حملۀ تروريستی چارشنبه 

  :گفت" افق" کابل به سر می برد، به ھفته نامۀ 

را ای انتحار کننده چطور می تواند طی يک روز ھمچو برنامه . ول اين ھمه حمالت انتحاری دولت افغانستان استؤ مس

 را عامل به گلوله بستن جوانان معترض خواند و به "اشرف غنی"ھمچنان . ام مراسم جنازه به انجام برسانددر ھنگ

 انتحاری در چار راه زنبق و حمالت بعدی آن ۀخودم در کابل می ديديم و می شنيدم که مردم پس از حمل: ادامه افزود

 "اشرف غنی"ين نبايد اکردند و می گفتند پس از ز می و حکومت او ابرا"اشرف غنی"نفرت و انزجار شديد شان را به 
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  . بر مردۀ ھموطنان ما حکومت کند

 شد و کاپی خوانده به "نذيره ندا"ی که به ھمين مناسبت به زبان انگليسی تھيه شده بود توسط خانم ادر اخير قطعنامه 

  .ربط سپرده شد ھای آن به دفتر  صدر اعظم و ساير مراجع ذی

  . قبل از ظھر شروع شده بود تا دو ساعت ادامه داشت١١ ساعت اين تجمع که به

  جوزا٢٩/  جون ١٩دوشنبه : کنبرا 

 

 


