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 Reports  گزارشھا

  
 »فرھنگ افغانستان در برلين ۀخان« 

 ٢٠٢٢ اکتوبر ١٣

ھا در   ھزارهکشی لمان برای توقف نسلاتظاھرات بزرگ در شھر برلين 
  !افغانستان

   
در » کاج«مبر به مرکز آموزشی سپت ٣٠  جمعه انتحاری روزۀدر حمل

اکثريت اين . آموز کشته و زخمی شدند دانش ١۶٣غرب کابل کم از کم 

  .دھد تشکيل می ٢٠ الی ١۶آموزان را دختران بين سن  دانش

 باشندگان ۀيک بار ديگر پيوند ھم» کاج«آموزشگاه   اخير بهۀحمل

 مبارزه ۀ شان را برای ادامۀزد و اراد افغانستان را قويتر از گذشته گره

اين وحدت و ھمدلی و  .عليه اين جنايت بزرگ دوران ما راسختر نمود

باز  ھا جمعی ھزاره تنھا راه را برای اعتراض عليه کشتار دسته ياری نه

 ،ريزمد، بلکه ھمبستگی و مقاومت ما را عليه تجاوز، بربريت، تروکر

کشی ديگر اقوام  کشتار، کوچ اجباری و نسل سلب حقوق زنان،

ماه اکتوبر بيش از سه ھزار  ٩ روز يکشنبه .افغانستان ھم مقاوم نمود

روته «پنچ ساعته که از محل دفتر والی برلين  یئنفر در يک راھپيما

ھا در افغانستان  کشی ھزاره نسل فوری توقفلمان ختم شد، خواھان ا در برابرمقر صدراعظمشروع و » رات حوض

  .شدند
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مدافع  ھای ھای زنان و کميته سازمان ،یفرھنگ ھای سازمان  سازمان مدافع حقوق بشر،١٨ ی از طرفئاين راھپيما

  :يک پيام واحد داشتندتظاھرکنندگان . دسازماندھی شده بو حقوق پنانجويان

   .ن خلق افغانستاۀ ھمھا در افغانستان و برقراری وحدت کشی ھزاره نسل فوری فتوق 

شان ھزاران نفر را در  اتحاد باشندگان برلين و فرياد

  کرد، آنان ھای برلين به جای شان متوقف می سرک

از  با خواندن شعارھا دست به جيب برده با استفاده

اری تلفن ھمراه شان شروع به عکاسی و فلمبرد

بيشتر  ھای ھا تن با پرسش ھمين طور ده. نمودند می

مندی و ه در رابطه به اھداف تظاھرات عالق

  .کردند ھمبستگی خود را به افغانستان ابراز می

خر ھمراھی آ  تظاھرات را تا بهھنرمندان زيادی

ھنرمند   فرھنگی ـ سياسی سرشناس وۀچھر. کردند

 صدايش ھا شکيب مصدق ھم با آھنگ و محبوب قلب

مقاومت و صدا  شور و شوق و نيروی بيشتر برای

وی يکبار ديگر ھمه را به ھمبستگی و اتحاد . شد

   .دعوت نمود 

فرھنگ افغانستان  ۀخان «ولؤآقای صبور زمانی مس

ھای به  دولت«: در سخنرانی خود گفت »در برلين

متمدن و طرفدار حقوق بشر زير چتر به  اصطالح

 ساليان طوالنی بدينسو نسلاصطالح ملل متحد از 

در  ا راھ کشی و ساير جنايات ضدبشری عليه ھزاره

المللی  افغانستان ناديده گرفته و مورد بررسی بين

تنھا که ھيچ يک از مجرمان  تاکنون نه. قرار نداده اند

حمالت وحشيانه به دست  و مجريان اين جنايات و

 قانون سپرده نشده و ھيچ اقدامی جھت تأمين عدالت

خسارت قربانيان و بازماندگان آنان  و جبران

 جھانی نقش ۀصورت نگرفته است، بلکه جامع

داشته و با جنايتکاران در تعامل  تماشاگر را

 ۀبرای ادام گرھمزيستی و خاموشی خود کمک بز

بزرگ و  خصوص نقشه ب. اين فاجعه شده است

ش که باند تروريستی  امريکا و متحدينۀبرازند

مردم ما حاکم   را به سرنوشتطالبان و داعش

 جنايات ۀول اصلی ھمؤو متحدان مس امريکا. ساختند و دست آنان را جھت سالخی کليه مردم افغانستان باز گذاشتند
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کشی قرار دارند و  ھا در معرض خطر جدی نسل ھستيم که ھزاره ما ھمين حاال شاھد.  اخير در افغانستان اندۀچھار دھ

  ».ای نو استعماری برای افغانستان و منطقه اند برنامه زنی ا باندھای تروريستی مصروف چانهجھانی در تبانی ب  ۀجامع

 ۀبه جامع ای منتشر شد و از سازمان ملل و نھادھای بين المللی خواستار پيگيری حمالت قطعنامه  در ختم تظاھرات

  .شدند» مصداق جنايت نسل کشی«ھزاره به عنوان 

 خاموشی! نسل کشی جنايت است«: سی دقيقه با شعارھای ٧ و سی دقيقه شروع شده بود ساعت ٣ تظاھرات که ساعت

  .خاتمه يافت» !خيانت است

 »فرھنگ افغانستان در برلين ۀخان«

 


