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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  گزارشھا

  
  فرح نوتاش

 ٢٠٢٢ اکتوبر ١٨
  

 وين  در افغانستان شھروندانفرياد دادخواھی
 در وين بود که برای ابراز  ن افغانستانابراستی که اين يک تظاھرات عادی نبود، فرياد دادخواھی تبعيدی ھا و مھاجر

  .ی از تمام انسان ھا بر می خاستئمظلوميت قوم ھزاره و مدد جو

 تا  ١۵ نفر از مردم افغانستان از ساعت ٧٠٠  يسای مرکزی شھر وين، در حدودبر، در کنار کلو اکت١۶يکشنبه روز 

کشته شده، در  دختر نش آموزداکودک   ۵۶ با تصاويری از ۀ عريضیپرد.  کردندشرکت اين تظاھرات ر د ،٢٠.٣٠

قضاوت نايت طالبان عليه ھزاره ھا را در معرض ديد و  ج، در مرکز آموزش کاج در غرب کابل،٢٠٢٢مبر سپت

  .بود شرگت کنندگان ، در دستھزاره ھا را متوقف کنيدنسل کشی ی ئنوشتار ھای با ئو پالکارت ھا.  ھمگان گذارده بود

 
لمانی و انگليسی ا، سیربه زبان ھای فارا ظلم رفته بر ھزاره ھا  افغانستان سخنرانان چندی از ميان زنان و مردان

شھروندان و از تمام . لند را مطرح کردادادگاه الھه در دنھاخ ھ مسافت تا نان پيمودنو يکی از سخنرا   کردندءافشا

 کنند ءی تظاھرات، جنايت ھای طالبان در مورد ھزاره ھا در افغانستان را افشائ با بر پا در تمام جھان خواستافغانستان

  . خود بشتابندۀياری ھموطنان ھزاره و ب
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  ، ٢٠٢٢بر و  اکت٨ کشی ھزاره ھا در افغانستان، با تاريخ سلنسبت به ن ، افغانستانشھروندان  کمپين جھانی ۀدر قطعنام

 و مجامع جھانی خواسته شده بود که حمالت ھدفمند طالبان عليه ھزاره ھا را به عنوان مصداق جنايت و  متحدملل از

 .و کمسيون تحقيق تشکيل داده و کار خود را در اسرع وقت شروع کند نسل کشی به رسميت بشناسند

 اروپا که در مورد افغانستان دخيل ھستند خواسته شده بود ۀمريکا و اتحادياخصوص ه  جھانی بۀ ملل متحد و جامعو از

 .که اقدامات و تدابير فوری برای ايجاد يک سيستم حفاظتی در مورد قربانيان و بازماندگان اتخاذ نمايند

ه ھا و تعقيب عدلی و مجازات مرتکبين به جنايت ھا سل کشی ھزاری بين المللی خواھان تحقيق در مورد نئاز دادگاه جنا

 .شده بودند

  . جھانی و کشورھای پناھنده پذير خواسته شده بود تا اسکان ھزاره ھا را در اولويت قرار دھندۀ از جامعًو نھايتا

 
سب علم و دانش دارند  وافری به کۀھزاره که عالقودکان دختر و کھدف گيری زنان و دختران آنان واقف بودند که 

  .  استزنان و دختران افغانستان و فلج نيمی از افغانستانبرای خانه نشين کردن 

   بی وطن کردن ھزاره ھاست و کشتارھدف طالبان

  زنانين کردن شھدف طالبان خانه ن

  مريکاستا بی شعوری در راستای سياست ھای ۀاشاع

womens-power.farah-notash.com 

www.farah-notash.com 

Women’s Power 
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