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  سپتمبر همزمان در شهرهای اروپا۱۱گزارش تظاهرات 

 ۲۰۲۱ سپتمبر ۱۴

 

دسعت پظ اصافتادى شِش کابل بذعت طالباى،    (فاسّ) فذساعیْى عاصهاًِای پٌاٌُذگاى افغاى دس اسّپا ۲۰۲۱ اگغت ۱۵بَ تاسیخ  

، سّصی کَ ُوَ هشکالت ۲۰۲۱ عپتوبش ۱۱ًِاد ُا ّ شخصیت ُای دلغْص ّطي ّ طشفذاس هشدم عاالسی سا فشاخْاًذ تا بتاسیخ 

کًٌْی افغاًغتاى با آى گشٍ خْسدٍ اعت، یکصذا ّ ُواٌُگ ػلیَ ػاهلیي اصلی بحشاى بششی، عیاعی ّ حقْق بششی کًٌْی 

افغاًغتاى، یؼٌی اهشیکا ّ  پاکغتاى ّ بَ طشفذاسی اص هباسصات هشدم ّ بخصْص صًاى افغاًغتاى، دعت بَ تظاُشات اػتشاضی 

!  بضًٌذ

خْشبختاًَ بَ ایي فشاخْاى ها ، هجاهغ ّ ًِاد ُای هختلف افغاًی دس اسّپای غشبی  پاعخ هثبت گفتٌذ ّ آهادگی ػولی سا بشای 

هشاتب عپاعگزاسی خْد سا بَ ایي ًِاد ُا ُّوْطٌاى تقذین هیکٌین ّ تظاُشات تْٔام با . ، آغاص کشدًذ۲۰۲۱ عپتوبش۱۱تظاُشات 

ػذٍٔ دیگشی اصحشکات اػتشاضی اصًظش . هْفقیت شاى سا دس دفاع اص افغاًغتاى ػضیض ّ هشدم آى بَ آًِا تبشیک ػشض هیکٌین

َٔ هغتقل اها با اُذاف هشابَ دعت بَ تظاُشات صدًذ .    تشکیالتی استباطی با فاسّ ًذاشتٌذ اها با فشاخْاى ها ُوٌْائی داشتَ ّ بگًْ

 اگغت فاسّ بشگضاس شذًذ هیتْاى اص تظاُشات دس ۱۵بشای قذسداًی اصحشکات اػتشاضی سا کَ دس استباط یا ُوٌْائی با فشاخْاى 

 : شِش ُای ریل ًام بشد

َٔ فشٌُگ افغاًغتاى  - .  ػِذٍ داس شذٍ بْد(ػضْ فاسّ)تظاُشات دسهقابل عفاست پاکغتاى دسشِش بشلیي بَ ابتکاسخاً

 .  با شیٍْ ُای فشٌُگی غیشػضْ شِشُاهبْسگ بَ ابتکاس چٌذ ًِادGansemarktتظاُشات دس  -
ُّوکاسی چٌذ ًِاد دیگش   (ػضْ فاسّ)تظاُشات شِش ُاًّْس بَ ابتکاس جٌبش صًاى افغاًغتاى -

 تْعظ ًِاد ُا ّ شخصیتِای غیش ػضْ آلواى Kundegebung شِش  Berliner Platz Gieben تظاُشات دس -

  تْعظ ًِاد ُای غیشػضْتظاُشات دس شِش ُای هًْشي، لیوبْسگ ، کْلي ّ گیتغي آلواى -

 ًِا ٍ ّ شخصیتِای غیش ػضْتظاُشات دس هقابل اعتیشي هشکضی شِش فشاًکفْست تْعظ  -

 فاسّ شِشسّتشدام تْعظ ًِاد ُای هختلف ُالٌذی ّ افغاًی بَ ُوکاسی هغتقین Willemspleinتظاُشات دس  -

.   FAVON))بشوْل یک ػضْ فاسّ   شِشاهغتشدام کَ تْعظ  چٌذ ًِاد افغاًیMuseumpleinتظاُشات دس  -
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 .کٌفشاًظ هشتشک ُالٌذی ُا  ّ افغاًِا دس هحلی دس جٌْبششق ُالٌذ -

 شِش هالوْی عْیذى تْعظ ًِاد ُای هقین هالوْ بشاعاط فشاخْاى فاسMolevangstrogetّ  تظاُشات دس -

 تظاُشات دسهقابل عفاست اهشیکا دس اعتکِلن تْعظ ػذٍ ای اص دّشیضگاى افغاى  -

ّ ُوکاسی عیاعیْى  (ػضْ فاسّ)تظاُشات دسگْتا پالتغي شِش گْتٌبْسگ عْیذى بَ ابتکاس اًجوي فشٌُگی افغاًِا  -

. عْیذًی

. تظاُشات دس شِش پاسیظ، فشاًغَ -
. کاًادای تظاُشات شِش تْسًتْ -

. تظاُشات شِش ًّکْس کاًادا -

 

 . احتواالً حشکات اػتشاضی دیگشی ُن بشگضاس شذٍ باشذ کَ ها اص آى اطالع ًذاسین

 عپتوبش سا بشجغتَ هیغاصد اسادٍٔ هشتشک ُوَ افغاًِای هؼتشض دس اسّپا بشای پشتیباًی اص حقْق ۱۱آًچَ تظاُشات سّص شٌبَ 

ُذف اػتشاضات دس ػیي حال هحکْم کشدى ػولکشد حکْهات اهشیکا ّ . هذًی ّ عیاعی ُوْطٌاى شاى دس داخل افغاًغتاى اعت

 ،هؼتشضیي دّلت بایذى سا بخاطش خشّج ًا هٌظن ّ فشاس گًَْ. پاکغتاى دس قغوت صهیٌَ عاصی بشای باصگشت طالباى بَ قذست بْد

 ّ بحشاى قْای هغلحاص ُن پاشی  ّقشش حاکن قبلی سا بخاطشفغاد، جٌجال دایوی سُبشاى قذست طلب ّ بی کفایتی هضهي هغؤل

 .بشذت هحکْم کشدًذ، داًغتَکًٌْی دس افغاًغتاى 

 ّ کشاهت اًغاًی ُوْطٌاى ها، بخصْص صًاى افغاًغتاى سعواً تضویي ّ ، عیاعیحقْق هذًیاص طشف حکام کًٌْی  تا صهاًیکَ 

 .ػوالً تٔاهیي ًگشدد، ایي اػتشاضات دس اسّپا اداهَ خْاُذ یافت

 

َٔ فاسّ  َٔ اجشائی کویت

 


