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   2022.10.12                                خانۀ فرهنگ افغانستان در برلین

 
لمان برای 

 
 مظاهرات بزرگ در شهر برلین ا

 توقف نسل کشی هزاره ها در افغانستان
https://youtu.be/LzKN9gOhP34 

موزشی "کاج" در غر   2022سپتامبر    30،در حملۀ انتحاری روز جمعه موز   163کابل کم از کم    ببر مرکز ا  دانش ا 
موزان را دختران بین سن   تشکیل می دهد. 20الی  16کشته و زخمی شدند. اک ثریت این دانش ا 

موزشگاه "کاج" یک بار دیکر همۀ باشح قویتر از گذشته گره زد و ارادۀ شان را   را   دگان افغانستاننملۀ اخیر به ا 
. این وحدت، همدلی و همیاری نتنها راه کم تر ساختحمستن ما برای ادامۀ مبارزه علیه این جنایت بزرگ دورا 

را برای اعتراض علیه کشتار دسته جمعی هزاره ها باز کرد، بلکه همبستگی و مقاومت ما را علیه تجاوز، بربریت،  
توسط طالبان و   در افغانستان  و نسل کشی دیگر اقوام  ی تروریزم، سلب حقوق زنان، کشتار، کوچهای اجبار 

 نمود. ران شان مستحکم ترهمقطا
نفر در یک راهپیمائی پنج ساعته که از محل دفتر والی برلین    3000بیش از  ،2022  روز یکشنبه، نهم ماه اک توبر

لمان ختم شد، خواهان ا  توقف نسل کشی هزاره ها در    "روته راتس هوس" شروع و در برابر مقر صدر اعظم 
 افغانستان شدند. 

 

  
 

 داعش و غیره.  ،مظاهرات پر شکوه علیه بنیادگرایان اسالمی اعم از طالبتصویری ازین 
مدافع   یهاتهیزنان و کم  یسازمانها  ،یفرهنگ  یسازمان مدافع حقوق بشر، سازمانها  ۱۸از طرف    ی  یمایراهپ   نیا

ها هزاره  یکشنسل   ی توقف فور واحد داشتند:    امیپ  کی کنندگان  ه  ظاهر مشده بود.    یسازمانده  انیجو هحقوق پنا
 افغانستان.  هایوحدت همه خلق  ی و برقرار 
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نان  .کردی شان متوقف م  یبه جا  نیبرل  یهزاران نفر را در سرکها،شان  هایادیو فر  نیاتحاد باشندگان برل با   ا 
طور دهها تن با  نی. همنمودند  یم ی و فلمبردار  یشروع به عکاس ،همراه هایخواندن شعارها با استفاده از تلفن

 . کردندیخود را به افغانستان ابراز م یو همبستگ یعالقمندظاهرات مدر رابطه به اهداف  شتریب  یپرسشها
خر همراهم  یادیهنرمندان ز سرشناس و هنرمند محبوب    یاس یس،یفرهنگ  یها  کردند. چهره  یظاهرات را تا به ا 

قای  ،قلبها هنگ و صدا  بیشکا    ی مقاومت و صدا شد. و  یبرا  شتریب  یرو ی شور و شوق و ن  شیمصدق هم با ا 
 و اتحاد دعوت نمود.  یهمه را به همبستگ گرید کباری

 

 
 
قا به اصطالح    یخود گ فت: »دولتها  یدر سخنران  ن«یفرهنگ افغانستان در برل  ۀمسئول »خان  یصبور زمان   یا 

و    ی نسل کش  نسویبد  یطوالن  انیملل متحد از سالمؤسسۀ  چتر به اصطالح    ریز،متمدن و طرفدار حقوق بشر 
. ندقرار نداده ا  یالملل  نیب  یگرفته و مورد بررس   دهی ها را در افغانستان نادهزاره  هیعل  ی ضدبشر   اتیجنا  ریسا

  به دست قانون سپرده نشده   انهیو حمالت وحش  اتیجنا  نیا  انی از مجرمان و مجر  کی  چیتاکنون نتنها که ه
نان    اند،بلکه مین عدالت و جبران خسارات قربانیان و بازماندگان ا 

 
 . ُمضاف بر این صورت نگرفتهنیز  تا حال تا

برد. جامعۀ    جامعۀ جهانی نقش تماشاگر را داشته و با جنایتکاران در تعامل و همزیستی و خاموشی به سر می
ایاالت  برازندۀ  و  بزرگ  نقش  است. مخصوصًا  فاجعه شده  این  ادامۀ  برای  بزرگ  برخورد،کمک  این  با  جهانی 
متحدۀ امریکا و متحدین اش که باند تروریستی طالبان و داعش را بر سرنوشت مردم ما حاکم ساخته و دست  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

نان را جهت سالخی کلیۀ مردم افغانستان باز گذاشته اند. امر یکا و متحدان اش مسؤول اصلی همۀ جنایات ا 
 چهار دهۀ اخیر در افغانستان اند. 

 

 
 

ما همین حاال شاهد هستم که هزاره ها در معرض خطر جدی نسل کشی قرار دارند و جامعۀ جهانی در تبانی با  
 باشد. باند های تروریستی مصروف چانه زنی برنامۀ نو استعماری برای افغانستان و منطقه می  

در ختم مظاهرات قطعنامه ای قرائت و منتشر شد و مظاهره کنندگان از مؤسسۀ ملل متحد و نهاد های بین 
 شدند. "مصداق جنایت نسل کشی"  المللی خواستار پیگیری حمالت به جامعۀ هزاره به عنوان 

و   ایت است!""نسل کشی جنبجه با شعار های    19دقیقه شروع شده بود، ساعت   15:30ه ساعت  کمظاهرات  
 خاتمه یافت.  "خاموشی خیانت است!"

 
 پایان 
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