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Block 1

ق
تغی� کرده است
تا کنون چه اتفا� افتاده و وضعیت در افغانستان چگونه ی

 10:0012:30 Uhr

آمدگو� و ن
سخ� نا� توسط حامی کاروال ویت ،رئیس پارلمان هامبورگ
 .1خوش
ی
ن
حسی� (امل ،هامبورگ!)
 .2خالصه وقایع تا پایان آگوست  2022در فیلم کوتاهی از فیلمساز جالل
 .3دور گفتگو با موضوع« :نگرش مردم افغانستان نسبت به طالبان چیست و آلمان چگونه باید در سیاست
خارجی با طالبان برخورد کند؟» با مریم نوری روزنامه نگار و فیلمساز و عمران یف�وز روزنامه نگار و
نویسنده.
 .4دور بحث با موضوع «کودکان ،زنان و جامعه  +LGBTQIAدر افغانستان چگونه هستند؟ چگونه می توان
به�ین شکل حمایت کرد؟» با هیال لیمار از  ،Visions for Children e. Vالله ن
از این گروه ها به ت
عثما� فعال
ت
ض
ن
حقوق زنان و نجیب فی� فعال  +LGBTQIAو یک فیلم کوتاه مقدما� از فیلمساز جالل حسی� (امل،
هامبورگ!)

Block 2



تحوالت در آلمان

 13:0015:00 Uhr

وقفه موسیقی :شکیب مصدق می خواند و موسیقی می سازد

چه ی ز
تغی� کند؟  -خواسته های جامعه افغانستان
چ�ی باید در آینده ی


 15:3018:00 Uhr

 .1ی ز
گل� ب� جویا ،آمنه رحیمی ،مریم اروین بارکزی
م�گرد درباره رویه های ین�وهای محیل با فعاالن ب
 .2بحث پانل در مورد تقاضاهای مربوط به تخلیه ،برنامه پذیرش و الحاق خانواده و یغ�ه .با کالرا بانگر،
ق
حقو�
نماینده بوندستاگ  .Die Linke)، Kava Spartak vom Yaar e. Vوی و مهریا آشفتاح از کلینیک
پناهندگان

Block 4

به مناسبت سالگرد خروج ین�وها از افغانستان ،از شما دعوت می کنیم تا به اتفاق مهمانان و ن
سخ�انان خود،
آنچه را که از آن زمان تاکنون در افغانستان و آلمان رخ داده است ،مرور کنید.
گ
پاراگراف  :2در یک تبادل پر جنب و جوش و ی ن
ب� فرهن� ،افغان ها و نمایندگان دیاسپورای افغانستان داستان
های خود را بیان کرده و به عنوان کارشناسان در مورد موضوعات مختلف صحبت خواهند کرد .ما می خواهیم
از این رویداد برای افزایش آگاهی در مورد مسئولیت ت
مش�ک سیاست و جامعه گدر قبال رسنوشت افغان ها و
ین
همچن� در سطح فرهن� با موسیقی و ادبیات تبادل نظر
خانواده های آنها در آلمان و افغانستان استفاده کنیم.
ن
ین
حسی� از نمایشگاه «رویای او ،درد او :به تصویر کشیده و نقل شده» و
همچن� عکس های طهورا
خواهد شد.
تصاویر حکیم علیپور به صورت دیجیتایل نمایش داده می شود Evgi Sadegie .از بنیاد شهروندان هامبورگ شما
اهنما� می کند.
را در طول روز ر ی
پاراگراف  :3بیایید با هم این موضوع مهم را دوباره مورد توجه قرار دهیم

 .1دور بحث یپ�امون موضوع „آلمان در سال گذشته برای کمک و تخلیه مردم در افغانستان چه کرده
هوا� کابل ،اکسل اشتایر از  ،Mission Lifeline e.Vآندریا نیدکن از
است؟“ با سامی ش�یفی از حمل ی
افغانستان .Schulen e-و .و سید آصف سادات
گ
 .2دور بحث در مورد موضوع „نژ ت
ادپرس� در سیاست پناهند�“ به عنوان مثال .با کاوا اسپارتاک از .Yaar e
وی ،ناروان سید از  bee4change e. Vو روزنامه نگار و فیلمساز مریم نوری


Block 3

وقفه موسیقی :شکیب مصدق می خواند و موسیقی می سازد



یک سال بعد -
صداها� از افغانستان
ی

برنامه عرصانه

 18:3020:00 Uhr

همایون پردیس از کتاب «بابا ما چرا اینجاییم؟» می خواند و سپس به سواالت ش�کت کنندگان می پردازد.

ثبت نام از طریق لینک ثبت نام زیر درخواست می شود
https://bit.ly/3oEJvLA
این رویداد عمدتاً به زبان ن
بخ� ی ز
آلما� و ش
ن� به زبان انگلییس و دری برگزار خواهد شد .ترجمه همزمان
برای دری وجود خواهد داشت.
اگر می خواهید به صورت آنالین ش�کت کنید ،لینیک برای انجام این کار کمی قبل از ش�وع رویداد برای
شما ارسال می شود .لطفاً توجه داشته باشید که متأسفانه نمیتوانیم در طول رویداد از وب سؤال
پب�سیم زیرا این رویداد یک جریان مستقیم است .ضمناً خواندن همایون پردیس از طریق پخش زنده
پیگ�ی نیست .انتقال پس از بلوک سوم به پایان می رسد .ش�کت رایگان است
قابل ی

