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  خانه فرھنگ افغانستان

  ٢٠١٧ جنوری ٠٣
Keine Abschiebung 

 "آمديد خوش پناھجويان" ، " نه اخراج"
 و ھاتشکل فعاالن افغانستان، پناھجويان از تن انھزار .بود ایگسترده اعتراضی تجمع شاھد برلين دسمبر،١٠ شنبه روز

 راھپيمائی المان دولت سوی از پناھجويان اخراج تصميم به اعتراض در برلين در پناھندگان حقوق مدافع ھایاتحاديه

 مقابل به و المان ۀداخل وزارت مقابل کوتاھی توقف با و شد شروع تورم سرک از ظھر يک ساعت تجمع، .کردند

 حقوق از حمايت ھدف با حالی در بزرگ راھپيمائی اين .يافت خاتمه ظھر از بعد چھار درساعت ،نبورگ برند ۀدرواز

 دشواری ھایصدر در کماکان جھان و اروپا از ای گسترده درسطح جوئی پناه معضل که شد برگزار مھاجران انسانی

 پناھندگان حقوق مدافع ھایاتحاديه و ھاتشکل عاالنف ابتکار به که راھپيمائی دراين .رود می شمار به اجتماعی و سياسی

 قرار برلين ساکننان و ھا رسانهۀ گسترد توجه ومورد بودند کرده شرکت تن ھزار سه از بيش بود، شده سازماندھی

 سخنرانی طريق از جويان پناه دشواری ھای و مشکالت ۀعمد بخش راھپيمائی اين برگزاری ۀساعت سه مسير در .گرفت

 زمانی صبور آقای .بود برنامه اين کنندگان اشتراک از يکی "افغانستان فرھنگ ۀخان. "شد رسانده مخاطبان اطالع به ھا

 ،افغانستان پناھجويان قبال در اروپاۀ اتحادي و المان دولت ۀچندگان سياستھای از انتقاد ضمن نھاد ين ااز نمايندگی به

 "افغانستان فرھنگ ۀخان" از نمايندگی به .شد شان اساسی و انسانی حقوق احقاق برای افغانھا ھمبستگی و اتحاد خواھان

 انسانی غير و کننده راحت نا بسيار وضع و افغانستان اوضاع از کوتاھی گزارش به برلين مقيم افغان پناھجويان و

 .شد استقبال ھلھله و شور با کنندگان اشتراک طرف از که پرداخت المان مقيم پناھجويان

 خواھان و کرده اظھار راھپيمائی اين با را خود ھمبستگی برلين، باشندگاناز  ھزار ھا ده راھپيمائی، مسير طی در

 .شدند کنندگان برگزار و پناھندگان مورد در بيشتری اطالعات

 اروپائی کشورھای ٔپرستانه نژاد و جنگی ھای سياست با تقابل در و پناھجويان از حمايت در بزرگ راھپيمائی اين

 .يافت جريان

 حرارت و شور با که بود تظاھرات اين در کننده شرکت جوانان )درصد نود از بيشتر( تعداد نمود، می توجه قابل آنچه

 .کردند می ھمراھی را آکسيون اين مختلف شعارھای با بودند شده متشکل بزرگ و کوچک گروھھای در

 کردند ھمراھی آخر به تا را راھپيمائی اين ختلف،م خبری ھای رسانه ھای ژورناليست از زيادی تعداد ھمچنان

 در المان دولت تصميم و مھاجران ألۀمس پيگيری در افغانستان دولت ناتوانی از شعارھائی دادن سر با ومعترضان

 .کردند انتقاد شدت به جويانپناه اخراج
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 :بود قرار ازاين نامعترض شعارھای برخی

 .است کرده تبديل اکنانشس گاه کشتار به را افغانستان وغ ع ـ

 .ئيمياب کشتارگاه به که کنی می طلب ما از چرا وجدان بی مرد ای ـ

 .ھستيم ترور و جنگ قطع فوری خواھان ما ـ

 .ھستيم افغان گان پناھند حقوق قبولی خواھان ما ـ

 .پرستی نژاد بر مرگ ـ

 .عربی و پاکستانی ھای باند اين داعش، طالب، ھای تروريست بر مرگ ـ

 .ھستيم عدالت خواھان افغانستان و برلين در ما ـ

 :المان دولت متوجه شعارھای

 !شناسد نمی مرز مروت، انسانيت،

 !آور شرم است، آور شرم جو،پناه يک اخراج

 !است آور شرم است، مرگ جو،پناه يک اخراج

 .کنيد متوقف را مرگ

 .کنيد متوقف را مرگ

 .کنيد متوقف را پناھجويان اخراج !مليت نه  !مرز نه"

 به کماکان المان، دولت ۀغيرعادالن تصميم لغو تا کردند اعالم کنندگان برگزار اعتراضی، تجمع اين پايان در

 .دھند می ادامه پناھجويان ازحقوق دردفاع مدنی فشارھای اعمال و خود اعتراضات

  "افغانستان فرھنگ خانه"

 


