
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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 
 Political  سياسی

 
  خانه فرھنگ افغانستان: فرستنده

  ٢٠١٧ فبروری ٠٨
  

 !گويدمی"نه" افغانستان به پناھجويان اجباری اخراج به برلين
 بودند، کرده زندگی المان در سالھا که کسانی از تن ٣٤ گسترده، یھامخالفت و ھانارضايتی وجود با ،٢٠١٦ دسمبر در

 افغانستان به جمعی صورت به بود، المان در شاندوستان و خانواده کار، بودند، ساخته زندگی خود برای کشور اين در

 از ھاارشگز و مستندات موجوديت رغمعلی تا است مصم المان فدرال دولت ،٢٠١٧ سال در حال و گرديدند اخراج

 .نمايد اخراج المان از را افغان پناھجويان از زيادی تعداد افغانستان، نابسامان و بد وضعيت

 برای فدرالۀ ادار در داخله، امور وزير مزيردی توماس شديد فشار زير پناھجويان اجباری اخراج غيرانسانی تصميم

 دليل ھمين به .دھد انجام اياالت محلی ھایدولت بايد ار اخراج روند اجرای اما شودمی گرفته پناھندگان و نامھاجر

 اجباری اخراج روند تا است خواسته المان اياالت ۀداخل وزاری تمامی از ھولشتاينشليسويگ ايالت داخله وزير

 ردهک اختيار سکوت مورد اين در برلين داخلی سناتور گايزل آقای اما تاکنون .کنند متوقف را افغانستان به پناھجويان

 پناھجويان اجباری اخراج عليه نموده مشخص را خويش موضع بايد برلين سنای و شود شکستانده بايد سکوت اين .است

 .نمايد موضع اعالن افغانستان به

 حاکم نابسمانی و جنگ افغانستان در که دانند می ھمه !نيست امن کشور افغانستان :است واضح برھمگان که چيزی

 اعمال ۀنتيج در ميالدی، سال اين جريان در و بود افغانستان در غيرنظاميان برای سال نتريخونين ٢٠١٦ .است

 يک از بيش و دادند دست از را خود ھایجان ملکی افراد از تن ھزارھا انفجارھا، و نظامی ھایدرگيری تروريستی،

 جنگ با نيز را ميالدی ٢٠١٧ سال تانافغانس .شدند جابی کشور داخل در و شده ھايشانخانه ترک به مجبور تن ميليون

 کابل، در تروريستی اعمال و انتحاری انفجارھای ۀنتيج در ميالدی، جاری سال اول ھفته دو در و کرد آغاز ترور و

 .شدند زخمی ديگر تن صدھا و کشته تن صد از بيش ھلمند، و قندھار

 اين .برندمی رنج حکومتی دستگاه توسط گسترده ضتبعي از افغانستان در مذھبی و قومی ھایاقليت ناامنی، کنار در

 اختطاف .گيرندمی قرار تروريستی حمالت مورد ھدفمند صورت به مسلح گروھای ساير و طالبان توسط ھااقليت

 اين در آنھا .نيست امن ھااقليت اين برای نيز ھمسايه کشورھای .گردندمی تيرباران يا و شوندمی بريده سر گردند،می

  .نيستند امان در تبعيض و خشونت از نيز ھاکشور

 جدا اشخانواده و دوستان فاميل، از شده، بازداشت پوليس توسط بزرگ، مجرمين مانند انسانھا شب در المان در که اين

 بيرون جھان مناطق ترينخطرناک از يکی در را شانۀھم بعد ساعتی تا شوندمی آوریجمع ھافرودگاه در و شده
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 بازی به خود دستان در PEGIDA و AFDپراکناننفرت را دولت سياست چگونه که است اين بيانگر خود ،بيندازند

 :بگويم که ستدليلی ھمين ًدقيقا و يابدمی افزايش المانۀ جامع در نفرت و ترس روز به روز ديگر سوی از .اندگرفته

  .بزنيم فرياد نفرت عليه و نيمک مبارزه ھمديگرپذيری و ھمبستگی انسانيت، برای که است آن وقت

 برلين يک برای بلند صدای با ھم با ھمه و کنيم مبارزه اجباری اخراج غيرانسانی عمل عليه تا ماست نوبت اما اکنون

 .بزنيم فرياد دوست مھاجر و ھمديگرپذير متنوع،

 :ايستيممی ما

 .ستا شده تحميل افغان مھاجرين باالی حاضر حال در که ترورروانی عليه

 !نيست امن فغانستان :گويم می و پناھندگان و نامھاجر برای فدرال ۀادار تصميم عليه

 پوپوليست ھایراستی پراکنینفرت عليه

 .شودمی اخراج فردا که نکند زندگی ترس اين با انسانی ھيچ آن در که برلينی برای

 افغانستان به پناھجويان اجباری اخراج سريع توقف برای

 ھميشگی اقامت اجازه برای

  گويدمی "نه" افغانستان به پناھجويان اخراج به برلين

  

  :امضاء کنندگان نامه

Unterzeichner*innen: 
Afghanisches Kommunikations- und Kulturzentrum e.V. • Afghan Memories • Bündnis 
gegen Rassismus • Daily Resistance Newspaper • Flüchtlingsrat Berlin e.V. • Hazara World 
Council • Interventionistische Linke Berlin • IPPNW Berlin • Itehad Berlin • Jugendliche 
ohne Grenzen • Komitee zur Unterstützung der politischen Gefangenen in Iran e.V. • 
KommMit e.V / BBZ • KuB – Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und 
Migrant_innen e.V. • Migrationsrat Berlin-Brandenburg • Oplatz.net Media Group • Stop 
Deportation Group • Verein iranischer Flüchtlinge in Berlin e.V. • Women in Exile e.V. • 
Yaar – Bildung, Kultur, Begegnung e.V 
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