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  خانه فرھنگ افغانستان: فرستنده

  ٢٠١٧ فبروری ٠٩
  

 !وايی "نه" ته افغانستان شړل اجباری غوښتونکو پناه د برلين
 په وه، کړی ژوند کي المان په راھيسی کلنو د چې کسان ھغه ٣۴ سره، مخالفتونو ښکاره له سره کښی، دسمبر ٢٠١۶ د

 ډول ټولی په ول، کي المان په يی دوستان او کورنی وظيفه، وه، کړی برابر لپاره ځان ژوند يو يی کې ھيواد دی

 یڅيړن د وضعيت د دافغانستان لري، اراده حکومت فدرالی المان د کې ٢٠١٧ په اوس او شول وويستل ته افغانستان

 .وباسی څخه المان د افغانان ډيری پرته

 پناه د الندی، فشار قوی ډير يوه تر داخله وزير د المان د مزيردی توماس د ويستل اجباری انسانی غير دا مھاجرو د

 سرته پواسطه دولتونو ځايی اياالتو د پروسه ويستل د خو شوی، نيول پواسطه دفتر فدرالی د مھاجرو او غوښتنکو

 پناه افغان د چي غوښتی څخه وزيرانو ټولو د وزير داخله اياالتو ھولشتاينشليسويگ المان د لپاره ھمدی د نو .رسيږی

 چوپتيا کې برخه دی په سناتور داخلی برلين د ګايزل ښاغلی دمه تردی خو .ودروی پروسه شړل اجباری غوښتونکو

 مشخصه يوه کې مقابل په ويستل زوره په غوښتنکو اهپن د سنا برلين د او شی کړی مات بايد چوپتيا دغه .کړی اختيار

  .کړی اعالن موقعيت خپل او وګنی موضع

 ګډوډی او جګړه کې افغانستان په چې پوھيږی ټول !دی نه ھيواد امن يو افغانستان :دی واضح ته ټول چې شی ھغه

 کې دوران په کال ميالدی ددی او ږیکي شميرل کال ډک وينو ټولو تر د يو لپاره ملکيانو د کال وم ٢٠١۶ .لري حاکميت

 مليون يو د او ورکړی دالسه ژوند وګړی ملکی زرګونو په کې نتيجه په چادونو او جګړو نظامی عملونو، تروريستو د

 وم ٢٠١٧ د افغانستان .شی مھاجر کي برخو نورو په ھيواد د او پريږدی کورونه خپل چې شول مجبور وګړی ډير نه

 ځان د ھلمند کندھار، کابل، د کال ميالدی روان ددی اونيو دوو لومړنيو په او کړ، پيل وژنو او ړوجګ په ھم کال ميالدی

  .شول ټپيان نور سلګونو په او شول ووژل وګړی سلګونی په کې نتيجه په کړنو ترورستی او چاودونو وژنی

 د اقليتنو دغه .ځوريږی څخه تبعيض د لخوا دولت د اقليتونو مذھبی او قومی کې افغانستان په سره، سره ناامنيو د

 په يا او حالليږی کيږی، تښتول راځی، الندی تر حملو تروريستی د توګه ځانګړی په لخوا ګروپونو وسلوالو او طالبانو

 د او تاوتريخوالی د ھم ھلته دوی چې ځکه دی، نه امن په لپاره اقليتونو دی ھم ھيوادونه ګاونډی .کيږی ويشتل ګولو

 .پاتی ندی مصئونه څخه تبعيض

 کوی جال څخه دوستان کورنی، د کيږی، نيول لخوا پوليسو د سير په مجرمينو د وګړی لخوا دشپی کې المان په چې دا

 په شی، وليږدول ته نړی د ځايونو خطرناک د يو ټول ھغوی کې شيبه بله په ترڅو راغونډوی کې ډګرو ھوايی په او
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 ټولنه په المان د په خوا بلی له .نيولی کې الس په PEGIDA او AFD است،سي دولت د ډول کوم چې ښکاروی دا خپله

 انسانيت، د چې دی دده وخت اوس چې شو ويلی لپاره دليل ھمدی دٌ دقيقا او زياتيږی کرکه او ويره ورځ په ورځ کې

  .کړو پورته آواز خپل ضد پر کرکی د او کړو اوچت ګامونه لپاره قبلول بل او يوه د او يووالی

 جګ په سره بل له يو ټول او شو ځای يو سره ضد پر عمل انسانی غير د شړلو اجباری د چې دی وار زمونږ اوس ھمدا

 .کړو اوچت اوازونه لپاره برلين دوست مھاجر او قبلول بل او يوه د ډول، بل يو کې اواز

 :دريږو مونږ

 .دی شوی تپل مھاجرينو افغان پر مھال اوس چې ضد پر ترور روانی د

 !دی نه امن افغانستان چې :وايو او ضد پر تصميم د اداری فدرالی مھاجرينو او غوښتنکو پناه د

 ضد پر پيلدونکو د کرکی د السنيو ښی پوپوليستو د

 کيږی شړل سبا چې ونکړی ژوند وير دی په انسان يو ھيڅ کې ھغه په چې لپاره برلين يوه د

 .درول توګه عاجله په ته افغانستان شړل اجباری غوښتنکو پناه د

 لپاره اجازی ھستوګنی دايمی د

 وايی "نه" ته افغانستان شړل غوښتونکو پناه د 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 

 


