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  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
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 Reports  گزارشھا

  
 " فرھنگ افغانستانۀخان"

  ٢٠١۵ نومبر ٢۵

  "پناھجويان خوش آمديد"، " اخراج نه "
"Refugees welcome " Keine Abschiebung"  

  

جويان  تن از پناھھزاران. ای بود ردهنظيروگست مبر، برلين شاھد تجمع اعتراضی کمنو ١٩صبح روز پنجشنبه 

در اعتراض به تصميم اخراج ھای مدافع حقوق پناھندگان در برلين  ھا و اتحاديه افغانستان، دانشجويان و فعاالن تشکل

 .ی کردندئلمان راھپيمااجويان از سوی دولت پناھ

انش آموزان با و د ، شاگردان مکاتب، شاگردان کورسھا"  فرھنگ افغانستانۀخان"  که به ابتکارئیدراين راھپيما

تجمع، ساعت .  و پشتيبانی شورای مھاجران برلين سازماندھی شده بود، بيش از سه ھزار تن شرکت کرده بودندئیھمنوا

لمان در مقابل ميدان اشروع شد و با توقف کوتاھی مقابل وزارت دفاع " پُتسدامرپلتز" يازده پيش از ظھر از ميدان

 .اھندگان، درساعت چھار بعد از ظھر خاتمه يافتمحل اسکان فعلی پن" تمپل ھوف "ئیھوا

ن  اظھار کرده و خواھائیباشندگان برلين، ھمبستگی خود را با اين راھپيمااز ، ده ھا ھزار ئیدر طی مسير راھپيما

  .گان و برگزار کنندگان شدنداطالعات بيشتری در مورد پناھند
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است ھای جنگی و نژادپرستانٔه کشورھای اروپائی و يل با سان و در تقابيت از پناھجويمائی بزرگ در حماياين راھپ

 .کا جريان يافتيامر

لمان بی سابقه بوده ا در تاريخ چندين سال اخير در   باشرکت ھزارن نفرئیاين راھپما قابل ياد آوری است که نظير

 .است

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

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

 . را تا به آخر ھمراھی کردندئیھمچنان تعداد زيادی از ژورناليست ھای رسانه ھای خبری مختلف، اين راھپيما 

لمان در ا مھاجران و تصميم دولت ألۀ دولت افغانستان در پيگيری مس  از ناتوانیئیمعترضان با سر دادن شعارھا

  .جويان به شدت انتقاد کردنداخراج پناھ
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 :ن ازاين قرار بودابرخی شعارھای معترض

 . و دولت وحشت ملی اش"غنی"ـ مرگ بر 

 .ندش تبديل کرده اغانستان را به کشتار گاه ساکنان اف" ع وغ"ـ 

 .مئييا ب ما طلب می کنی که به کشتارگاهبی وجدان چرا از ـ ای مرد 

 . جنگ و ترور ھستيم ـ ما خواھان فوری قطع

 .گان افغان ھستيمحقوق پناھندـ ما خواھان قبولی 

 .ـ مرگ بر نژاد پرستی

 .يست ھای طالب، داعش، اين باند ھای پاکستانی و عربیـ مرگ بر ترور

 . عدالت ھستيمـ ما در برلين و افغانستان خواھان

 

 :لماناشعارھای متوجه دولت 

 !افغانستان، ھر روز پاريس است

 !شناسد مروت، مرز نمی انسانيت،
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 !شرم آور جو، شرم آور است،  پناھاخراج يک

 .ديان را متوقف کنياخراج پناھجو! تينه مل! نه مرز"

 

و پناھجويان افغان مقيم " فرھنگ افغانستان ۀخان" به نمايندگی از "صبور زمانی"، آقای ئیدر شروع و ختم راھپيما

لمان ا پناھجويان مقيم  ر ناراحت کننده و غير انسانیی از اوضاع افغانستان و وضع بسيابرلين به گزارش کوتاھ

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

ليونھا زن ، طفل و مرد افغان ي اعتراضی، فريادھای م، ھنرمند متعھد با حضور فعال در اين تجمع"شيکب مصدق"آقای 

 .را با صدای شنوا و اعتراضی اش سرود و ھمه را دعوت به ايستادگی و مقاومت کرد

لمان، کماکان به ا دولت ۀدر پايان اين تجمع اعتراضی، برگزار کنندگان اعالم کردند تا لغو تصميم غيرعادالن

 . دردفاع ازحقوق پناھجويان ادامه می دھنداعتراضات خود و اعمال فشارھای مدنی

 "خانه فرھنگ افغانستان"
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