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ب00ار این ،جوی00ان افغانس00تان از آلم00انبھ رون00د اخ00راج پناه ای اعتراضدر ادامھ

جویان افغان از آلمان بھ معی پناهزمان با ششمین دور اخراج جھم قرار است
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بھ سکوت، مسامحھ و تبعیض "ن00ھ"  برلین تجمع کنیم تا ت افغانستان درسفار
 بگوییم.

ھاس00ت ب00ھ می00دان اص00لی جن00گ و م00انوِر تقاب00ل من00افع جھ00ان و افغانس00تان، سال
ت00ر کس00ی پوش00یده اس00ت مبدل شده است. ب00ر کمتروریستی ھای بنیادگرا جریان

و » تروریس00تی«ھ00ای مس00امحھ ب00ا گروهھای ک00ھ افغانس00تان از برک00ت سیاس00ت
روزتب00دیل منطقھ و جھ00ان، ب00ا گذش00ت ھ00ر ی کش00ورھایاھای مغرض00انھتسیاس
ش00ده و » تروریس00تی«ھ00ای و دیگ00ر گروه» انطالب00«أمن امن00ی ب00رای ب00ھ م00

این درامھ اکن00ون . اش استپناهرزمین ناامنی برای شھروندان و ساکنان بیس
بھ کاب000ل، وارد و شُرکایش000» گلب000دین حکمتی000ار«ب000ا ورود تروریس000ت ب000زرگ 

ی00ک ی دیگری شده و دولت ناکارآم00د و فاس00د افغانس00تان ب00ا اس00تقبال از مرحلھ
اش ن00ھ کار شناختھ شده عمال ثابت کرد کھ برای تداوم قدرت نامشروعتجنای

ی انس00انی قائ00ل نیس00ت ش00دهای بھ حق00وق ب00دیھی و پذیرفتھبندیترین پایتنھا کم
ھ00زاران قرب00انی نی00ز اس00ت. از م00ال ک00ردن و نق00ض خ00ون ک00ھ حاض00ر ب00ھ پای

ھ000ای افغانس000تان و آلم000ان مبن000ی ب000ر ی اخی000ر دولتانام000ھس000وی دیگ000ر، تف000اھم
جوی00ان، ُمن00افی تم00امی اص00ول و م00وازین حق00وق بش00ر بازگرداندن اجب00اری پناه

ھای م00دنی و حق00وق بش00ری، ای00ن رو،بسیاری از نھادھا و س00ازماناست. ازین
دانن000د ک000ھ ح000ق و س000ودجویانھ مینام000ھ رات000وافقی سیاس000ی، مغرض000انھ تفاھم
 گناه ستانده است. را از ھزاران انسان بی زندگی در"امنیت" جویی وپناه
از ب00وده و  سیاس00ی متش00کل از چن00دین نھ00اد، س00ازمان م00دنی و» حاد ب00رلینات«

جوی0000ان افغ0000ان اس0000ت. ای0000ن تش0000کل، از پناه اخ0000راج رون0000د یمخالف0000ان عم0000ده
آمی000ز ب000وده اس000تو ص000میم تبعیضدھندگان اص000لی اعت000راض ب000ھ ای000ن تس000ازمان

براب00ر نھادھ00ای دولت00ی آلم00ان پیمایی و تظاھرات ب00زرگ را درتاکنون چند راه
ی اعتراضات این جریان، قرار است نموده است. در ادامھدر برلین برگزار 
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توق00ف ب00دون قی00د وش00رط رون00د اخ00راج  در برابر سفارت افغانستان بھ منظ00ور
 ی دولت آلمان و افغانستان برگزار شود. نامھجویان و لغوعاجل تفاھمپناه

 
ی اتح000اد و ھمبس000تگی م000ا در اعت000راض ب000ھ ی ش000ما، نش000انھحض000ور گس000ترده
پناه بھ خ00ط اول ھای بیگفتن بھ اخراج اجباری انسان» نھ«وسیاست تبعیض 
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