
  !افغان زیعز انیجو پناه

 بر کھ دیرس امضا بھ یا توافقنامھ اروپا ھیاتحاد و  افغانستان دولت انیم روان سال اکتوبر ماه در ،دیدانیم ھمھ کھ ھمانطور
 یم رد زبانیم کشور توسط شان یپناھندگ خواست در کھ افغان انیجو پناه از عده آن توانندیم ییاورپا یکشورھا آن یمبنا
 نیب فرودگاه در را ژهیو نالیترم کی کھ است شده متعھد افغانستان دولت ھم یسو از و کنند اخراج درنگ یب را شود
  .کند عمار انیجو پناه نیا ییرایپذ جھت کابل یالملل

 پناه( یاجبار اخراج ھیعل زین ما تا است یمناسب فرصت بنابرآن; بشر حقوق یاللمل نیب روز بھ ستا مصادف دسمبر دھم
 بکار دست منسجم و ھم با ھمھ کھ دارد یپ در مطلوب جھینت زمان تنھا تظاھرات. میکن بلند را شیخو یصدا ) افغان انیجو
 بخصوص دینگذار تنھا را گریھمد. ستین امن فغانستانا کھ میبزن ادیفر شده ستادهیا خطر نیا ھیعل ھم درکنار و میشو

  . برگردند یگرید کشور ھر ای افغانستان بھ ستین ممکن و اند گرفتھ رد جواب کھ تان دوستان

 بھ انیحو پناه یاجبار اخراج بھ اعتراض در را فرانکفورت فرودگاه در فعال و کسترده تظاھرات بار نیچند تجربھ ما
 ھ،یمقدون و صربستان مانند یامنتر یکشورھا ھمچنان و یھنگر و انیبلغار ا،یاتال مانند  اروپا ھیاتحاد عضو یکشورھا

 یھا کشور بھ )انگشت نشان قانون( نیدبل قانون اساس بھ کھ بودند کسان از دفاع در اعتراضات نیا اغلب البتھ. میا داشتھ
  .شدند یم فرستاده فوق

 وادار لحظات نیآخر در انتظار یھا صالون داخل در آلمان یعاد مردم کھ میردکیم یسازماندھ طور معموالً  را تظاھرات
 بھ فرودگاه رونیب در ما نطوریھم. کنند اعتراض پناھجو یاجبار اخراج بر تا گرفتند یم میتصم و شدند یم مداخلھ بھ

  . شد یم ولغ یاجبار اخراج ظالمانھ میتصم آن تا میماندیم ھمانجا و میدادیم ادامھ مان اعتراضات

 ادیفر آلمان در افغان انیجو پناه ماندن حق از دفاع با و یاجبار اخراج ھیعل دسمبر 10 بتارخ گرید بار کی ھم با ھمھ پس
 م،یینما فراھم را ھمھ یبرا ماندن حق میبتوان تا میکن یگ ستادهیا فعال بصورت یجد خطر نیا برابر در دیبا و میکش یم

  .میھست ھمھ یبرا آزاد تردد حق و یاجتماع حقوق خواھان ما چون

 :ما سخن

 !دیکن متوقف را اخراج

  !است ھمھ ازآن ماندن حق

  

  :ما وعده
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