#DON‘T FORGET AFGHANISTAN
مخيم االحتجاج
برلني 13.08 - 15.08.2022
)(ميته

مظاهرة  2 ،13.08.2022ظهرا
برلني (نقطة البدء من وزارة
)الخارجيةاألملانية

!عاما والناتو يرتك الدمار واملعاناة 20

يصادف  15آب/أغسطس من هذا العام الذكرى السنوية الستيالء طالبان عىل السلطة .ومنذ فرار الجيش األملاين والجيوش الغربية
األخرى ،عادت طالبان إىل السلطة وأصبح اإلرهاب والعنف والفقر عىل جدول األعامل .لقد خلفت عرشون عاما من التدخل العسكري
لحلف شامل األطليس يف أفغانستان دمارا ومعاناة .نشطاء حقوق اإلنسان ،والصحفيون ،وما يسمى بالقوات املحلية ،واملعلمون – تم
التخيل عن جميعهم .وعىل الرغم من أن الحكومة األملانية وعدت العام املايض بإجالء الفئات الضعيفة من أفغانستان ،إال أنه مل يحدث
.سوى القليل جدا منذ ذلك الحني

!سنة حكم من نظام طالبان  -سنة من تقاعس الحكومة الفيدرالية

توفر امليزانية االتحادية لعامنا  25 ,2022مليون يورو لربنامج القبول واألجالء الفيدرايل لألفغان .يف حني يتم االحتفال بهذا باعتباره
„نجاحا“ من قبل أجزاء كبرية من تحالف اإلشارة ،بنظرة فاحصة تظهر أن األموال املعتمدة تكفي ل  5000شخص فقط ،وهو جزء صغري
من الناس املهددين بالفعل .ومن خالل برنامج القبول الفيدرايل هذا ،ترتك الحكومة األملانية عن علم آالف األشخاص الذين يحق لهم
الحصول عىل الحامية لطالبان .كل يوم عليهم أن يختبئوا هناك من نظام طالبان اإلرهايب ،أو يسجنون تعسفيا أو ميوتون عىل الرغم من
التزامهم بقوانني طالبان .وال ميكن للعقبات البريوقراطية واملوارد املالية التي يفرتض أنها محدودة أن تخفي املسؤولية املبارشة للحكومة
االتحادية .وهكذا يقبل الحزب االشرتايك الدميقراطي والحزب الدميقراطي الحر وحزب الخرض مبوت الناس يف أفغانستان  -وتسويق ذلك
.عىل أنه „نجاح“ أمر مثري للسخرية وليس أكرث من استمرار السياسة السابقة لوزارة الداخلية يف عهد هورست زيهوفر

!هذا يجب أن يتوقف! كمجتمع مدين ،يجب أن نعمل اآلن
وهذا هو السبب يف أن تحالفا واسعا من املترضرين والرابطات واملنظامت واملبادرات واملؤيدين لألفغان من كل املانيا يخططون يف
ستكون هناك مظاهرة  #DontForgetAfghanistanبرلني عىل الصعيد الوطني يف الفرتة من  13إىل  15آب/أغسطس .تحت شعار
 Seebrücke - .13كبرية ومعسكر احتجاج والعديد من اإلجراءات الصغرية األخرى .ويدعم
 15.08.22إىل معسكر االحتجاج واملظاهرة الكبرية ودعونا نقود معا الكفاح من أجل االستقبال والحق اآلمن يف البقاء لجميع األفغان
.املهددين

:معا نطالب
!برنامج قبول فيدرايل لجميع األشخاص املهددين يف أفغانستان
التنفيذ الغري بريوقراطي والفوري لربامج القبول املستقلة يف الواليات
!الفيدرالية
!حق آمن يف البقاء لجميع األفغان
!الوقف الفوري للرتحيل

:إليك ما ميكنك القيام به
.تعال إىل برلني وشارك يف املظاهرة يف  13.08.22ويف معسكر االحتجاج من  .13إىل 15.08.2022
.أبلغوا بعضكم البعض عن االحتجاجات املخطط لها ،ووحدوا قواكم وتعالوا إىل برلني معا
شارك الدعوة إىل التظاهر ومخيم االحتجاج عرب قنوات التواصل االجتامعي الخاصة بك  ،وقم
.بتوزيع النرشات وامللصقات يف مدينتك
.نظم الحافالت ونقاط التقاء القطارات ومشاركة السيارات يف مدنك
.كن مبدعا واصنع الفتات وعزز التعبري امللون واملتنوع للمظاهرة
.أحرض خياما إضافية وأكياس نوم وفرش نوم وطعام إىل املخيم

