تظاهرات رسارسی و برپایی اردوګاه یکسال از حاکمیت رژیم طالبان و
(کمپ) هاي اعرتاضی افغانها از تاریخ یکسال از برخورد انفعالی دولت فدرال
 13الی 15ماه اگست سال  2022در !املان نسبت به طالبان میګذرد
!برلین بر ګزار میشود
رنج و ویرانی  ،انچه را که ناتو بعد از بیست سال موجودیت خود در
!افغانستان به میراث ګذاشت

اګست سال جاری مصادف است بایک سالګی غصب قدرت توسط طالبان .از زمان عقب نشینی عجوالنه وفرارګونه نیرو 15
های مسلح املان و سایر کشور های غربی ،طالبان دوباره به قدرت بازگشته اند .وحشت ،خشونت وتحمیل فقر در دستور روز
انها قرار دارد .بیست سال اقدام نظامی ناتو در افغانستان میراث از ویرانی و رنج را به جا گذاشته است .فعاالن حقوق برش،
.روزنامه نگاران ،کارگران به اصطالح محلی ،معلامن و بالخره متام جمعیت غیرنظامی افغانستان تنها و بحال خود رها شده اند
اگرچه دولت فدرال املان سال گذشته تعهد منوده بود که گروههای از مردم را که بطور ویژه اسیب پذیر اند از افغانستان تخلیه و
.به بجای امن انتقال میدهند ،امااز آن زمان تاکنون اقدامات بسیار اندکی درین راستا صورت ګرفته است
!رژیم یکساله طالبان

!دولت فدرال املان مردم را نا امید و تنها رها کرده است -

بودجه دولت فدرال برای سال  25 ،2022میلیون یورو را برای برنامه پذیرش افغان ها تخصیص داده است  .در حالی که بخشهای
موجود در املان از این اقدام به عنوان یک „موفقیت“ یاد میکنند ،اما در )  (Ampelkoalitionبزرگی از حکومت ایتالفی
حقیقت و در یک نګاه کارشناسانه و تخصصی تر به این مسئله  ،دیده میشود که که این پول تنها برای ارایه خدمات برای حد
اکرث  5000نفر که مورد تهدید واقعی قرار ګرفته اند کفایت میکند  ،در حقیقت این سیاست دولت جدید فدرال املان چیزی
نیست.دولت املان با این )) Horst Seehoferجز ادامه سیاست غیرانسانی حکومت قبلی در دوره وزارت هورست زیهوفر
برنامه پذیرش خود بطور آگاهانه هزاران نفر از اتباع افغانستان را که مورد تهدید واقعی قرار ګرفته اند و از حق طبعی حامیت
برخوردار هستند بدون رسنوشت بدست طالبان رها کرده است.آنها مجبورند هر روز از دست رژیم تروریستی طالبان پنهان
شوند ،انها علیرغم وعده های که برای نجات جان انها داده شده است خود رسانه دستګیر و زندانی و یا هم کشته میشوند .موانع
 Bündو . SPD، FDPبیروکراتیک ساختگی و منابع مالی محدود ادعایی منی تواند مسئولیت مستقیم دولت فدرال را پنهان کندآگاهانه و از روی میل مرگ مردم در افغانستان را می پذیرند – ازیرنو ادعای حامیت از افغانها به عنوان یک nis 90/Die Grünen
„.موفقیت“ نه تنها بدبینانه بلکه یک عمل بسیار غیرانسانی است

!به این برخورد ها باید نقطه پایان ګذاشته شود
!ما باید به عنوان جامعه مدنی،همین حاال اقدام کنیم

به همین دلیل است که اتحاد وسیعی از آسیبدیدگان ،انجمنها ،سازمانها ،مبتکرین و حامیان افغانها در برلین
 .اقدامات رسارسی رابتاریخ  13الی 15اګست برنامهریزی کرده است
زیر شعار « افغانستان را فراموش نکنید !» تظاهرات بزرگ ،اردوګاه (کمپ) اعرتاضی و بسیاری از اقدامات کوچک دیگر
از این اعرتاضات حامیت می کند .پس به کمپ اعرتاضی و تظاهرات بزرگ از  13تا  15اګست . Seebrücke 2022برگزار خواهد شد
.بپیوندید .بیایید یکجا با هم برای پذیرش و حق اقامت امن همه افغان های در معرض خطر و تهدید مبارزه کنیم

 :مایکجا با هم میطلبیم

–

باید برنامه پذیرش جامع فدرال برای همه افغانهای که زندګی انها در معرض تهدید
.قرار دارد ساخته شود
در همه ایاالت دولت فدرال املان یک برنامه غیر بیروکراتیک و فوری و
.مستقل برای پذیرش افغانهای که مورد تهدید واقعی قرار دارند تطبیق ګردد
!حق اقامت برای همه افغاها تضمین شود
!اخراج افغانها باید فورا متوقف ګردد –

:آنچه شام می توانید انجام دهید

.به برلین بیایید و در تظاهرات  13اګست  2022و در کمپ اعرتاضی که از  13تا  15اګست  2022برګزار میګردد رشکت کنید
.تظاهرات برنامه ریزی شده را به اطالع همه افغانها برسانید  ،در کنارهم قرار بګیرید و یکجا با هم به برلین بیایید -
فراخوان تظاهرات و اردوکاه (کمپ) اعرتاضی را از طریق کانال های رسانه های اجتامعی و سایر امکانات که در اختیا دارید به -
 .اشرتاک بگذارید ،آگهی نامه ها را توزیع کنید و پوسرتها را در شهرهای خود و محالت تجمع افغانها نصب منائید
مسافرت های دسته جمعی با بس (رسویس) و موتر و تثبیت ساعات حرکت ریل و محل مالقات جمعی در ایستګاه های ریل -
(.قطار) را سازماندهی کنید
.خالق وبا ابتکار باشید .یکجا با هم ساخنت تابلوها و برنها را سازماندهی منوده و با بیان شفاف و متنوع تظاهرات را تقویت کنید –
.چادر اضافی ،کیسه خواب ،تشک های خواب و غذا به کمپ بیاورید –

