تظاهرات  ۱۳/۰۸/۲۰۲۲ساعت  ( ۱۴رشوع جلوی درب اداره
) امور خارجه
)کمپ اعرتاضی  ۱۳/۰۸/۲۰۲۲تا  ۱۵/۰۸/۲۰۲۲برلین (میته
سال حضور ناتو فقط نابودی و درد پشت رس خود در افغانستان باقی۲۰
گذاشت

آگوست سالگرد یک سالگی بدست آوردن دوباره قدرت توسط طالبان در افغانستان است۱۵
بعد از بازگشت فرار گونه ی نیروی ارتش آملان و ارتش دیگر کشورهای خارجی دیگر طالبان دوباره قدرت را بر دست گرفتند و ترور،
خشونت و فقر را در دستور کار خود قرار داده اند
.سال حضور ناتو در افغانستان درد و رنج و نابودی را برای افغانستان باقی گذاشت ۲۰
فعاالن حقوق مدنی  ،خربنگاران ،نیرو های محلی که به دولت آملان کمک کرده اند ،معلامن و متام افراد غیر نظامی ساکن در
افغانستان تنها گذاشته شدند ،علیرغم اینکه دولت آملان سال گذشته قول داده بود که افرادی که جانشان در افغانستان در خطر است
را نجات دهد ،اما تا به امروز به طور بسیار محدود این کار صورت گرفته است

یک سال حضور رژیم طالبان  -یک سال کم کاری دولت آملان

بودجه سال  ۲۰۲۲کل کشور مبلغ  ۲۵میلیون یورو برای برنامه ی پذیرش پناهندگان افغانستانی در نظر گرفته است .از یک طرف این
به عنوان موفقیت یاد میشود ولی این برنامه فقط برای پذیرش ) ( Ampelkoalitionبرنامه از افراد نزدیک ائتالف چراغ راهنامیی
 ۵۰۰۰ .نفر میباشد که یک تعداد کوچکی از افرادی میباشند که نیاز به کمک دارند
.دولت فدرال آملان با اینگونه برنامه پذیرش پناهندگان هزاران نفر را در اختیار طالبان قرار میدهد
روزانه افراد زیادی خود را از دست طالبان مخفی می کنند ،بدون دلیل زندانی می شوند ویا اینکه علیرغم جواب مثبت پذیرش خود
.کشته میشوند
.با پیش کشیدن موانع اداری و ظاهرا کمبود منابع مالی منی تواند دولت آملان مسولیت خود را قبول نکند و فریبکاری کند
با این کار احزاب اس پ د  ،حزب سبز و اف پ د مرگ و کشتار افراد بسیاری را در افغانستان قبول میکنند و این کار را به عنوان
موفقیت و پیروزی معرفی کردن اهانت است و ادامه ی سیاست وزارت سابق داخلی آملان تحت وزارت ز هوفر
.می باشد ) (Seehofer

این سیاست های اهانت آمیز باید متام شود و جامعه مدنی باید وارد عمل شود
به همین علت یک ائتالف گسرتده از افراد که این موضوع مربوط به آنان می شود( موسسات و گروه های افغانستانی و
مهاجرین افغانستانی وحامیان پناهندگان )تالش برای اقدام به برگزاری یک برنامه سه روزه در کل ایاالت آملان بین ۱۳/۸ /۲۰۲۲تا
   ۱۵/۰۸/۲۰۲۲.دارند
با شعار افغانستان را فراموش نکنید دوباره یک تظاهرات بزرگ  ،یک کمپ اعرتاضی و تعداد بسیار مجالس کوچک تر با این
موضوع را برنامه ریزی کردیم
از ای اعرتاضات حامیت می کند )  ( Seebrückeموسسه ی ما
ما شام را به رشکت در این جلسات و تظاهرات و کمپ اعرتاضی دعوت میکنیم تا با همدیگر برای پذیرش افغانستانی ها و ایجاد
یک اقامت امن و حق ماندن در آملان کنار یکدیگر مبارزه کنیم

مشرتکا ما مطالبه می کنیم که
ایجاد یک برنامه جامع ایالتی برای پذیرش همه افغانستانی ها که جانشان در -
افغانستان در خطر است
انجام برنامه پذیرش مستقل در همه ایاالت آملان بدون کاغذبازی های اداری و رسیع-
حق ماندن در آملان برای همه ی افغانستانی ها-
ممنوعیت رسیع اخراج افغانستانی ها -

این کار ها را شام می توانید انجام بدهید
.به برلین بیایید و در تظاهرات  ۱۳/۰۸/۲۰۲۲رشکت منایید یا اینکه در کمپ اعرتاضی از  ۱۳/۰۸/۲۰۲۲تا  ۱۵/۰۸/۲۰۲۲رشکت منایید -
به دوستان و آشنایان خود رد مورد این تظاهرات و کمپ اعرتاضی اطالع رسانی منایید و گروه هایی را تشکیل بدهید و با یکدیگر -
در این جلسات و برنامه ها در برلین رشکت منایید
فراخوان رشکت در تظاهرات و کمپ اعرتاضی را در شبکه های مجازی اینرتنتی باز نرش کنید  ،اعالمیه ها را در شهر خود پخش کنید -
.و پالکارد ها را در شهر خود نصب کنید
در شهر خود اتوبوس  ،قطار و مسافرت مشرتک را برای رشکت گروهی در تظاهرات و کمپ اعرتاضی در آملان سازماندهی کنید-
خالقیت خود را با ساخنت پالکارد  ،دست نویس و یا ساخت پرچم نشان دهید و با این کار به تنوع گرایی در تظاهرات کمک کنید -
همراه خود زیر انداز  ،کیسه خواب  ،خیمه و آب و غذا بیاورید -

