ﭘﻧﺎه ﺟوﯾﺎن ﻋزﯾز اﻓﻐﺎن!
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﯾداﻧﯾد ،در ﻣﺎه اﮐﺗوﺑر ﺳﺎل روان ﻣﯾﺎن دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ اﻣﺿﺎ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑر
ﻣﺑﻧﺎی آن ﮐﺷورھﺎی اورﭘﺎﯾﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد آن ﻋده از ﭘﻧﺎه ﺟوﯾﺎن اﻓﻐﺎن ﮐﮫ در ﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺷﺎن ﺗوﺳط ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن رد ﻣﯽ
ﺷود را ﺑﯽ درﻧﮓ اﺧراج ﮐﻧﻧد و از ﺳوی ھم دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﻌﮭد ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗرﻣﯾﻧﺎل وﯾژه را در ﻓرودﮔﺎه ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎﺑل ﺟﮭت ﭘذﯾراﯾﯽ اﯾن ﭘﻧﺎه ﺟوﯾﺎن ﻋﻣﺎر ﮐﻧد.
دھم دﺳﻣﺑر ﻣﺻﺎدف اﺳت ﺑﮫ روز ﺑﯾن اﻟﻠﻣﻠﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر; ﺑﻧﺎﺑرآن ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺳت ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﯾز ﻋﻠﯾﮫ اﺧراج اﺟﺑﺎری )ﭘﻧﺎه
ﺟوﯾﺎن اﻓﻐﺎن( ﺻدای ﺧوﯾش را ﺑﻠﻧد ﮐﻧﯾم .ﺗظﺎھرات ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﻠوب در ﭘﯽ دارد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم و ﻣﻧﺳﺟم دﺳت ﺑﮑﺎر
ﺷوﯾم و درﮐﻧﺎر ھم ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﺧطر اﯾﺳﺗﺎده ﺷده ﻓرﯾﺎد ﺑزﻧﯾم ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣن ﻧﯾﺳت .ھﻣدﯾﮕر را ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮕذارﯾد ﺑﺧﺻوص
دوﺳﺗﺎن ﺗﺎن ﮐﮫ ﺟواب رد ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ ھر ﮐﺷور دﯾﮕری ﺑرﮔردﻧد.
ﻣﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺗظﺎھرات ﮐﺳﺗرده و ﻓﻌﺎل در ﻓرودﮔﺎه ﻓراﻧﮑﻔورت را در اﻋﺗراض ﺑﮫ اﺧراج اﺟﺑﺎری ﭘﻧﺎه ﺣوﯾﺎن ﺑﮫ
ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﺎﻧﻧد اﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎن و ھﻧﮕری و ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﺷورھﺎی اﻣﻧﺗری ﻣﺎﻧﻧد ﺻرﺑﺳﺗﺎن و ﻣﻘدوﻧﯾﮫ،
داﺷﺗﮫ اﯾم .اﻟﺑﺗﮫ اﻏﻠب اﯾن اﻋﺗراﺿﺎت در دﻓﺎع از ﮐﺳﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻗﺎﻧون دﺑﻠﯾن )ﻗﺎﻧون ﻧﺷﺎن اﻧﮕﺷت( ﺑﮫ ﮐﺷور ھﺎی
ﻓوق ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﺗظﺎھرات راﻣﻌﻣوﻻ ً طور ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯾﮑردﯾم ﮐﮫ ﻣردم ﻋﺎدی آﻟﻣﺎن در داﺧل ﺻﺎﻟون ھﺎی اﻧﺗظﺎر در آﺧرﯾن ﻟﺣظﺎت وادار
ﺑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﺑر اﺧراج اﺟﺑﺎری ﭘﻧﺎھﺟو اﻋﺗراض ﮐﻧﻧد .ھﻣﯾﻧطور ﻣﺎ در ﺑﯾرون ﻓرودﮔﺎه ﺑﮫ
اﻋﺗراﺿﺎت ﻣﺎن اداﻣﮫ ﻣﯾدادﯾم و ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﻣﯾﻣﺎﻧدﯾم ﺗﺎ آن ﺗﺻﻣﯾم ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ اﺧراج اﺟﺑﺎری ﻟﻐو ﻣﯽ ﺷد.
ﭘس ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺗﺎرخ  10دﺳﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﺧراج اﺟﺑﺎری و ﺑﺎ دﻓﺎع از ﺣق ﻣﺎﻧدن ﭘﻧﺎه ﺟوﯾﺎن اﻓﻐﺎن در آﻟﻣﺎن ﻓرﯾﺎد
ﻣﯽ ﮐﺷﯾم و ﺑﺎﯾد در ﺑراﺑر اﯾن ﺧطر ﺟدی ﺑﺻورت ﻓﻌﺎل اﯾﺳﺗﺎده ﮔﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺣق ﻣﺎﻧدن ﺑرای ھﻣﮫ را ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾﯾم،
ﭼون ﻣﺎ ﺧواھﺎن ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣق ﺗردد آزاد ﺑرای ھﻣﮫ ھﺳﺗﯾم.
ﺳﺧن ﻣﺎ:
اﺧراج را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد!
ﺣق ﻣﺎﻧدن ازآن ھﻣﮫ اﺳت!

وﻋده ﻣﺎ:
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