افغانستان :مسئولیت را بپذیرید - ,جذب کسانی که در خطر هستند ,همین حاال باید صورت بگیرد!
 +++++++++++++++++++++++تظاهرات ,یکشنبه ساعت  13:00ظهر ,برلین+++++++++++++++++++
+++
همه ما روز یکشنبه برای راههای امن فرار از افغانستان و پذیرش افراد در معرض خطر به خیابان ها می رویم! یکشنبه
ساعت  13:00ظهر در برلین .مکان :بزودی اعالم میشود.
به این تظاهرات بپیوندید!
یک هفته پیش طالبان پس از  20سال دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند .این فاجعه کنونی بسادگی قابل پیش بینی
بود و نتیجه مستقیم منازعات بین المللی قدرت سیاسی همینطور .این که اکنون با تعجب به این پدیده عمل میکنید شرم آور است.
چند ماه پیش دولت فدرال گفت" :ما هیچکس را پشت سر نمی گذاریم"
اما به جای تخلیه افراد در معرض خطر  ،یک سنگ یادبود  20تنی و بیش از  20000لیتر آبجو  ،شراب و بیر خارج شد.
در انکار کامل از واقعیت و گزارشات نادرست وزارت خارجه ،سیاست های اخراج به افغانستان تا در همین اواخر به ادامه
داشت ،افغانستانی ها از حمایت در آلمان محروم می شدند ،یکی شدن مجدد خانواده های افغانستانی به تعویق می افتاد و افراد به
خطر افتاده در افغانستان به موقع خارج نگردیدند.
همه افغانهایی که سالهاست برای یک افغانستان صلح آمیز و دموکراتیک مبارزه می کنند در خطر جدی جان خود هستند .آلمان
مسئولیت تضمین حفاظت از این افراد و بستگان آنها را بر عهده دارد!
بنابراین ما تقاضا داریم:
 :1دولت فدرال باید پروازهای از افغانستان را برای تخلیه افراد در معرض خطر با تمام توان حفظ کند  -و تا آنجا که ممکن
است پناهنده گان زیادی را در آلمان جای دهد.
 :2مسیرهای فرار به فرودگاه کابل باید برای افراد در معرض خطر در داخل افغانستان ایجاد شود.
 :3افغان های در آلمان باید به عنوان پناهنده اقامت دریافت کنند.
 :4یکجا شدن خانواده های افغانهای مقیم آلمان باید سریع و غیر بوروکراتیک انجام شود.
 :5برنامه های پذیرش فدرال و ایالتی برای افغان ها از کشورهای همسایه افغانستان باید تنظیم شود.

مبارزان و دوستان عزیز ,ما فقط می توانیم از طریق فشار جمعی در خیابان ها تغییرات سیاسی ایجاد کنیم ,پس به ما بپیوندید:
حفاظت از افغانها ,همین حاال!

