افغانستان کشوری امن نیست .دیپورت ها به افغانستان را متوقف کنید.
ما اعتراض میکنیم




علیه دسته بندی افغانستان به عنوان کشور امن
علیه معامله ی اتحادیه اروپا با دولت افغانستان بر روی دیپورت پناهندگان
برای توفق بالفاصله ی دیپورت ها به افغانستان در سراسر کشور

شنبه دهم دسامبر  2016ساعت 12
افغانستان به مدت چهار دهه تحت بمباران قرار داشته است  ،ابتدا بوسیله ی روسیه  ،سپس بوسیله ی ناتو آمریکا و همپیمانان غربی اش.
از ابتدای شروع به اصطالح " جنگ علیه ترور " در  2001در لوای ایجاد نیروی پلیس و ساختار های نظامی ،نیرو های آلمان به
صورت فعال در افغانستان حضور داشته اند .با این وجود این امر سبب افزایش امنیت برای مردم نگردید.
حتی با استناد بر مدارک رسمی تعداد مردم کشته و زخمی شده بین سال های  2007تا  2015در جریان جنگ نظامی چندین برابر شده
است .تنها در سال گذشته تعداد  3500شهروند در افغانستان جان خود را از دست دادند و در نیمه ی اول سال  2016باز هم تعداد 1600
نفر دیگر کشته شده اند.
تعداد واقعی زخمی و کشته شدگان از شروع جنگ " علیه تروریسم " را فقط میتوان تخمین زد .تعداد زیادی از این مردم از مشکالت
فیزیکی و روحی زجر میکشند.
ارقام و آمار به تنهایی بیانگر عمق فاجعه هستند .سازمان ملل از حدود  2میلیون جمعیت افغان سخن میگوید که در داخل افغانستان
مجبور به تغییر مکان زندگی شده اند در حالی که تعدادی از آنها قبال هم چندین بار مجبور به تغییر مکان شده بوده اند .اقدامات مخاصمه
آمیز میان گروه هایی مانند طالبان ،افغان و نیرو های نظامی بینالمللی همچنان اجازه ی یک زندگی امن و مناسب را در افغانستان
نمیدهد.
ما اینجا هستیم چون شما کشورها ی ما را از بین برده اید!
حکومت از کدام کشور امن و دارای ثبات سیاسی سخن میگوید؟ در کدام کشور امنی وزیر داخله باید جلیقه ی ضد گلوله به تن کند وقتی
که از یک هلیکوپتر نظامی به همراه چندین سرباز کامال مسلح پیاده میشود؟
حکومت فدرال آلمان و آقای دیمزیر باید قبول کنند که تالش های نظامی آنها همانند تالش های قبلی آمریکا  ،انگلیس و جماهیر شوروی
به شکست انجامیده است.
تا کنون هر کدام از این مداخالت که اکثرا به عنوان اقدامات انسان دوستانه و دموکراتیک یا کمک به پیشرفت بوده است ،فقط شرایط
زندگی مردم افغانستان را سخت تر کرده است .آنها فقط جنگی را به ارمغان آوردند که افغانستان را در این دوره ی  37ساله بوسیله ی
فقر و خشونت و فساد  ،نابود کرده است.
هر کشوری که بر علیه کشور های خارجی اعالن جنگ میکند و تمامیت و امید آن کشور را از بین میبرد و برای سالمت و جان مردم
خطر ایجاد میکند باید توقع این را هم داشته باشد که مردم آن کشور  ،سرزمین مادری خود و خانواده های خود را برای یافتن سرزمینی
انن ترک کنند .تعداد  40.000پناهنده ای که راه طوالنی و مخاطره آمیزی را برای فرار طی کرده اند حق این را دارند که در کشور امن
و ثروتمندی که در سرزمین مادری آنها جنگ به ما کرده ساکن شوند.
مانند برادران و خواهران ما که از سوریه و سایر کشور هایی آمده اند که زندگی آنها بوسیله ی حرص و زیاده خواهی های امپریالیستی
و جنگ نابود شده است .ما باز هم تکرار میکنیم  :ما اینجا هستیم چون شما کشورها ی ما را از بین برده اید!
برنامه ی برگرداندن پناهندگان دو ماه پیش بدون هیچ گونه مورد بحث قرار گرفتن در پارلمان یا نظر خواهی مردمی به تصویب رسید و
بیانیه ی مشترک بین اتحادیه اروپا و حکومت فاسد افغانستان یک عقب نشینی بزدالنه و غیر قابل قبول برای حکومت آلمان بعد از 15
سال جنگ تلخ است.
در این بیانیه قرار بر این است که افغانستان در  4سال آینده حدود  13میلیارد یورو جهت بهبود زیرساخت های کشور دریافت نموده و در
قبال آن موظف است بیش از  80.000مرد و زن افغان را از اروپا که تنها  40.000نفر آن از آلمان است را باز پذیرد.

برنامه ی برگرداندن پناهندگان؟ معامله بر سر جان انسانها!
این معامله جان انسانها را به خطر می اندازد که بر خالف تمامی اصول انسان دوستانه ای است که کشور های اروپایی دوست دارند خود
را با آنها مزین نمایند .ما با دیپورت برنامه ریزی شده ی هزاران پناهنده ی افغان از آلمان و اتحادیه اروپا که منجر به مرگ و بدبختی
آنها میگردد مخالفت میکنیم.
شما نمیتوانید از شر یک جنگ خالص شوید!
ما پناهندگان به عنوان بازماندگان افرادی که در جنگ کشته شده اند این را میدانیم که در افغانستان منطقه ای امن پیدا نخواهیم کرد.
با وجود جنگ هیچ گونه زیرساختی برای زندگی در افغانستان وجود ندارد و طالبان و ارتش افغانستان و نیرو های نظامی بینالمللی هیچ
گونه امنیتی را به ارمغان نمی آورند .هیچ آینده ی روشنی در مهاجرت داخلی در افغانستان وجود ندارد و این فقط دیدگاه حکومت آلمان
است.
افغانستان کشوری امن نیست!
واژه ی " کشور امن" یک عبارت کامال بی معنی و اهانت آمیز است و به هیچ وجه شرایط موجود در کشورهایی مانند افغانستان (مراکو
و یا سوریه ) را بیان نمیکند .اما این اصطالح فقط به خاطر تامین نیاز های سیاسی کشور های ثروتمندی مانند آلمان بوجود آمده است.
این تنها دلیل وجود اصالح " کشور امن " میباشد و به همین دلیل ما با این دیدگاه از بنیان مخالفت میکنیم.
مردم افغانستان نیاز به یک چشم انداز امن دارند.



یک اجازه نامه ی اقامت که از آنها حمایت کند و نه مانند آنچه امروزه به آنها داده میشود مانند ( دولدونگ ) که آن هم نیاز به
دوندگی فراوان دارد.
امکان دسترسی به تحصیالت و بازار کار و نه مانند آنچه امروزه وجود دارد از جمله محدودیت های شرکت در دوره های
اینتگراسیون و دوره های آموزش زبان.

ما مطالبه میکنیم که:
تمامی دیپورت ها در سراسر کشور به افغانستان متوقف شود!
وضعیت باثبات و امن اقامتی برای تمامی پناهندگان افغان!
حق اقامت برای تمام پناهندگان افغان که پروندههایشان مردود گشته است.

هیچ کس غیر قانونی نیست!
دیپورت ها را متوقف کنید!

