
 

 !ال للترحيل إلى أفغانستان

 !ال للترحيل إلى أي مكان

 !اكسروا ثقافة الترحيل

 (آذار) مارس  18السبت 

 Am Brill 12البداية الساعة 
 أيام النشاط في كل أنحاء أملانيا من أجل حق املجيء والبقاء والذهاب

لنقاوم النفي اإلجباري ألناس قد غامروا بحياتهم في . وغيرهم من الالجئين من أجل مقاومة ظلم الترحيلهذا نداؤنا لنقف متضامنين مع الالجئين األفغان 

هذه الكذبة السلطوية المفبركة من قبل قيادة متواطئة في قصف متواصل . فقط من أجل يقال لهم أن أفغانستان دولة آمنة, مياه الموت وعلى الحدود الخطرة

ستطيع نحن نؤمن أن ألمانيا ككل ت, إذا كانت بريمن تستطيع القيام بهذه الخطوة اإلنسانية من أجل إيقاف الترحيل. ئالتنا وأعراسناعلى بلدنا ومنازلنا وعا

افة قنحن ندعو الجميع الى االنضمام الينا في تكاتف عالمي ضد ث. األفغان والرومان واألشقاء من البلقان وآخرين, أن تتابع قدما وتوقف الترحيل للجميع

 .  الترحيل

:ونقول  صوتنا نرفع دعونا  

!الترحيل ثقافة نكسر دعونا! مكان أي إلى للترحيل ال! أفغانستان إلى للترحيل ال  

ط ى أيام النشاانضموا إل! دعونا نرفع صوتنا سوية –ألمانيا تقوم كل يوم بالمزيد من الترحيالت . إن نظام االستبعاد األوروبي يصبح أكثر و أكثر وحشية

أي   ال تشكل فيه الهجرة, أظهروا  تضامنكم وكفاحكم ورؤاكم لمجتمع أفضل. في كل أنحاء ألمانيا من أجل حق البقاء و حقوق اجتماعية متساوية للجميع

 !تهديد

تم تنظيمها من قبل و www.Welcome2stay.org" قدمتم أهال ووطئتم سهال"هذه المظاهرة هي جزء من أيام النشاط في كل أنحاء ألمانيا من حركة 

    facebook.com/buendnisequalrightsforall - refugeeswelcomehb@riseup.net  حقوق متساوية للجميع بريمنتجمع 

 von wegen sicher! Veranstaltung zur Situation in Afghanistan, Kritik der 

bundesdeutschen Abschiebepraxis.  

Afghanistan is not safe! Public event on the current situation in 

Afghanistan, criticizing the German deportation policy. 

Mittwoch, 5. April, 19:00 Uhr im DGB-Haus, Bahnhofsvorplatz/An der 

Weide. 

 



اكسروا ثقافة الترحيل! من أجل حق المجيء والذهاب  

 !والبقاء

 .منذ بضعة أسابيع تم ترحيل عدد كبير من الالجئين األفغان من ميونخ

نحن نشجب ماحدث على اعتباره فعل إجرامي و ندعو الجميع إلى 

إظهار تضامنهم ضد الترحيالت إلى أفغانستان معنا في الشارع في يوم 

 :النشاط في كل أنحاء ألمانيا

 الترحيل جريمة!

كنه يشبه ول. الالجئين ليس فعل ببساطة إعادتهم إلى بلدهم األمإن ترحيل 

دفع الناس الذين قاموا بإنقاذ حياتهم من الغرق في مياه المحيطات الباردة 

نحن نعتقد أن الالجئين هم . إلى إعادتهم مجددا في  هذه المياه القاتلة

ي كسر ف وثائق حية لجرائم الرجعيين في أنحاء العالم وهم القوة الرئيسية

 .ثقافة الترحيل

بريمن وبعض الواليات األخرى يظهرون إمكانية رفض الترحيل إلى 

وإذا كان هذا ممكن في هذه الواليات فمن المؤكد أن ذات .أفغانستان

و لكن في نفس الوقت يجب أن . اإلمكانية يجب أن توجد في كامل البالد

ة إلى ت كبيرالننسى الحقيقة أن والية بريمن بدأت بترحيالت بكميا

يوغسالفيا السابقة وألبانيا وأيضا باألخص مازالت تقوم بترحيل 

الالجئين القادمين من منطقة البلقان و آخرين كاألفارقة إلى بلدانهم األم 

شكل وبالتالي نقول ال للترحيل ب.مستخدمة اتفاقيات ثنائية مشكوك فيها

 !عام

, يةياسة اللجوء األلمانفي هذه األثناء نواجه استراتيجية اإلنتقاء في س

بلدان " هم أوال مايطلق علي: حيث يتم فيها تقسيم الالجئين إلى ثالثة أقسام

وهم الذين اليملكون فرصة للبقاء و ال يتم األخذ بعين " األصل اآلمنة

ثانيا بلدان األصل التي تصنف الى . االعتبار الحالة الفردية لالجئ

سوريا والعراق و إيران  كاألشخاص من": احتمالية بقاء عالية"

و هم يحصلون على فرص أكثر للتعليم واالندماج . وإريتريا و الصومال

ا و ثالث. من أجل أن يكونون جاهزين في أسرع وقت ممكن لسوق العمل

األشخاص من الدول األخرى، الذين قد ينتظرون لسنين من أجل قرار 

ني أو مهارات طلب اللجوء في حين اليحق لهم االلتحاق بدروس األلما

تركز السلطات في ألمانيا على أن . أخرى ليكونوا جزءا من المجتمع

تتجنب تبرير الوجود األلماني في حرب أفغانستان من أجل أن تحصد 

هذا من المفروض أن يقسم الالجئين و يضعف التضامن . أصوات اليمين

 ! دعونا نظهر لهم أنهم خاطئين. فيما بينهم

 

ما بين من طرف الدولة األلمانية تحت اسم إن مواجهة خالف مزيف 

أدت إلى , AFDو  PEGIDAالسيدة ميركل ومن طرف آخر تحت أسماء 

 على الرغم من. ميل كبير لسؤال المساعدة من السلطات و انتظار عطفهم

أنه من الصواب المساومة في المقابالت والمحاكم إال أن توسل إيقاف 

ذه الدولة نفسها هي إحدى القوات الترحيل من السلطات  هو تجاهل أن ه

يجب أن الننسى أن  قوات الجيش . التي سببت رحيلهم عن بلدهم األم

الواقع  في, األلماني إلى جانب قوات الناتو مازالت على أراضي أفغانستان

 !هذه الحرب تسحب الحق من هؤالء المجرمين لترحيل أي أحد

 ولكن هذا اليتعلق فقط بأفغانستان

ن وغير الالجئين من مناطق أخرى من العالم تدعم مقاومة بعض الالجئي

يجب على الجميع أن . ولكنه غير كافي -هذا عظيم . الالجئين األفغان

يعرف تماما أن النظام الحاكم يشن حروب استعمارية على حساب حياة 

ن القومية هي أيديولوجية الحاكمي. وعمل الكثير من الناس بما فيهم أنفسنا

ولكن العرق البشري عالمي ونحن الناس نؤمن . والمستغلينالمستعمرين 

نحن ندعو الجميع للمشاركة معنا في تضامن عالمي . بالتضامن عالمي

 .ضد ثقافة الترحيل وليدة الرأسمالية

الدول "إن النظام االقتصادي الحالي والتركيز المفرط للسلطة والمال في 

أة واستعمار آسيا و قمع المر  كان قد ولد بدماء استعباد أفريقيا" الغربية

ألنهم  نحن هنا. وتدمير الحياة في بلداننا األم بواسطة القوات اإلمبريالية

نهم إ. إنهم يجبروننا على الهجرة ليستمروا باستغاللهم. دمروا بلداننا

يعملون لديهم في أرخص هيئة وكجنود مشاة , يحتاجوننا كروبوتات وخدم

 .اإلستغاللمن أجل حروبهم االستعمارية و

دعونا نقف ! دعونا نرفع صوتنا عاليا ونقول ال لثقافة الترحيل

متضامنين مع األفغان والرومان وغيرهم من هذه الدول المزعوم أنها 

دعونا نقول ال للترحيل إلى كل ! آمنة ولنقول ال للترحيل إلى أفغانستان

 !ماعيتدعونا نشارك سويا لنكسر ثقافة الترحيل واالستبعاد االج! مكان

 

 


