
 

 دردفاع از حقوق پناهجویان شهرفرانکفورت در 5102دهم دسامبر  تظاهرات 

 

 
 

 

ازهموطنان مهاجرما میالدی شاهد تظاهرات وراه پیمایی تعدادی  5102شهرفرانکفورت آلمان امروز دهم دسامبر 

، شورای مهاجران افغان مقیم آلمان وتعدادی ازخود " به فرانکفورت خوش آمدید" بودکه به ابتکار کمیته رضاکاران 

دراین گردهمایی ازمن نیزدعوت شده بود تا . پناهجویان افغان مقیم شهرفرانکفورت وحومه آن راه اندازی گردیده بود

افغان مقیم آلمان وباشنده شهرفرانکفورت پیرامون اوضاع نابسامان فعلی کشور  به نماینده گی ازشورای مهاجران

با ابرازسپاس از سازمان دهنده  .وعوامل فرارجوانان ازمیهن وپناهنده شدن شان به کشورآلمان صحبتی داشته باشم

 : گان این گردهمایی دربخشی از صحبت خویش خطاب به اشتراک کننده ها یادآورشدم که 

روزدهم دسامبرکه مصادف به روز جهانی حقوق بشر است  ما دراینجا دورهم آمده ایم تا آواز همه مهاجران هم میهن ام  "

ادامه جنگ وخونریزی طی بیشتراز .  خودرا نه تنها به گوش مقامات مسئول کشورآلمان ، بلکه بگوش همه جهانیان برسانیم 

بی امنیتی وادامه کشتارها وقتل عام های بیجا وبی مورد که اکثرآ درخارج  سی سال گذشته  وبوجودآمدن شرایط ناگوارسیاسی ،

از مرزهای کشورعزیزمان افغانستان سازماندهی میگردد که باعث تلفات سنگین جانی ومالی دربین مردم ما وبیجا شدن شان 

مهاجران عزیزی که امروزباقبول . ازیک محل به محل دیگر میشوند ، ما رامجبور به ترک وطن وکاشانه اصلی ما نموده است

بیشتراز  –هرنوع مشکالت وحتی دادن قربانی های بزرگ خودرا به کشورهای اروپایی منجمله کشور آلمان رسانیده اند 

وزیرداخله کشور آلمان با انکار حقایق تلخ  -(آقای  دی میزیه ) زیرا. مهاجران سایرکشورها درتشویش واضطراب بسرمی برند

افغانستان را هنوزهم یک کشور امن دانسته ومیخواهند در درتفاهم با دروغ پراگنی های مقامات  -کشور ما  از وضع داخلی

( خانم  فون ده الین ) اما باسفروزیر دفاع آلمان. دولت خود مان تعدادی از پناهجویان افغان را دوباره به کشورشان بازگردانند

ی های ایشان درمورد عدم ثبات وادامه نا امنی ها دراین کشور تصویر دیگری را درهفته گذشته به داخل کشورما تحلیل وارزیاب

ما درحالیکه این ادعا های وزارت امور داخله آلمان را رد مینماییم ، ازهمه ارگانهای دفاع .  ازحقایق این کشور بازتاب میدهد

ن ونماینده گی های احزاب سیاسی واجتماعی در ازحقوق پناهنده ها ، سازمان حقوق بشر، سازمانهای ا مورمهاجران در آلما

وغیره دردفاع ...... اروپا خواهشمندیم تا دست بدست هم داده ، بدون درنظرداشت تعلقات قومی، زبانی ، سیاسی ، مذهبی 

 " . ازحق مشروع پناهنده های افغان  به پاخیزند ودین ایمانی و وجدانی شانرا ادا نمایند
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نیزصحبت مختصری نموده ، تصمیم دولت آلمان درمورد اخراج " ویلکم فرانکفورت" ان آلمانی کمیته متعاقبآ یکتن ازرضا کار

پناهجویان افغان را درشرایط فعلی کشورشان که هنوزدرچنگ وبدبختی بسر میبرد عجوالنه خودانده ازمقامات مسئول خواست 

 . تا دراینمورد تجدید نظرنمایند

. ن ما از بانوف مرکزی شهر بسوی بانک مرکزی اروپا به راه پیمایی پرداختیمبعدآ باتجمع بیشترمهاجران هموط

ما امنیت وصلح !  ماعدالت میخواهیم !  دیپورت حق ما نیست : درجریان راه همه بایک صدا شعارمیدادند که 

  ...... !دیپورت را توقف دهید!  پناهنده گی حق مسلم ماست !  میخواهیم 

سرخوردیم که با " آزول - پرو" مسئولین سازمان دفاع ازحقوق پناهجویان افغان درآلمان بنام درجریان راه با یکی از

ورما وادامه ناآرامی های اخیر باماهمراشد ودرتوقف کوتاهی درمورد وضعیت ناامن کش وافر کمال میل وعالقه

حمایت وپشتیبانی همه جانبه  شمول چنگ دیروز درقندهاروتلفات افراد ملکی به پناهجویان معلومات مفصل داده ،ب

سازمانش را در راه دفاع ازحق پناهده گی افغانان ابرازداشته ، به آنان اطمینان دادکه ازهیچ نوع کمک وهمکاری 

 .جهت بدست اوردن حق پناهنده گی برای افغانان عزیزما دریغ نخواهد کرد

همه پناهجویان عزیزما باتعهد اینکه در آینده  این گردهمایی اعتراضی دریک فضای کامآل دوستانه واتحادویکپارچگی

ازحق وحقوق های نزدیک با راه اندازی همچنین گردهمایی ها البته با اشتراک هرچه بیشتر ووسیع تر پناهجویان 

    .پناهنده گی شان دفاع خواهند کرد به پایان رسید

 5102فرانکفورت دهم دسامبر 
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