
! لل... الرجااء إلى المأام ، وأيضا أفراد الجائين والنأصار الترحيل ليس ح

شباط 22احتجاج فورا على الترحيل الجماعي لفغانأستان، صربيا ومأقدونأيا يوم الربعاء الموافق  
2017.

7:00، الساعة السابعة مأساء )بجوار الكنيسة المركزية(التجمع في توبنغن هولز مأاركت 

، ترحيل جاماعي على الصعيد الوطني للجائين مأن ألمانأيا إلى2016للمرة الثالثة مأنذ خريف عام  
شباط 22أفغانأستان هو الن عقدها في  . 

هذه المرة، الترحيل سوف يكون مأن مأطار مأيونأيخ إلى هذا البلد الذي مأزقته الحرب ويعانأي باستمرار 
.المعانأاة مأن الرهاب

.نأريد أن نأظهر احتجاجانا ضد عمليات الترحيل هذه في الشوارع مأباشرة وعلى الفور 

.أنأنا نأطالب جاميع الناس لظإهار تضامأنهم مأع اللجائين الذين هم على وشك أن يتم ترحيلهم 

شباط، الساعة السابعة مأساء 22أنأت مأدعو للنأضمام إلينا في هولزمأاركت في توبنغن، يوم الربعاء    

سوف نأحمل الضواء في أيدينا، وكل واحد مأنا يمكن أن يظهر احتجاجاه بشكل رمأزي وهادئة، ونأظهر 
. المعارضةباستمرار قوة

)باللمانأية(لمزيد مأن المعلومأات   : https://bleiberecht.mtmedia.org 

 .أحدث تقرير للمأم المتحدة ،جاميع مأناطق أفغانأستان مأا زالت خاضعة لنزاع مأسلح داخلي

يمكن أن ترسل إليها اللجائون عائدين مأن ألمانأيا" مأناطق آمأنة"ل توجاد أي  .

-مأقاطعة شليسفيغ(وبسبب هذا التقرير للمأم المتحدة، عدة مأقاطعات في الدولة اللمانأية  
قد قررت وقف) فيستفالن-هولشتاين، برلين، بريمن، نأيدرساشين، راينلنأد فالز، هامأبورغ، نأوردراين

-ولية بادن السود في -دعمها لعمليات الترحيل إلى أفغانأستان بل على العكس، الحكومأة الخضر
فورتنبرغ ل تزال على سياستها المتشددة للجوء، بنشاط، وسوف تواصل دعم عمليات ترحيل

إلى أفغانأستان وغيرها مأن البلدان التي تعانأي مأن الحروب والزمأات" المفصولين"اللجائين  . 

في اليوم نأفسه،. هذه سياسة الترحيل ضد اللجائين الفغان هي فقط غيض مأن فيض، على الرغم
أيربارك في-بادن" كارلسروه"نأريد أيضا احتجاجاا على عمليات ترحيل جاماعية أخرى، المقرر مأن 

، صربيا و مأقدونأيا"أمأن بلدان المنشأ"مأنطقة البلقان، لما يسمى  .

تهدف إلى أسر الغجر، الذين سوف تضطر إلى العودة إلى البلدان التي يعيشون فيها حياة بؤس، 
 سيكون رهنا بالعنصرية، ودون أي مأنظور لنأفسهم

ل يوجاد إنأسان غير شرعي" في اسمنا"ليس : سوف تكون رسالتنا واضحة جادلا !

يجب عدم التضحية بحقوق النأسان للحملت النأتخابية في ألمانأيا 

https://bleiberecht.mtmedia.org/2017/02/18/afghanistan-abschiebung-22-02-2017According

