
رفتاری انسانی در مقابل ھمھ مردم درحال فرار

جنگ در اوکراین - ھر چیز ممکن است؟

ما تقاضای پذیرش انسانی برای متام مھاجرین در معرض فرار از خطر را داریم!

نام این مشکل اصأل نزادپرستی است- ھنوز!

واکنش ھای جنگ در اوکراین نشان داده خیلی چیزھا ممکن است. ملیون ھا مردم از رسارس اروپا حارض شدن در این زمینھ

ھمکاری ھای فراوانی انجام دادن. و ھزاران مردم داوطلب حارضان ھمراھی کنند تا امروز.

این تصویر از ھمدردی وھم دیگر پذیری فقد برای چند روز صفھ ھای مجازی را اختیار داشت. مھاجران اوکراین کھ از ھر

.شھرومکانی حق پرواز داشنت بھ آملان آورده شدن

در مرزھای آملان الفاضی نژادپرستی استشامم میشد ! ھمھ مھاجرین را گروه گروه بھ رنگ چھره تقسیم بندی کرده بودن. خیلی ھارا

!برگشت وخیلی ھارا وحشیانھ جستجو میکردن بعدآ لت و کوب کرده زندانی میکنند تاھنوز

حتا پولیس ھای اردوی ملی آملان در مرزھای بالروس وپولند مھاجرین را در عین سوارشدن در اتوبوس وھمچنان با استاد کردن

!اتوبوس مھاجرین داخل شده دشنام ھای نژادپرستی میدھند

با رسیدن متام مھاجرین بھ آملان تعین اعالن بدی نژاد پرستی را کھ تجربھ کردن. محرومیت کامل اوکراینی ھای سیاه پوست کھ

دراوکراین بدنیاامدن. ودانشجویان کھ از کشورھای جھان در اوکراین سال ھا منحیث متعلم، معصل پوھنتون ومثل مھاجران رومانی

کھ ھمزمان مثل اوکراین خانھ ھای شان شان ویران شده است. از حامیت حقوق برشی محرم شدن وھیچ کمک بدست نخواھد آوردن

. (BMI) اعالن میکند وزارت داخلھ ویا

اوضاع این مھاجرین نامعمول است. وخطر برگشت اجباری بھ کشورھای شان میرود. وضعیت خراب است! کمک مردم تقاضا می

.شود

ھمچنان در بعث ھای عمومی باالی مھاجرین درجھ ‚‘ 1‘‘درجھ‘‘ 2‘‘ درجھ‘‘ 3‘ویا مھاجرین ‚‘ خوب‘‘ و

‘‚ !! بد‘‘ ‚ کھ چونین روایاتی نژادپرستی در جامعھ جای ندارد، تبادل نظر میکنند

!یک برخورد انسانی با ھمھ مھاجرین در حالی فرار و پذیریش متام افراد در معرض خطر با باندی ماده 23 خط 1رضورت است



ما تقاضای پذیرش انسانی برای متام مھاجرین در معرض فرار از خطر را داریم!

ھمبستگی مان تقسیم نا پذیر است!  

سفرھای قانونی برای ھمھ مھاجرین کھ یک فضای امن نیاز دارند -!!

-شکنجھ مھاجرین در مرزھا ،و اعالن استاده کردن ھر نوع الفاض و کرداری ھای نژادپرستی را ھرچی عاجل بھ پایان برسانید.

-قبولی دائم و رھنامیی بھ طرف بازار ھای کار تحصیالت برای متام مھاجرین ھمھ دنیا کھ در آملان و اروپا ھسنت!!

-توقف علنی برای کسانی کھ از کشورھای سوم بھ اوکراین و حاال بھ آملان امدن. و متام مھاجرین کھ در معرض برگشت اجباری

قرار دارند!!

-شناسایی متام اسنادھای مھاجرین و اجازه ادامھ دادن تحصیالت شان در پوھنتون ھای آملان و اروپا، وھمینگونھ متام اسنادھای شان

کھ کشوری خود با خود دارند.!!

! ھمبستگی مان تقسیم نا پذیر است

مانباید فراموش کنیم واجازه ندھیم در حالی کھ اتحادیھ اروپااز کمک رسیع مردم تشکر میکند. وجنگ اوکراین را بھ ھر نوع کمک

میکنند. صدھا ھزار نفر در مسیرھای دریا مدیرتانھ غرق شده وتعداد نجادیافتھ گان در اردوگاه ھای جزایر یونان و لسبوس در

حاالت سخت وبدی بھ زندان ھا انداختھ میشود

ھزاره کارمندان محلی آملان با خانواده ھای شان در افغانستان در معرض سختی قراردارد. و مدت ھاست برای انتقال شان نجات

.شان از زیر دست طالب لحظھ شامری میکنند.جواب شان نامعلوم است

و نھ چندان دور از اوکراین تعدای زیادی مھاجرین در زندانھای باذگشتی اجباری در پولند و لھستان زندانی ھسنت. ھمھ مھاجرین

!کھ جانھایشان در معرض بدی خطرقرار دارد ودر خالی فرار ھسنت. ودرخواست مکان امن در اروپا میخواھند. بی جواب ماندن

آمده است. (ھرکی داخل خاک اروپا پاگذاشت، حق درخواست پناھنده گی دارد) نشان دھنده این § قسمی کھ در قانون اروپا باند !

.است کھ دولت ضد ماده قانون عمل میکند. برخورد پولیس ھای مرزی با این مھاجرین غیرقابل باورمیباشد

بھ جای تطبیق قانون باالی این مھاجرین بخاطر بدست آوردن یک روش پناھنده گی در اتحادیھ اروپا، متام مھاجرین را بھ زندان„

انداختھ. مدت ھا نادیده گرفتھ میشود چی باآنھا صورت میگیرد. ویاتوسط اساکرھای مرزی اروپای بھ پولند، لھستان، لیبیا بھ زندان

.ھای کھ مھاجرین کھ سیستم خاص بھ شکنجھ میشوند فرستاده میشود

اینکھ مھاجرین اوکراین بیدون کدام مشکالت بھ مرز ھای اروپا داخل اروپاو آملان شدن. معلوم شد کھ یک روندی تازه برای

!مھاجران در حالی فرار کھ بیدون درخواست کدام اسناد اضافھ پذیرا است

اما نھ برای ھمھ. ودقیقا چونین در خیلی نشست ھای عمومی اتحادیھ ھای جھان. باروایاتی خشونتی امپریالیزمی ھمھ کسانی کھ در

معرض خطر قرار گرفتھ اند. و ھمچنان ھمدردی ما رابا ھمھ مھاجرین کھ بھ اروپا میایند اعالن میکنیم. خصوصا با کسانی کھ با

ترس و لرز روزھای سخت زنده گی را در مسیر اروپا سپری میکنند، دوباره برگشت اجباری و لب و کوب میشوند تنھا منی

.گذاریم. ھمبستگی مان نا پایھ دار است

۵

. معلومات بیشرت در صفھ کاری پل دریایی

یک ھمبستگی خاص برای متام

مھاجرین، و پذیرش متام مھاجرین

!! در حال فرار از خطر


