
 

  

  

 

  
  تظاھرات در برابر سفارت يونان در لندن

  بعد از ظھر 12صبح الی  10جمعه ساعت 

 

ن افغانستان پايان امھاجرو زندانی نمودن تعصب ، اذيت ، تبعيض ، شکنجه   بهدولت يونان بايد 

  ببخشد.

. است وحشتناک ھستند، افغانستان از که بسياری از آنھا، در يونان پناھندگان مھاجران ووضعيت 
 ،در زندان ھا افتضاح در شرايط دوره ھای طو-نیبا از آن و بعد  به اروپا خطرناک سفرھای مردم با

وق حق شانبرای  ھنگامی که از زندان ھا آزاد ميشوند،حتی  ميباشند و زنان و کودکانکه اکثرآ  

از  ستانافغانمھاجران ھنوز ھم اجساد 
 يونان به کابل انتقال داده نشده است



نژادپرستانه يونانی ھا  کنند و مورد حم=ت زندگی در خيابان ھاو ناگزير اند تا  ميشودناده د پناھندگی
   گيرند.بقرار 

تن از ھموطنان ما بوديم که جان ھای شرين شان را در آب ھای يونان از دست  25اخيرآ ما شاھد 
  . ه استشدنانتقال داده  ھنوز دادند و اجساد شان به کابل

برخورد ظالمانه مقامات امنيتی يونان در و حقوق بشری پناھنده گان گسترده ه نقض با توجه ببنآ 
ساعت از کمپين اروپايی حقوق بشر برای افغانستان به روز جمعه  ، نازنان و مھاجرکودکان، برابر 

  ی مينمايد.  جنوری تظاھراتی را در برابر سفارت يونان راه انداز 25بعد از ظھر بتاريخ  12الی  10

آنھاييکه  درد و رنج مھاجرت را تجربه کرده است و ميخواھند احساس ھمدردی و حمايت شان را 
ان بدھند احترامانه خواھش ميکنيم در اين شدران ھموطن ناو بر درانبرای دفاع از خواھران ، ما
  تظاھرات سھم فعال بگيرند. 

که تا ی را قطعنامه ، سفارت يونان با بنابر تفاھم در پايان تظاھرات بايد عرض کرد که تان خدمت 
  .داريمميتحويل ه مامورين سفارت نفر امضا کرده اند ب 500اکنون بيش از 

  حمايت فعا-ن حقوق بشر در  نوشتن شعار ھا و پوستر ھای مناسب استقبال مينماييم.از 

  .تظاھرات ضروری استدر اين و ساير ھموطنان نھاد ھای مدنی، اجتماعی و فرھنگی  حضور

 .جھت آگاھی بيشتر  به شماره ھای زير و يا به نشانی ايميل تماس  حاصل فرماييد
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