!Demonstration against deportation
نام نہاد باہر کرنے اوسنابرک 'امن کا شہر' اکثر پرامن بقائے باہمی ،بین الثقافتی تفہیم کے کی
ایک جگہ کی طرح لگتا ہے ،اور بھی زیادہ انسانی سیاسی پناہ کی پالیسیوں کے ساتھ ایک
جگہ کے طور دائیں بازو نفرت تقاریر کی ایک کبھی بڑھتی ہوئی رقم کے اوقات میں .ایک ہی
وقت میں اوسنابرک کے شہریوں مہاجرین کے ساتھ بہت اچھا اظہار یکجہتی اور گزشتہ
.سالوں میں پرامن احتجاج سے ملک بدری کی دسیوں روک دیا
لیکن اوسنابرک میں ایک اور حقیقت بھی موجود ہے :پھر بھی ،اور تعداد میں اضافہ ،ملک
بدری اوسنابرک میں ہو ، .پیشگی انتباہ کے بغیر اور شہری آبادی لینے نوٹس کی اکثریت کے
.بغیر رات کو
جلوطنیاں ،جس میں بڑی تعداد میں پولیس افسران مہاجرین کے اپارٹمنٹس پر حملہ ،تشدد
' 'Nordhotelپناہ گزینوں کے گھر th،مظاہروں اور پرامن مزاحمت کو دبانے .جنوری کے 4
میں ایک ملک بدری وہاں رہنے والے پناہ گزینوں کی مزاحمت کے خلف کئے گئے اور گھبرا
.مرچ سپرے کے استعمال کے ساتھ حامیوں گیا تھا جب پر مثال کے طور پر
جلوطنیاں ،انسانوں ،حکم میں جنگ اور بحران فرار ہو گئے ہیں کہ ایک مبینہ طور پر پرامن
معاشرے کا حصہ بننے کے لئے قابل ہو جائے کرنے کے لئے جس میں ،اچانک اور تشدد ان
کے وجود لوٹ رہے ہیں .اٹلی اور فرانس میں لیا جہاں ہفتے کے آخری جوڑے میں اوسنابرک
سے باہر ملک بدر لوگوں وسط موسم سرما میں بے گھری میں جاری کیا جائے گا .ان لوگوں
کو پہلے سے ہی کے چند سوڈان کے جنگ زدہ ملک کے لیے ان کی مزید جلوطنی کی
محسوس کیا گیا.جلوطنیاں ،ہماری پیروی کے شہریوں کے ایک حصے میں خوف مسلسل کی
وجہ سے جس کو اچانک حکام کی طرف سے صوابدیدی فیصلوں کے نتیجے میں ملک بدر کیا
جائے .شہریوں ،رات کو سو نہیں سکتا جو عمل کریں .اوسنابرک میں آزادانہ طور پر منتقل
.کرنے کے لئے ڈرتے ہیں کہ شہریوں پر عمل کریں
اسی پولیس کے سامنے تشدد بڑھتی ساتھ مہاجرین کی پرامن احتجاج دبا کہ صرف دن  -ایک
میں پولیس ،اس کے نندک بیان کی ڈگری حاصل کی جو  Osnabrücksہی وقت میں
جلوطنی کے دوران پرامن احتجاج کے خلف تشدد کا استعمال نہیں کریں گے کہ .یہ
مہاجرین کی طرف سے پولیس کے خلف احتجاج کی آنکھوں میں سابق بیان میں شامل
!نہیں کیا گیا تھا کہ ظاہر کرتا ہے .کیا نسلی امتیاز آئی کی طرح لگ رہا ہے
اوسنابرک کے شہر قبل اطاعت میں دائیں بازو نفرت تقاریر کے بعد ہوئی ہے اور اب ان
لوگوں پر سخت موقف ،حفاظت چاہتے ہیں جو ہمیں یہاں ناقابل یقین ناراض ہوتا ہے اور

مزاحمت کا مطالبہ کر رہی ہے کہ! یہ مزاحمت ہم اوسنابرک کی سڑکوں پر لنے اور اس کا
حصہ بننے کے لئے آپ کو دعوت دیتے کرنا چاہتے ہیں .مندرجہ ذیل دنوں میں دو پناہ
pmگزینوں کی پرتشدد جلوطنی اور بہت زیادہ کے بعد ایک ماہ ،ہم نے ہفتہ  04،02پر 2
میں تھیٹر اوسنابرک کے سامنے میں اس غیر انسانی عمل کے خلف ایک کے طور پر مارچ
کرنے سے ملقات کریں گے .متعدد آو اور اپنے دوستوں لنے اور کی رات کے وقت اور کسی
دوسرے ملک میں کالی مرچ سپرے کے استعمال کے ساتھ جلوطن ہونے کے خوف کے بغیر،
ایک شہر ہر شخص کی حفاظت میں رہ سکتے ہیں جس میں کے لئے اونچی آواز میں رہنے
دو.خاص طور پر براہ راست متاثر خلف احتجاج اور بھی اوسنابرک میں اس چنگی لیتا ہے
کہ ملک بدری کی مشینری کے بارے میں ان کے غصے کا اظہار کرنے کے حق کو لے جائے گا.
جلوطنی کی رات کو موجودہ حالت کے بارے میں رپورٹ ،جہاں جو جس میں متاثرہ تقاریر
ہو جائے اور حفاظت میں ایک زندہ کے لئے ان کے مطالبات کر دے گا .دیگر تقاریر
.سے آئے گا  DGBاور ، Likos، Exilvereinاوسنابرک NoLager
ہمارا موقف گزشتہ سالوں میں تبدیل کر دیا گیا نہیں  -جلوطنی ہیں اور ہمیشہ ایک غیر
انسانی پریکٹس ہو جائے گا .انہوں نے روب ایک خود تعین کیا زندگی کے حق انسان.
حقیقت یہ ہے کہ ملک بدری پہلے سے اعلن نہیں کر رہے ہیں ،ان کے اپنے وجود کے لئے
.مسلسل خوف کی حالت میں متاثرہ پتے

کوئی نسل پرستی کی
کوئی ملک بدری کے لیے ،پولیس تشدد ،اور جہالت
جلوطنیاں کے شہر کو نہیں
ختم جلوطنی کے مسلسل خوف اور خود اپنے وجود کے لئے
سب کے لئے ایک شہ

