
باڑوں اور دیواروں کی بجائے مہاجرین کے ساتھ یکجہتی، قلعہ یورپ کو توڑ ڈالو! "کھلی سرحدوں کے لیے اتحاد" پولش 
، ۲۰۲۱ دسمبر، ۹بیلروسی سرحد پر پناہ گزینوں کے فوری داخلے کے لیے ایک مظاہرے کا اعلن کرتا ہے! جمعرات، 

یورپ وحشت کے کیمپوں میں گھرا ہوا ہے۔ لیبیا میں لوگوں پر تشدد کیا جاتا Gänseliesel Göttingen  بجے۲:۳۰دوپہر 
ہے، بلقان میں انہیں سخت سردی کے خلف لڑنا پڑتا ہے، یونانی جزیروں پر انہیں حراستی کیمپوں میں بند کیا جاتا ہے، 
بحیرہ روم میں سمندری ریسکیو روک کر لوگوں کو ڈوبنے دیا جاتا ہے۔ افغانستان میں، جبکہ طالبان حکومت لوگوں کا قتل
عام کر رہی ہے، یورپی یونین خطرات سے دوچار لوگوں کی مدد کی بجائے ان سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے پر 
مصر ہے۔ اس کے علوہ پولینڈ اور بیلروس کی سرحد پر اس وقت پناہ گزینوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک میں مزید 

 مسلح پولش فوجیوں ۱۵۰۰۰اضافہ ہوا ہے۔ کئی ہفتوں سے، خواتین اور بچوں سمیت تحفظ کے متلشی ہزاروں لوگ وہاں 
اور بیلروسی سرحدی پولیس کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ طبی دیکھ بھال یا امداد کے بغیر منفی درجہ حرارت میں 
سرحد پر سنگین حالت کا سامنا کر رہے ہیں اور پولش سرحدی حکام نے انہیں یورپی یونین میں داخلے سے روک دیا 
ہے۔ انسانی حقوق کی خلف ورزی اور پامالی کی جا رہی ہے۔ متعدد غیر قانونی پش بیکس، شدید ناقص طبی دیکھ بھال 

 ۲۵۰اور ہوائی فائرنگ سے متعدد افراد کے ہلک اور زخمی ہونے کی اطلعات ہیں۔ با وجود اس کے کہ جرمنی میں 
سے زیادہ شہر اور میونسپلٹیاں خود کو "محفوظ پناہ گاہ" کے طور پر پناہ گزینوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہونے کا 
اعلن کر چکی ہیں، یورپی یونین کی بیرونی سرحدوں پر فوج بلل کر انہیں سیل کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران، جرمن وزیر 
داخلہ جرمنی میں پولس یونینوں کے ذریعے فاشسٹوں کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں کہ وہ پولینڈ کی سرحدوں پر 
متحرک ہوں اور سرحدی محافظوں کے روپ میں مہاجرین کا شکار کریں۔ یورپ اور جرمنی اپنے نسل پرستانہ مزاج کے 
ذریعے ایک ایسا بیانیہ تشکیل دیں رہے ہیں، جس میں پناہ گزینوں کو پر تشدد اور دشمن کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے۔
ایک "ہائبرڈ جنگ" کی بات ہو رہی ہے اور ایک خطرے کا منظر نامہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ہم ان نسل پرستانہ جذبات کے
سخت خلف ہیں۔ پناہ گزینوں کا یہ بحران شام، عراق، یمن، افغانستان اور دیگر جگہوں پر برسوں کی سامراجی مداخلتوں، 

برعکس جنگوں اور لوٹ مار کا نتیجہ ہے، نہ کہ اس کے  


