
 
 

) پور ازول(    گفتگوی خبر با جورنالیست تان از دفتر رهنمایی مهاجرین )فلوشلینکس رات برلین( ودفتر برای مهاجرین

 . 14.02.2022از تاریخ 

 اقدامی یک تحقیقات باالی سرباز شتیفن ک. و بقیه رفتاری خشن باالی جوانان افغان

دقیقه، محکمه تیرگارتن )باغ وحش(. سرک ورودی ویلس نیکر  09.30ساعت  02.2022. 25.و16تاریخ جسله محکمه 

 برلین 10559، ناحیه 4خانه 

بانحوفی کالوسهارست یک حمله غیر انسانی واخالقی باالی آقای جمیل احمدی -در س 2017آپریل  17موضوع : در 

ن از افرادی دیگر. سری راهی و)نام اصلی مخفی(. آقای شتیفن یک سرباز آلمانی که در آن روز بر وظیفه نبودن وچندت

آقا احمدی را زمانی که ایشان از تمرین فوتبال با سوی خانه روان بودن گرفته ومورد لت وکوب ومحقیرات و دشنام 

آقای احمدی خیلی وخیم و غیر قابل باور بود در   گیرند، در حالی که وضعیت روحی وجسمیهای غیر اخالقی قرار می

ای آندریاس گیسلر شهر دار برلین آن وقت، موضوع آقای احمدی درست برسی نکرده  توسط آق 2020سالی میرتث 

سال بعداز حمله سوی قصد باالی آقای احمدی وبه تحویق افتادن حکمی جلسه   5ایشان را به افغانستان دیپورت ساختن. 

 محکمه باالی آقای اشتیفن ک وهمکارهای شان دوباره گرفته شد.

رو ازول خواستاری دوباره آمدن آقای احمدی به آلمان )برلین( چون دیپورت ایشان یک کاری دفتری فلوشلینکس رات وپ

 اشتباه، مخفی وسیاسی غیر انسانی بود. 

( برای این که باالی آقای جمیل احمدی در آلمان حمله سوی قصد صورت گرفته حقی انسانی ایشان صدمه دیده است،  1

امت آلمانی بدست بیاورد. دلیل: موضوع آقای احمدی پس از دو ماهی حمله سوی  ایشان باید در آلمان شناسایی شده و اق

قصد باالی ایشان مورد برسی قرار گرفت، آقای شهردار برلین نمیخواستن این موضوع را مدی نظر داشته باشند، و 

ای احمدی انجام داده دفتر امنیت برلین با پرده پوشی ازین موضوع و همکاری با افرادی که این جرم را در مقابل آق

 کنند. بودن را آزاد کرد. نشان داد که غیر انسانی رفتار می

( و سرباز پولیس آقای اشتیفن، که شخصی اقدام کنندی و عضوی این گروهی افرات گرایان در نایکولن برلین آزاد  2

ه در ناحیه نایکولن مدت هاست  شود. کدهند. با نظر داشت تحقیقات خبرنگاران گفته میوراحت به وظیفه خود ادامه می

از طرف شب حمالتی غیر قابل باور، از قبیل شکستن شیشه های موتر، حمله بر اشخاص، وخیلی کارهای دیگری رخ 

ندارد، بجز تعکید باالی گروهای نازسیت. وعمل کردی آقای اشتیفن ک    دهد وپولسی این ناحیه دراین باره هیچ گفتنیمی

 خوردند. ه ها در خیلی حاالت اجرای وظیفه شان باهم سر میافسری پولیس با این گرو

( از زمان دیپورت آقای احمدی، تابه حالی هیچ کدام اثری از تحقیقات باالی سرباز اشتیفن ک. وهمکاران شان گرفته 3

 ند. شود. تا ایشان درمقابل این حمله چیزی گفته نتواننشده است. واز آقای احمدی حضور دراین جلسه گرفته می

شود که ایشان، با زخمی شدن و شکست روحی خودرا تاثیر باالی احمدی باعث می  (این حمله باالی آقای جمیل4

کنند. چند روز پیش از الکدون اول کرونا، آقای احمدی به یک کشوری که هیچ داکتر و دوای وهیچ امکاناتی  برداشت می

 ت دیپورت میشوند.وجود ندارد ویک کشوری خیلی خطرناک اس   صحت یاب شدن

دیپورت آقای جمیل احمدی بزرگترین اشتباه آقای شهردار برلین آندریاس گیزلر، وقاضی آن زمان بود. که ما حاال  

خواستار برگشت آقای جمیل احمدی از خانم اشپرینگر استیم شهردار جدید والیت برلین استیم. وبرای آقای احمدی این 

گرفته واجازه داده شود تا ایشان منحیث شخصی صدمه دیده دوباره شناسایی شوند.  حق انسانی شان را دوباره مدی نظر 

فرماید: مارتینا ماور سخنگوی اقای جمیل احمدی باید هرچی عاجل وهمین حاال دوباره به آلمان آورده شود. چنین می

 دفتر )فلوشلینکس رات برلین(

برای پناهندگان مثل آقای جمیل احمدی که از سوی گروهای  فرمایند :گونتا بورخارد رئیس گل دفتر )پور ازول ( می

گیرند. باید شناسایی شده حق شان واقامت دائمی برای شان داده شود. این شخص نارسیست آلمان مورد حمله قرار می

اشخاصی که باعث حمله    نتنها زخمی شده است بلکی مدی نظر گرفته نشده است که ایشان یک انسان آستن . و چنین

 باالی آقای احمدی شدن مجرم وباید به جزای اعمال شان برسند. نه افرادی بی گناه از المان کشور اخراج. 
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Further information: 
 
Zeit online ze.tt of 9.10.2021: www.zeit.de/zett/politik/2021-10/abschiebung-afghanistan-
polizeigewalt-deutschland-gefluechteter-prozess-nebenklaeger 
 
Open letter by MdB Ulla Jelpke from 08.09.2021: www.ulla-jelpke.de/2021/09/offener-brief-zur-
abschiebung-des-afghanischen-gefluechteten-jamil-ahmadi/ 
 
Joint press release by Flüchtlingsrat Berlin, PRO ASYL, Reach Out, Republikanischer 
Lawyers' Association RAV and Yaar of 18 December 2020: www.fluechtlingsrat-berlin.de/pm-
hasskriminalitaet-abschiebung-afghanistan  
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