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20 salên NATO‘yê wêranî û êş hiştin!
15 ‚ê Tebaxa îsal salvegera desteserkirina desthilatdariyê ya Talîbanê ye. Ji ber ku firîna
Bundeswehr û artêşên din ên Rojavayî êdî Talîban dîsa li ser desthilatdarî û terorê ye, tundî û
hejarî di rojevê de ye. 20 salên destwerdana leşkerî ya NATO‘yê li Afganîstanê hişt ku hilweşîn
û êş rû bidin. Aktîvîstên mafên mirovan, rojnamevan, bi navê hêzên herêmî, mamoste temamiya gelê Afgan ê sivîl hatin terikandin. Tevî ku hikumeta Elman par soz dabû ku wê bi
taybetî komên mirovên qels ji Afganîstanê derxînin, ji hingî ve gelekî kêm qewimî.

Rejîma Talîbanê 1 sal 1 sal bêhelwestiya Hikûmeta Federal!
Budçeya federal a sala 2022 ‚an ji bo bernameya qebûlkirina federal a ji bo Afganiyan 25
mîlyon Euro dide. Dema ku ev ji hêla beşên mezin ên koalîsyona Ampelê ve wekî „serkeftin“
tê pîrozkirin, lê nêrîneke nêzîk nîşan dide ku pereyên pejirandî bese ji bo 5,000 kesan, beşek
ji mirovan bi rastî jî tehdît kirin. Bi vê bernameya qebûlkirina federal re, hikûmeta Elman bi
zanebûn bi hezaran kesên xwedî mafê parastinê ji Talîbanê re dihêle. Her roj neçar dimînin li
wir xwe ji rejîma terorê ya Talîbanê veşêrin, tevî erkdariyên heyî yên qebûlkirinê jî bi awayekî
kêfî di girtîgehê de ne yan jî dimirin. Astengiyên burokratîk û qaşo çavkaniyên darayî yên sînordar nikarin berpirsiyariya rasterast a Hikûmeta Federal veşêrin . SPD, FDP û Bündnis 90/
Die Grünen bi vî rengî mirina mirovên li Afganîstanê dipejirînin - firotina vê yekê weke „serketinekê“ cînayet e û ji bilî dewamkirina polîtîkaya berê ya Wezareta Karên Hundir a di bin navê
Horst Seehofer de tiştekî din nîne.

Divê ev raweste!
Weke civaka sivîl divê em niha tevbigerin!
Ji ber vê yekê tifaqeke berfireh a kesên bandor li wan bûye, komele, sazî, însiyatîf û alîgirên Afgan
ên li Berlînê, rojên çalakiyan ên li seranserê welêt ji bo 13-15 ‚ê Tebaxê plan dikin. Di bin dirûşma
#DontForgetAfghanistan dîsa wê xwepêşandaneke mezin, kampa protestoyê û gelek çalakiyên
din ên biçûk bên lidarxistin. Seebrücke piştgiriyê dide van protestoyan. Ji ber vê yekê, ji 13. 15.08.22 ber bi kampa protestoyê û xwepêşandaneke mezin ve werin û em bi hev re pêşengîya
têkoşîna resepsiyonê û mafê saxlemî ya hemû Afganîyên tehdîtkirî bikin.

Em bi hev re daxwaz dikin:
Bernameyeke qebûlkirina federalî ji bo
hemû mirovên gef li Afganîstanê dixwe!
Neburokrasî û yekser pêkanîna bernameyên
qebûlkirina serbixwe li dewletên federal!
Mafê ewle yê mayîna hemû Afganan!
Demildest dest ji dersînorkirinê berde!

Ya ku tu dikarî bikî ev e:
werin Berlînê û roja 13.08.22 û ji 13.08.2022‘an heta 15.08.2022‘an beşdarî
xwepêşandanê bibin.
Li ser protestoyên tên plankirin hev agahdar bikin, hêza xwe bikin yek û bi hev re
werin Berlînê.
Banga xwepêşandan û kampa protestoyê bi rêya qenalên xwe yên medya civakî
parve bikin, belavok û afîşên li bajarê xwe belav bikin
Li bajarên xwe otobusan, noqteyên civîna trenê û otomobîlan organîze bikin.
afirîner bibin û nîşane û pankart çêbikin û vegotina rengîn û cihêreng a
xwepêşandanê xurt bikin.
Konên zêde, çenteyên razanê, hesinên razanê û xwarinê bînin kampê.

