د ۲۰۲۲کال د اګست له  13څخه
د طالبانو د رژیم د حاکمیت او د املان
تر  15پورې رستارسی
مظاهریښاراوکی د فدرالی دولت له بی کفایتی نه یو کال
احتجاجی کمپونه د برلین په
!تیریږی
!جوړیږی
! کړاو او تباهی د ناټود شل کلن شتون میراث په افغانستان کی
د روان کال د اګسټ په  ۱۵نیټه د طالبانو له خوا د واک د تر السه کولو له لومړی کلیزې رسه برابره ده .د آملان او نورو لویدیځو
هیوادونو د وسله والو ځواکونو په چټکۍ وتلو رسه ،طالبان بیرته واک ته ورسیدل .ترهګري ،تاوتریخوالی او د فقرپیاوړتیا د طالبانو
د حاکمیت اجندا ده  .په افغانستان کې د ناټو شل کلن پوځي عملیات د ورانیو او کړاوونو لویه لړی په میراث پریښی ده .د برشي
.حقونو فعاالن ،خربیاالن ،محيل کارکوونکي ،ښوونکي او په پای کې د افغانستان ټول ملکي وګړي یوازې پریښودل شوي دي
که څه هم د جرمني فدرايل حکومت تېر کال ژمنه کړې وه چې له افغانستانه به د خلکو په ځانګړي ډول زیامننې شوې ډلې به
.راوبايس او خوندي ځای ته به یې انتقالوي ،خو له هغه وخت راهیسې په دې برخه کې ډېر کم اقدامات شوي دي
!د طالبانو یو کلن رژیم

!د آملان فدرايل حکومت خلک نا امیده او یوازې پریښودل -

د فدرايل حکومت د  ۲۰۲۲کال لپاره د افغانانو د منلو د پروګرام لپاره  ۲۵میلیونه ایورو ځانګړې کړي دي .په داسې حال کې چې د
دې کړنې ته د „بریالیتوب“ په توګه ګوری ،مګر په ) (Ampelkoalitionایتالف لویه برخه چه په املان کې ایتاليف حکومت جوړوي
حقیقت کې ،که چیرې دې مسئلې ته په ځیر او مسلکي توګه وکتل يش ،جوته به يش چې دا پیسې یواځی  5000کسانو ته چه د
.ګواښونو له امله د خپل هیواد پریښودولو ته اړ شوي دي کفایت کوی
په حقیقت کې د آملان د نوي فدرايل حکومت دغه پالیيس د پخوانی حکومت د دوری د هورست زیهوفر د غیر انساين سیاست د دوام
پرته بل هیڅ نه ده  .د آملان حکومت په زرګونه افغانانو چه په واقعی توګه د منلو اوطبیعی حامیت حق لری او واقعی ګواښ رسه
مخامخ دي و طالبانو ته پریښی دي  .دا خلک دی ته اړی شوی دی چی د املان د فدرالی دولت د ژغورنې له ژمنو رسه رسه هره ورځ
د طالبانو له ترهګریز رژیم څخه ځان پټ وساتی  .د دوی ژوند له جدی ګواښنی رسه مواجه ده ،دوی د طالبانو له خوا نیول کیږي،
زنداين کیږي او یا هم وژل کیږي .مصنوعي بیوروکراټیک خنډونه او ادعا شوي محدود مايل رسچینې نيش کولی د فدرايل حکومت
په اګاهانه او خوښۍ رسه په افغانستان کې د خلکو د وژولو  Bündnis 90/Die Grünenاو . SPD، FDPمستقیم مسؤلیت پټ کړي
.ننداره کوی
.له همدې امله د افغانانو د مالتړ ادعا د „بریالیتوب“ په توګه نه یوازې بدبینانه ،بلکې یو ډېر غیر انساين عمل هم دی

!دا ډول کړنې باید پای ته ورسېږي
!د مدين ټولنې په توګه ،موږ باید همدا اوس عمل وکړو -

له همدې امله په برلین کې د افغانانو د قربانیانود ټولنو ،سازمانونو ،نوښتګرو او مالتړو یو لوی ایتالف د اګست له  ۱۳تر - ۱۵
..پورې په ټول هیواد کې د «افغانستان مه هیروئ !» تر شعار الندې لویې مظاهرې ،احتجاجي کمپونه او نور ډیر څه پالن کړي دي
د دغو مظاهرو مالتړ کوي .نو د  2022کال د اګست له  13څخه تر  15پورې د احتجاجي کمپ او لویې مظاهرې رسه Seebrücke
یوځای شئ .راځئ چې د ټولوهغو افغانانو چی په واقعی توګه له ګواښ رسه مخامخ دی د منلو او حق لپاره په ګډه توګه مبارزه
.وکړو

:موږ په ګډه غوښتنه کوو -
د ټولو افغانانو لپاره چې د هغوی ژوند تر ګواښ الندې دی باید د فدرايل دولت یو پراخ
.پروګرام جوړ يش
د آملان د فدرايل حکومت په ټولو ایالتونو کې باید د هغو افغانانو د منلو لپاره چې له
.أصيل ګواښ رسه مخامخ دي ،سمالسی یو غیر بیوروکراتیک او خپلواکه پروګرام پيل شی
!په املان کی باید د استوګنې حق د ټولو افغانانو لپاره تضمین شی
!د افغانانو اخراج باید ژر تر ژره ودرول يش

تاسی څه کولی شئ ؟
برلین ته راشئ او د  2022کال د اګست په  13په مظاهره کې برخه واخلئ او په هغه احتجاجي کمپ کې چې د  2022کال د -
 .اګست له  13څخه تر  15پورې چمتو شوئ  ،ګډون وکړئ
.د پالن شوې مظاهرې په اړه ټول افغانان خرب کړئ ،رسه یو ځای شئ او په ګډه برلین ته راشئ -
د ټولنیزو رسنیو ،چینلونواو نورو اسانتیاوو له الرې د مظاهرو او احتجاجي کمپ غږ ټولو افغانانو رسه رشیک کړئ ،اعالنونه وویشئ -
.او په خپلو ښارونو او ځایونو کې چی افغانان را ټولیړی پوسټرونه نصب کړئ
د بس (رسویس) او موټر له الرې ډله ایز سفرونه تنظیم کړئ ،او د ریل د حرکت وختونه او د ریل سټیشنونو کې د ډله ایزو غونډو -
.ځایونه تنظیم کړئ
نوښتګر اوسئ .د پوسرتونو او بیرنونو جوړول په ګډه تنظیم کړئ  ،روښانه او هر اړخیزې مظاهرې وکړی ،د مظاهری د پیاوړتیا لپاره -
.یو بل رسه همکاری وکړی
.کمپ ته اضايف خیمه ،د خوب کڅوړه ،د خوب وسیلی او خواړه راوړئ -

