Solidarity instead of

”the “Integration law
دپخلینی او یا د انسجام قانون
هر هغه کس چی ښه راغلست وای هغه دی په حقه پاتی شی
لریون ۰۷/۲۰۱۶/ ۰۷

یوازی د یووالی قانون به رایه اخلی دا به په نمایی د جولی  ۲۰۱۶کال کی به د پارلمان درخصتیو
په وخت کی وړاندی شی او دا به ددی لمل شی چی المان داولی او دوهمی بستی کی د
مهاجرینو دحقوقو دمحدودولو لپاره ولیکلی شی او نوی قانون به تثبیت او عملی بڼه به ورکړلی
شی
دادغام قانون په پلی کولو سره دمهاجرینو حقوق به سره مساوی نشی به عامه توکه حکومت د
ګډوالو دادغام قانون څخه نه تیریږی او په تدریچی ډول دپناه حق لغوه ګیږی
تاسو په تفصیل سره د قانون مسودی په تمه یی نو برعکس چی دغه مسوده به تاسی په اسانه
سره پیدا ګړی او دسیاسی پناهندکی په پام کی ده چی ګډوال حق لری چی خپل مصارف پخپله
کم کړی
د کار انسجام اجباری دی د اقداماتو د کار په پروسه کی او هم د یوالی په دوره کی اشتراک او هم
د حکومت تر نظر لندی اجرا ګیږی په داسی حالت کی که ګډوال دلچسپی ونلری
سیاست مداران ادعا ګړی ده چی ګډوال د یوالی یا ادغام په برخه کی تنبل او ناراستی ښایی او
هم د المانی ژبی کورسونو ته لسرسی نلری د کار اجازت نه لری اوهم ازاد حرکت نشی کولی
او هغوی په خپله خوښه داوسیدو څای نشی انتخابولی نو باوجود د دی ټولو مشکلتو بیا هم
مونږ غواړو چی په کوڅو کی د یوالی قانون یا ادغام او د کډوالو د محرومیت پر وړاند په ګډه
اعتراض لس پوری کوو مونږ د بد نامی او دګډوالو اجباری زده کړه او او د تم غوښتنه او دکار منعه
کول او داستو ګنی مکلفیت د بندیزونو د پاتی کیدو په وجهه چیغی ووهو او دګډوالو هرګلی وګړو دا
زمونږ وروستی غوشتنه ده چی هر څوک حق لری د اقامت ) اوسیدل ( په المان کی دا میسچ
ورسوی نورو ته هم .حکومت ګډوال په ناحقه جرم تورن کوی په راتلونکی کی

