
 هەلومەرجی ئینسانی بۆ هەموو ئەو کەسانەی
کە بەرێگەوەن بە مەبەستی پە نابەری

جەنگ لە ئۆکرانیا - ئایا هیچ شتێک دەکرێت؟

هەمان کێشەی کۆن - ڕەگەزپەرستی

کاردانەوەکانی شەڕی ئۆکرانیا نیشانیان دا کە زۆر شت مومکینن! 
هاودەنگییەکی گەورە لە هەموو ئەوروپادا هەیە و تا ئەمڕۆش هەزاران خۆبەخش 

بەردەوام بن لە پێشکەشکردنی پشتگیرییەکانیان.  بڕیاردەرانی ئەوروپی دواجار کار دەکەن 
بەپێی رێبازێکی مافی مرۆڤ زیاتر لە پرسەکانی کۆچبەری و 

بۆ یەکەم جار ئارەزووی گەورە پیشان بدە .
 

بەاڵم وێنەی یەکڕیزی و هاودەنگی لە یەکێتی ئەوروپادا تەنها چەند ڕۆژێکی خایاند.  هەر زوو بوو
پێوەرە ڕوون و جیاوازەکان بۆ ئەو کەسانە دەگونجێت کە لە ئۆکرانیا هەڵدێن.  پەنابەران لە 

سنوورەکان بە شێوەیەکی ڕەگەزی دیاری دەکرێن، واتە بەپێی ڕواڵەت پێناسە دەکرێن بۆ ئەوەی 
بە ئەنقەست ڕەتدەکرێنەوە یان کۆنترۆڵ دەکرێن و دەگیرێن و سووکایەتییان پێدەکرێت.  بە تایبەتی لە 
 پۆلیسی فیدراڵی ئەڵمانیا زانیاری لەسەر کەسانی ڕەگەزپەرست لەناو شەمەندەفەر و پاسەکاندا لە 

سنووری ئەڵمانیا و پۆڵەندا.  گەیشتن بە ئەڵمانیا، وەدەرنانی ڕەگەزی بەردەوام بوو: خەڵکی ئۆکرانیا
بەبێ پاسپۆرتی ئۆکراینی، ئۆکراینی ڕەنگاوڕەنگ، ڕۆما و خوێندکاری بیانی 

ئەوانەی لە جەنگ هەڵدێن، پاراستنیان لێ بێبەش دەکران.  دۆخی ئەوان نادیارە یان لە مەترسیدایە 
ڕووبەڕووی دیپۆرتکردنەوە.  هەروەها دیبەیتی گشتی دیسان جیاوازی کرد 

 لە نێوان پەنابەران ‚باشە‘ و ‚خراپ‘، لێرەوە درێژەی گێڕانەوەی ڕەگەزپەرستی.!  



هاودەنگی ئێمە بێ جیاکاریە

داواکاری 
- پێشوازییەکی خێرا و مرۆڤانە بۆ هەموو پەنابەران

 ئاسان بكريت! 
چوونە ژوورەوەی یاسایی بۆ هەموو ئەو کەسانەی بەدوای پاراستن دەگەڕێن! * 

کۆتایی هێنان بە توندوتیژی لەسەر سنوورەکانی ئەوروپا و کۆنترۆڵی ڕەگەزپەرستانە! * 
نیشتەجێبوونی هەمیشەیی و دەستڕاگەیشتن بەموله تى كاركردن بەبێ سنوور بۆ هەمووان 

پەنابەران! 
دەستبەجێ ڕاگرتنی دیپۆرتکردنەوەی هاواڵتیانی واڵتی سێیەم و هەر کەسێک * 

ڕووبەڕووی ديپۆرت کردنەوە یان ناردنەوە! 
قبول کردنی  سەرجەم بڕوانامەکانی خوێندن و ئەگەری بەردەوامبوون! 

لە زانکۆکانی ئەڵمانیا بخوێنن  بەبێ گوێدان بە رەچەڵە ک و شوێنی لە دایک بوون!

 لەبیرت نەچێت: لە کاتێکدا یەکێتی ئەوروپا پیرۆزبایی لە خۆی دەکات بۆ هاوکارییە خێراکانی لە ماوەی ئۆکرانیادا 
جەنگ، لە هەمان کاتدا هێشتا خەڵک لە دەریای ناوەڕاستدا دەمرن، ئۆردوگا نامرۆڤەکان 
هێشتا لە دوورگەکانی یۆنان دەدۆزرێتەوە، خەڵکی ئەفغانستان هێشتا چاوەڕێی ئەوەن 

بچنە دەرەوە و لە ژیانیان بترسن.  دوور نییە لە ئۆکرانیاوە هێشتا ژمارەیەک پەنابەر 
لە ناوەندەکانی دەستبەسەرکردنی پۆڵەندا زیندانی کراوە.  هەموویان بەدوای پاراستن دەگەڕێن لە شەڕ و 

گۆشەگیری لە یەکێتی ئەوروپادا.  لە جیاتی بەدەستهێنانی مافی سەرەتایی پەنابەرییان 
کردەوە لە ژێر سەروەری یاسای یەکێتی ئەوروپادا، زیندانی دەکرێن، پشتگوێ دەخرێن یان زۆرەملێ دەکرێن 

ئەوان لەالیەن پاسەوانانی سنووری ئەوروپاوە پاڵیان پێوراوە بۆ بێالڕووس یان لیبیا، لەوێش توندوتیژی 
.بە شێوەیەکی سیستماتیک لە دژی پەنابەران بەکاردەهێنرێت 

ئەو ڕاستییەی کە پەنابەرانی ئۆکرانیا لە سنوورەکانی ئەوروپا دوور ناخرێنەوە 
...،دەریخستووە کە پێشوازییەکی خێرا و نابیرۆکراسی لەو کەسانەی کە بەدوای پاراستندا دەگەڕێن 

.له وانه يه .  نەک تەنها بۆ هەمووان 
 چونکە لە هەمان کاتدا سیاسەتی کۆچبەری ئەوروپا بەردەوامە لە بەرهەمهێنانی پەنابەری پلە یەک و دووەم، خەڵک 

.لەسەر بنەمای گریمانە ڕەگەزپەرستەکان پۆلێن دەکات
.چاالکانە بەرپرسیارە لە مردنی خەڵک 

هاودەنگیمان بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە گەیشتوونەتە یەکێتی ئەوروپا، هەروەها بۆ هەمووان کاریگەرە 
ئەوانەی کە لە ڕێگادا بۆ ئەوروپا ڕۆژانە بە شێوەیەکی جددی ژیانیان دەخەنە مەترسییەوە، بەدەستی دەهێنن 

زەلیلکردن و دیپۆرتکردنەوە.  هاودەنگی ئێمەبێ جیاکاریە!

زانیاری زیاتر لەم لینکە :
www.seebruecke.org

A solidarity-based and  
humane reception of ALL 
refugees is possible!

 پێشوازی لە هەموو پەنابەران!  =
 لەسەر بنەمای هاودەنگی و

)مرۆڤ دۆستی  رەوایە )مومکینە


