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!کډوالو ته ښه راغلست
خلک ل تر اوسه په اروپا ته په لره کې د مدیترانې له مري او د خپلو پولو. انګلند د

 خلکو! هلته،10،000دغریبو وګړو ده  په بل هر وخت زیات د تشویش د ژوند شرایط د 
نورو سیمو په څېر په اروپا کې، د وضعې په یوازې ترلسه کولو لپاره د ناوړه مهاجرین،

په دې توګه د کمښت او د وژونکو کرکټر ښیي اوسنۍ تګلرې ته.

 او نه به د لوی دېوال د جوړولو،انګلند، د کمپ د له منځه نه شي کولی د حل لره وي!
 په اوږدو کې د ماشتی د هاربر لوري!216د مسیر په ملي 

:موږ غوښتنه کوو

• دا چې د انګلستان سره د مهاجرینو په اړه خپل مسؤلیتونه په غاړه واخیست او دا چې د
 تړون، چې مات د بریتانیا د سرحدي توانمندي د Le Touquet فرانسې یو اړخیزه د 

.فرانسې 

• دا چې د څومره بریالیتوب ګڼي او ژمنه ملي استوګنې پروګرام ده په پای کې په فرانسه
کې، په اروپا کې یوازې د هېواد، چې په ځای د مهاجرینو په کوڅو کې پرته د ساتنې یا

ملتړ څخه پاتې دي!

 شوي دي، چې د غمیزې اصلي لملونهFrontex• د ډوبلین ودروي او د خوندیځایونو 
چې مهاجرین ژوند نن په خبرشئ او په خپلې دروازې.

 کال د2016• د ټولو توقیف ځایونو، مرکزونو یا د نارامیو په اروپا کې تړل، لندې د 
جون د نړیوالې غوښتنې ته.

موږ د کالس لریون ته تلیفون
1616 د اکتوبرAT 2PM 1stد شنبې په ورځ،

بشپړولو په ځای(پیل  'ځنګل'په   d'Armes

migrants-bienvenue@riseup.net :د اړیکې شمېره
Fcbk: Calais1Octobre
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