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لوی کارونه ترسره کوالی شي او چې کله یوه ټولنه کې دننی یووالی غښتلی وی نو یواځې 

یواځې هغه ټولنه موږ، انسانانو، ته خوندیتیا رابخښالی شي چې پکې . بصیرتونه رښتیا کېدالی شي

 .خلک ځانګړو هدفونو په لوري ګډ کار کوي

دغه وجه ده چې برني اتریش ته د کورونو په لټه کې د نورو کلتورونو راتلونکو خلکو ادغامول 

. توګه خوندیتیا، انصاف او ټولنیز اړخونه ولريد دغه ګډو ژوند په بنسټیزه . دومره قطعي مهم دي

 .په دغه موخه، د ادغام خدمتونه هدفي او روغ وي

د ادغام د ماموریت د دغه بیان موخه لوستونکي ته د لوري اندازه او یو بل مینځ کې د اړیکو 

لپاره زموږ بصیرت تاسو سره له دې، بله موخه دا هم ده چې په زموږ په ګډ کور کې د ګډ ژوند . پلونه جوړول دي

. ویلو او زموږ د ارزښتونو جوړښت ته ژمنتیا شامل دي –الماني  –په دې کې د یوې ګډې ژبې . سره شریک کړو

زه غواړم چې برنی اتریش د یووالي یوه احساس څخه ګټه ترالسه کړي، دا چې خلک پکې یواځې مساوي ژوند وه 

 .غواړم نکړي، او یقیني خبره ده چې هیڅ ډول شخړه نه

د برني اتریش په لندټاګ کې د ټولو سیاسي ګوندونو نماېندګانو د برني اتریش فیوچر اکېډمي څخه پوهانو سره 

 2008همکاري کړې ده تر څو د برني اتریش د ادغام د ماموریت بیان راجوړ کړي، چې لومړی مسوده یې په کال 

 .ل کړل شوی دیکې جوړه شوې وه، او اوس د نن حاالتو سره په سمون کې بد

چې ادغام او ټولنیزې راکړې  –په نتیجه موږ اوس په برني اتریش کې د بریالي ګډ ژوند یوه قطب نما لرو 

 .ورکړې په اړه زموږ د دریځ اظهار دی

زه په دې کار ونډه لرونکو ټولو څخه د دوی د مهم کار لپاره مننه کوم او هیله لرم چې د برني اتریش هر 

 .تر نهایي حده غوره ګډ سوله ییز ژوند او د یووالي یوه غښتلي احساس څخه برخمن شياوسېدونکی به له 
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په اوسنیو تېرو کلونو کې چې د دریم ګړو غېر اروپایي هېوادونو تابعو موږ خوا ته مخه کړې او د 

ټولنیزو ننګونو یعني چېلنجونو کې د پام وړ مهاجرت کچه لوړه شوې ده، نو په پایله کې د ادغام 

ت د بیان په دا په مطلقه توګه مهمه وه چې د برني اتریش لخوا د ادغام د ماموری. تغیرات راغلي دي

په ځینو سیمو کې، د دولت پاتې راتلنې په پایله کې د ادغام . لوري کې مناسب بدلون راوستل شي

د دا ډول . دې ته په بېړنیو بنیادونو پام اړول پکار دي –ضد یا د مهاجرت ضد چلند ځای نیولی دی 

و راهیسې ګډ روش هدف نه یواځې نوي مهاجرین دي، بلکې هغه خلک هم دي چې موږ سره کلون

او هغه هم چې دلته دویم  –دواړه هغه چې اتریشي تابعیت لري او هغه چې نه یې لري  –ژوند کوي 

خو بلخوا موږ د ادغام د پالیسۍ د غوره اغېزمن کار تجربه هم ترالسه کړې . او دریم نسل شوی دی

 .ده

. ژمنتیا د ادغام د بریا لپاره اړینه ده ندغه تجربې څرګندوي چې نوې ټولنې سره په سمون کې ځان تغیرولو ته یو ت

د . او له دغه تجربو دا هم معلومېږي چې یواځې امتیازي مراعات دغه رضامندي راجوړولو لپاره کافي نه دي

ادغام یواځې هله . ادغام په چارو کې د برخه اخستنې څخه انکار او پکې ناکامي باید د پام وړ جزایي نتایج ولري

چې مهاجرین خپله ونډه پوره کړي او د قوانین ومني او د اتریشي او مغربي کلتور ارزښتونه بریالی کېدالی شي 

د بېلګې په توګه، اړینه دي چې په کلک هوډ سره هېواد دننه داسې مساوي معاشرو سره مخالف وکړو چې . ومني

 .زموږ په جمهوري توګه تصویب شویو قوانینو د پاسه مذهبي قواعد پلی کوي

د . لیدو خوشاله یم چې د ماموریت دغه بیان کې لیدلوري تغیر خوړلی چې اوس په حقیقت بنسټ لريزه په دا 

لپاره د برني اتریش د ادغام د ماموریت بیان موږ ته مخته  2018ماموریت لومړي بیان څخه لس کاله وروسته، د 

 .نیسي پرتو ننګونو یعني چېلنجونو په ضد بری موندلو لپاره یوې نوې الره ته ګوته

اړینه ده چې هغه خلک چې زموږ هېواد ته رامهاجر کېږي او دلته ورته په دایمي توګه د ژوند کولو اجازه 

ورکړل کېږي، موږ سره تر ممکنه حده په ښه توګه یو ځای ژوند وکړي تر څو ټولنیزه سوله او زموږ د هېواد 

 .راتلونکی خوندي شي
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. دا کلونه اخلي. او دا یوه داسې پروسه چې په یوه شپه کې پای ته نه رسيهو، ادغام یو چېلنج دی، 

دا پروسه سختې تقاضې لري، دواړه هغه خلکو لپاره چې له جنګ، ظلم و ستم او ازار څخه په تېښته 

وربخښل شوې ده او موږ لپاره هم چې اتریش کې زېږېدلي  راغلي دي او په اتریش کې ورته ساتنه

دا . یو او اړ یو چې خپلو نویو ګاونډیانو، د ټولګي ملګرو او کاري ملګرو سره ګزران کول زده کړو

: او یوه خبره خو څرګنده ده. د دواړو خواوو لپاره یو چېلنج دی، خو دا یو فرصت هم ثابتېدلی شي

 .سره تېرېږي موږ غواړو زموږ ګډو ژوند ښه

په لومړنیو شکوک شبهاتو بری موندلو لپاره غوره طریقه یو بل سره پېژندل او خلکو ته 

په برني اتریش کې ګڼ شمېر ځایي ټولنې د مېلو، تقریبونو او د ادغام رضاکارانه اقداماتو له . ورنږدې کېدل دي

رکولې شم او هیله کوم چې تاسو به پکې زه یې تاسې ته سپارښتنه د. الرې د ادغام غوره فرصتونه وړاندې کوي

 .ونډه واخلئ

د ادغام د ماموریت د دې بیان موخه دا څرګندول دي چې د برني اتریش ایالت د بېال بېلو کلتورونو په مینځ کې 

د ښه ګډ ژوند رامنځته کولو ته چمتو دی او د هغه معیارونو پخلی کولو لپاره چې زموږ په هېواد په ټولو خلکو پلی 

ځکه ټول ایالتي دولت لپاره پکار دي چې، . صرف نظره له د چا د زېږون د ځای یا د هغوی اصل هېواد –ږي کې

صرف نظره له خپل سیاسي تړون، رایوځای شي او د ګډ پوهاوي لپاره د څرګند بنسټ باندې او یو بل سره د اړیکو 

 ".ګډو خبرو سره خلک رایوځای کېږي"چې  اخر دا هم حقیقت دی. جوړولو لپاره زموږ په وړتیا باندې موافق شي

 
 د ایالتي دولت نماېنده

 روډالف اېنسکوبار

 

 

له ترکیه او له پخوانۍ یوګوسالویا د کارکوونکو په راجلبولو کې کاله وړاندې، اتریش  50خواوشا 

شوي وو، چې بیا داسې کارکوونکي سړي اتریش ته په ټرېن راوستل . په فعاله توګه بوخت و

 .شرکتونو ته ولېږل شول چې د اضافي کارکوونکو اړتیا یې درلودله

کارکوونکي په . د الماني ژبې د زدکړې کورسونو شتون نه درلود. ادغام؟ موږ نه غوښته

 .بارکونو او کامپونو کې ساتل کېدل

نهایي وسه خپله ټولنه خو نن موږ پوهېږو چې کله موږ کره خلک راشي، نو موږ باید خپله تر 

او دې لپاره . د ښه ګډ ژوند لرلو یواځینۍ الره هم دغه ده. کې د هغوی د یو ځای کېدنې هڅه وکړو

ادغام نه یواځې خلکو ته حقوق . چې ادغام بریالی شي، دواړه خواوې باید په دغه لوري کار وکړي

 .وربخښي، بلکې غواړي چې خلک یو څه فرایض سر ته ورسوي

لسیزې راهیسې نه وه  1960ارکوونکو لپاره د نن سبا د تقاضې په شان لویه تقاضا د بهرنیو ک

په صنعتونو کې، په خدمتي . موږ ته په بېړنۍ وضع دواړه د لوړ هنر او بې هنره کارګران اړتیا ده. رامینځته شوې

 .سکتور کې، د روغتیاپالنې په سکتور کې

که هغه له  –ره کړې، نو موږ به له نورو هېوادونو د خلکوکه موږ خپلې چارې په غوره عقلمندۍ سره ترس

ته به موږ د یو فرصت په  –جنګ په تېښته کډوال دي یا حرفه یي کارګران دي چې وظیفو لپاره راجلب شوی دي

که په دې هکله له غوره عقلمندۍ څخه کار . توګه وګورو، زموږ هېواد د تقویت ورکوونکو په توګه به ورته وګورو

نو موږ به دوی ته خپل ارزښتونه او دودونه ورانتقال کړو، او په بدل کې به زموږ هېواد ته راغلیو د  واخست،

که په دې هکله موږ له عقلمندۍ کار واخست، موږ به تر . مهاجرینو د ارزښتونو او دودونو په اړه زدکړه وکړو

اجر کېږي فرصت لري چې دلته وسه هڅه وکړو چې دا سړي، ښځې او ماشومان او ځوان خلک چې دلته رامه

 .خپلې رېښې ټېنګې ښخې کړي

ځکه چې موږ په دې هکله له عقلمندۍ کار اخلو، نو په برني اتریش کې موږ دا شته ستونزې په خالص ذهنیت 

 .او د ادغام د ماموریت دا بیان یې بنسټ دی. او بې پری ډول سنبالوو
 

 د ایالتي دولت نماېنده
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راګډونه، درجه بندي کې جوړ شوی د ادغام د ماموریت بیان، چې سرلیک یې و،  2008په کال 

موخه یې په . د ادغام پالیسۍ ته د برني اتریش د ایالت د پروګرامي چارالرې بنسټ جوړوي نه،

ټولنه په تقاطعي ډول بېال بېلو برخو کې د ادغام ملي او سیمه ییزې چارې پلي کول او د مثبت ګډ 

له هغه وخت راهیسې، د ادغام چارې په لویه کچه غځول شوی او حرفه . ژوند اسانتیا ورکول وو

 .د ټولو خبرو وروسته لنډه ده چې د ادغام تېر کار مثبتې پایلې لرلې دي. یي کړل شوې دي

و دغه بریاوو سره چېلنجونه او ستونزمن ډګرونه مخې ته راغلي دي چې په ډاډمنه توګه نه خ

 شک نشته چې زموږ په چار الره کې. دي سنبال شوي

دې سره . دا خبره، د بېلګې په توګه، د مهاجرینو ځینو زړو او ځینو نویو ډلو لپاره رښتیا برېښي. د ښه والي اړتیا ده

او دا نړیوال کړکېچونه په ځانګړې توګه په  –ېچونو محرک طبیعت او اغېز هم شتون لري په اضاه د نړیوالو کړک

 .ځایي حاالتو کې سر راوچتوي او زموږ په ګډ ښه ژوند باندې فشار راوړي

په . دا او نورو پوښتنو څرګنده کړه چې زموږ د ادغام د پالیسۍ ته د بیا ارزونې او ال زیاتې غښتلتیا اړتیاه وه

وږ یوه داسې د ادغام پالیسي لرو چې دا اوس زیات تحریک ورکوونکې ده او په ټولو حلقو کې پرې عمل پایله م

دا پالیسي دا غوښتنه هم کوي چې د بریالي ګډو ژوند لپاره ارزښتونه، چلندونه او تقاضې کلکې قایمې . الزم دی

 .دي پکار دي، او دا چې ستونزمن ډګرونه په زیاته ښکاره توګه پېژندل پکار

د سیاسي منسوبیت سربېره، په الندټاګ کې ټولو سیاسي . د ماموریت دا نوی بیان په دغه روحیه جوړ شوی دی

ګوندونو هڅه کړې چې یو داسې د ماموریت بیان تصویب کړي چې عقل او بصیرت، زموږ ګډو عقایدو او ټولو 

کار کې بوخت هر چا لخوا د کره کتنې او د د ماموریت د دې بیان بشپړېدا په دې . ګوندونو لپاره د قبول وړ وي

 .دې لپاره زه باید د زړه له تله منندوی ووسم. ارتباطاتي رویې پرته ممکنه نه وه

 
 څېړنیز مالتړ

 کینن ډوګن ګونګور

 

 

 د ګډ ښه ژوند لپاره د بنسټپه برني اتریش کې اوسېدونکو د ټولو خلکو په راتلونکي کې بدلون او د 

د . اېښودنه، د خلکو د اصلیت او تابعیت څخه صرف نظره، په معاشرتي یووالي باندې تکیه لري

دغه لړ کې، دا . برني اتریش ایالت لخوا د ادغام د ماموریت بیان د دغه یووالي د کلکولو موخه لري

ایي او د د ایالت لخوا د ادغام د پالیسۍ هدفونه، اصولونه او چلندونه ټاکي، چې په دې ترڅ کې ځ

 .مهاجرینو د نفوسو ډلې په پام کې ساتي

دا بیان د کوربه ټولنې او ورسره د مهاجرینو څخه هیلې وړاندې کوي تر څو د برني اتریش په 

 .اقتصادي، ټولنیز، کلتوري او معاشرتي ژوند کې هر څوک برخه ولري

بنیاد په توګه په بنسټیزو او بشري حقوقو د ادغام د ماموریت بیان د یوې خالص ذهنیت یوې ټولنې لپاره د یو ګډ  

د ماموریت د . زور اچوي، د غني تنوع په چاپېریال کې د ګډ بریالي ژوند لپاره مرکزي ارزښتونه په ګوته کوي

بیان په چمتو کولو کې د پراخ بحث پروسه شاهدي کوي چې موږ ټول ادغام ته د مستقبل لپاره یو کار په توګه 

 .کولو لپاره موږ ټول شریکه رضامندي او ژمنتیا لرو ګورو او د دې د ترسره
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 نکېیووالی غښتلی کوو –د جوړښت تر مخې الزم : ادغام

 د برني اتریش ایالت لخوا د ادغام د ماموریت بیان
 

 

 

یووالی  –د جوړښت تر مخې الزم  :ادغامد برني اتریش ایالت لخوا د ادغام د ماموریت د بیان سرلیک دی، 

دا السوند د ادغام د پالیسۍ موخه او کار بیانوي، او دا پالیسي په برني اتریش کې ټولو خلکو  .نکیغښتلی کوو

 .څه هم وي، د بریالي او سوله ییز ګډ ژوند اسانتیا د برابرولو دنده لرياو تابعیت لپاره، که د هغوی اصلیت 

 .موږ پرېکړه کړې چې دا دنده به ترسره کوو

 
د برني اتریش ایالت لخوا د ادغام د ماموریت بیان په داسې وخت خپرېږي چې اوس هم پکې، په خاصه توګه 

په ځانګړې توګه . اجرینو له امله ننګونې شتون لريکې، د راغلیو ګڼ شمېر کډوالو او مه 2016او  2015په کال 

خو، اوس هم تر . په وروستیو کلونو کې په ټولنه کې د کډوالو د دغه ډلې د ادغام لپاره لوی هڅې ترسره شوې دي

د ادغام لپاره اداري . مهمه ډله مهاجرین د اروپایي اتحادیې د غړو هېوادونو او له هغې بهر هېوادونو څخه دي

بیا هم په برني اتریش کې د ښه ګډ ژوند لپاره ټولنې سره د هغوی رایوځای کېدنه . خو پخوا ناکامې شوې ديپالیسۍ 

. هم اړینه ده او دوی هم باید د ماموریت په بیان کې هغومره ځای ولري څومره چې زیات ځوانان مهاجرین یې لري

روستیو کلونو او لسیزو کې په مهاجرت کې دوی په و. د ماموریت د دې بیان هدفي لوستونکي ځایي خلک هم دي

یا یې ښیلې ده، خو دوی یو څه اندېښنه او تګڼو تغیراتو ته پراخ ذهنه ځواب ویلی دی او د پام وړ انفرادي ژمن

 –په برني اتریش کې ټول خلک چې په بریالۍ توګه ګډ ژوند کوي باید په د نفوسو ټولې ډلې . شکوک هم لرلي دي

 .په پام کې ولري –یانو او د مهاجرینو دواړه د ځایي اتریش

 
د برني اتریش ایالت لخوا د ادغام د ماموریت بیان د راتلونکو لسو کلونو لپاره اصول، الرښوونې او رویې 

برني اتریش کې د  –دا په موجوده د ماموریت د بیان په السوند، چې موضوع یې و، راګډونه، درجه بندي نه . ټاکي

و، کې په شالید کې شته شرایطو ته ځواب وایي او د مستقبل لپاره  2008ادغام عملي چارې چې د خپرېدا کال یې 

د ادغام لپاره د ماموریت نوی بیان په جامعه توګه په راتلونکي کې د ادغام پالیسۍ لپاره . یو لیدلوری وړاندې کوي

نو . ه دې بنسټ وي چې عملي ګامونه به پورته او منابع ورته ځانګړې کېږيدا به پ. ستراتیجیکې الرښوونې کېږدي

ځکه دا په مستقبل کې په برني اتریش کې د ادغام پالیسۍ او کار لپاره یو الزم چوکاټ جوړوي، چې پکې د فنډونو 

 .د ورکړې ذکر هم شوی دی

 ادغام د پالیسۍ موخېد . 1

 د ادغام د پالیسۍ موخې
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 بریالي ادغام لپاره شرایط

 
د یوې شریکې ژبې په : الندیني اصول د بریالي ادغام او دغه شان د ټولنیز یووالي لپاره په مطلق ډول مهم دي

اتریش کې د ګډ  برنيتوګه د المانۍ زده کول، په اقتصادي توګه ځان باثباته کولو لپاره په فعاله توګه کار کول، په 

په ورته وخت . ژوند د بنسټ په توګه د بنسټیزو ارزښتونو منل او ملي او هره ورځنیز کلتور لپاره درناوی لرل

کې، دا له کوربه ټولنې تر یو څه برید خالص ذهنیت غواړي او ترې غواړي چې مهاجرین دې خپل وطن کې 

 .ام پالیسۍ لخوا هڅې باید به دې بسنټ والړې ويادغد مهاجرینو لخوا په ټولنه کې د ادغام او د . ومني

 

 
 په عمومي کچه اوږد مهالې ټولنیزې پروسې په توګه ادغام

 
په ټولنه کې د نویو راتلونکو ادغام پوره ټولنې سره تړاو لري، او تر بېال بېلو درجو د ټولنې په هر سکتور خپل 

چلند وه نه شي، بلکې د یوې داسې هره ورځنیزه  دې سره باید د یوې ګوشه یا ځانګړې ستونزې. اغېز پرېږدي

نو ځکه د ادغام پالیسي، . برخه وګڼل چې پکې د مهاجرینو شتون او ګڼ توکمیز ژوند د نورمال ژوند برخه وي

دواړه په محدوده او پراخه مانو کې، د تعلیم، د اقتصاد او د کاري بازار د پالیسۍ، د روغتیا ساتنې د پالیسۍ، او د 

د ادغام د پالیسۍ تړاو له ایالتي پالیسۍ نیولې تر د ښار او د . او د استوګنې د ورکړې د پالیسۍ برخه ده ټولنیزې

. ادغام داسې کار نه دی چې په یوه ګام اخستو سره ترسره شي. ښارګوټي او د اداري کچې د پالیسیو پورې دی

التړ کې باید یو باثباته، باوري او اوږدمهاله بلکې، ادغام یوه اوږد مهاله پروسه ده چې وخت اخلي او د دې په م

په پایله کې، د ادغام پالیسي هدف اوږد مهاله وي، چې پکې راتلونکي کې غوښتنو او . کارالره خپله کړای شي

 .حاجتونو لپاره پالن جوړېږي او دغه پالن ته دوام ورکړل کېږي

 ادغام یوه متقابله پروسه ده چې بېال بېلې غوښتنې لري

 
ادغام د ماموریت بیان یعني مشن سټېټمنټ د ادغام تر پالیسۍ الندې دواړ دولتي او غېر دولتي تنظیمونه او د 

ادارې راځي، لکه د بېال بېلو سیمو اداري ریاستونه، اتحادیې او هم اتریشیان او مهاجرین او د ادغام په کار کې 

یت بیان یواځې هغه خلکو لپاره نه دی چې په اوسنیو د ادغام د مامور. بوخت اتریشیایي او د مهاجرینو ډلې راځي

اتریش له ګڼ شمېره عاملونو له امله ډېر  برنياتریش ته راغلي دي، بلکې هغو لپاره هم دی چې  برنيوختونو کې 

اتریش د ټولنې برخه او آن چې دلته خپل ماشومان او ځنه پکې  برنيکلونه مخکې رامهاجر شوي وو او اوس د 

 .م لريلمسي لمسۍ ه

 د ادغام د پالیسۍ اصول. 2

 

 
 

 د ادغام د پالیسۍ اصول
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 مهاجرینو څخه هیلې

 
د متقابل ښه چلند په شرایطو کې دا منل شوي دي چې مهاجرینو ته دلته راتلو او ژوند برابرولو او په دغه وخت 

په ټولنه کې ادغام په مقصد له دوی کېدونکې غوښتنې له کوربه ټولنې کېدونکو غوښتنو سره په پرتله خورا زیاتې 

یوه نوې ژبه زده کول، خپل ځان او ژوند راسنبالول او د یوې نوې ټولنې برخه جوړېدل هغه کارونه دي چې . دي

مهاجرینو څخه غوښتل کېږي چې دوی ته ترالسه وسایلو په کارولو خپل ځان . له مهاجرینو زیاتې هڅې غواړي

دوی د الماني زده . د خدمت برخه وګرځياتریش ته  برنيراسنبالولو او پرمختګ ته خپله ژمنتیا ساتلو له الرې 

 .کولو، په خپلو پښو درېدلو، او اتریشي ارزښتونه قبلولو له الرې بریالي ادغام ته رسېدا کې خپله ونډه اچوي

 له کوربه ټولنې هیلې

 
ېدنې د ادغام پالیسي ټولنې سره یوځای ک. دا هڅې او کوششونه باید د کوربه ټولنې لخوا په فعاله توګه مالتړ شي

 برنيفدرالي ګامونو سره سم، د . ته وده او ټولنیز انضمام ته وده ورکوي او دې لپاره اړین چاپېریال چمتو کوي

اتریش ایالت ځان ذمه وار ګڼي چې د ادغام پالیسۍ تحریک ورکولو په موخه ښه بنسټیز شرایط او خدمتونه قایم 

 رضاکاران . کړي

چې د ژبې د زدکړې، د وظیفې یعني د نوکرې یا د استوګنې د لټې په  –وي که افراد، ډلې، کلیساوې یا اتحادیې –

 .ډګر کې مختلف کارونه ترسره کوي، یا هغه چې صرف مرسته ورکوي، د ادغام په پروسه کې مهم رول لوبوي

 فرصتونه وړاندې کول او برخه اخستنه اسانول

 
دي چې یو وخت کې نوي مهاجرین وو خو اوس په اتریش کې ډېر شمېر هېوادوال تابعه یعني ښاریت لرونکي 

خپل کار . موده وشوه دلته اوسېږي، خپل ژوندون یې قایم کړی دی او د دې ټولنه یوه طبیعي برخه جوړ شوي دي

او هغه کردارونو له الرې چې دوی په غاړه اخستي، دوی د ایالت او د هېواد ټولنیز او اقتصادي پرمختګ کې خپله 

ورته وخت کې داسې ذیلي ډلې شته چې چا لپاره ادغام او د برخه اخستنې پروسه تر کافي حده په . برخه اچولې ده

خو، د نویو . ادغام الرې پوره کړای شي' جبراني'د تېر وخت کمزوریانې باید اوس د . بریالۍ نه ده پاتې شوې

 .په حرکت کې راولي مهاجرینو ادغام پکار ده چې داسې ادغامي چارو له الرې یقیني شي چې دغه مهاجرین

 
اتریش په اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او  برنيد  –که د هغوی اصل وطن یا تابعیت څه هم دی  –باید ټول 

د ادغام دغه پالیسۍ لپاره په دواړه اداري او غېر رسمي کچه اړین شرایط برابر . معاشرتي ژوند کې ګډون ولري

کې شمولیت څخه ترالسه کېدونکي فرصتونه د ادغام پروسې لپاره په نورمالو سسټمونو او شته ادارو . کړای شي

 :د پیل شرایط مختلف دي. قطعي اهمیت لري
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مهاجرینو ته په عامه د الماني ژبې د زدکړې اړتیا وي چې په هره ورځني ژوند او په غېر رسمي توګه یې 

د . ځینې نوي راتلونکي په اتریشي کاري بازار کې د کار لپاره مناسب تعلیم او صالحیتونه نه لريوکاروي، او 

 .ادغام لپاره باید ګامونه واخستل شي تر څو د دوی منصفانه برخه اخسته اسانه شي

 
نکو له نویو راتلو. خو، ادغام غوښتنه کوي چې افراد هم خپلو وړتیاوو او امکاناتو لوړولو ته ژمن ووسي

مهاجرینو هیله ساتل کېږي چې دوی به الماني ژبه زده کوي، د تعلیم او روزنې لپاره چمتو وسېږي او په کاري 

اتریش کې  برنيپه عمومي ډول که ووایو نو دا هیلې په . بازار او ټولنه کې برخه اخستنې ته به رضا وي

لکه د خارجي سندونو په منلو کې  –برخه اخستنې په وړاندې اداري خنډونه . اوسېدونکو ټولو څخه لرل کېږي

 .باید وپېژندل او له مینځه یووړل شي –زیاتې غوښتنې او بال توجیهه اوږدې پروسې 

 شریک ډګر په توګه بنسټیز او بشري حقوق

 
نورو پیمانو هم له یو بل نور دا چې خلک په . پاسنی اتریش د مختلفو اصلیتونو او تابعیتونو د خلکو کور دی

اتریش او په ټول اتریش کې په مجموعي ډول د  برني. عمر، صنف، دیني عقاید او سیاسي باورنه: سره مختلف دي

د خلکو د رامهاجر کېدو یو پایله دا ده چې زموږ په هېواد بېال بېل ډول خلک . خلکو تنوع یو ټولنیز حقیقت دی

که څه هم د تنوع مانا د ټولنې غني کېدل دي، . تنوع ته درناوی ورکړل کېږياتریش کې د خلکو  برنيپه . زیاتېږي

 .خو ځینې ځایونو کې تنوع له امله ذهني ګډوډتیا، سوء تفهم، تضادات او ستونزې رامیځته کېدې شي

 
په . ټولنه چې پکې مختلف رنګه خلک اوسېږي، هغې لپاره یووالي لپاره شریک ارزښتونه او دودونه پکار وي

د قانون . اتریش کې موږ خپله ټولنه یوه خالص ذهنیت لرونکې لرو چې خپلو مرکزو ارزښتونو ته ژمنه ده نيبر

حاکمیت او جمهوریت تر څنګ، په اتریش کې تضمین بنیادي او بشري حقوق هغه بنسټیز ارزښتونه دي چې زموږ 

له دغه ارزښتونو اخذ شوي هر . و ومالتړ شيدا ارزښتونه باید د هر چا لخوا وپېژندل، ومنل ا. ټولنه پرې والړه ده

څو پورې چې هر څوک دغه بنیادي . ډول قانوني فرایض باید، بې له کومې ګیلې شکوې، ومنل او تقیب شي

 .ارزښتونه مني، نو هیڅ داسې خنډ نه ښکاري چې خلک په تنوع غني ژوند تېرولو څخه منع کړي

 ستونزمنو چاپېریالو سره مبارزه

 
داسې مېالنونو او مفکوره لپاره پکې هیڅ . یش کې ژوند د زغم او ذهنیت پرانست لخوا اداره کېږياتر برنيپه 

اتریش الزمي قواعدو سره په ټکر کې وي، او نه داسې مفکورو لپاره ځای شته  برنيځای نشته چې د اتریش او 

سخت دریځي، اسالمیزم، د  موږ نفرت، مذهبي یا سیاسي. چې زموږ بنسټیز ارزښتونه تر پوښتنې الندې راولي

د برني اتریش ایالت دغه . جمهوریت ضد مفکورې، او ځانګړو ډلو په ضد له سپکاوي ډک مخالفت رد کوو

 شبکو او ادارو په ضد د قانون حاکمیت په مرسته مبارزه کوي، خو په دې ترڅ کې د اتریش برنی ایالت ,رجحاناتو
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د ادغام ضد ستونزمن چاپېریالونه چې د داسې . ازادۍ او برابرۍ اصولو څخه سرغړونه نه کويد خپلو ارزښتونو او د 

ژوندون تبلیغ کوي چې زموږ ارزښتونو او بنسټیزو جمهوري جوړښتونو سره په سمون کې نشي راتللې مقاومت سره مخ 

له مخې، اخستل غواړي چې دغه ستونزمنو دې کار لپاره داسې د امنیت پالیسۍ او ټولنیز او انسدادي ګامونه، وخت . کېږي

 .د ادغام ضد چاپېریالونو ته د خلکو ممکنه یا نور بهیر مخه ونیسي

 مرکزي ارزښتونه

 
په اتریش او برني اتریش کې زموږ د ګډ ژوند شریک ارزښتونه په دستوري شرایطو او قوانینو څخه راغلي دي، چې      

د اروپایي اتحادیې چارټر، او نړیوال تړونونه، په ځانګړې توګه، د ملګرو ملتونو  مالتړي اسناد یې د بنسټیزو حقوقو لپاره

چې په ځینو مثالونو کې یې پر  –په دغه قوانینو پراته د ملي او ټولنیز ثبات فکرونه د پېړیو د ارتقاء پایله ده . چارټر، دي

 .کار کوياو دا اتریش د مهاجرت لپاره د مقناطیس په توګه  –سر جنګونه شوي دي 

 

او په عامه توګه الزم قواعد په پارلیمان یعني اولسي جرګه کې د  وانینق: جمهوریت او د قانون حاکمیت   

خلکو نماېندګانو لخوا په پارلیمانو چارو پلي کېدونکو قواعدو تر مخې بحث او وروسته د رای اچونې 

قایمو قوانینو تعقیب الزم دی، او دغه د د اتریش په دولت د دې . په پروسو تېرېدا په نتیجه کې جوړېږي

په قوانینو کې بیان شوي حقونه او فرایض د اتریش په . اساسي قانون په بنسټ د جوړ دولت خاصه ده

 .ټولو خلکو پلی کېږي؛ دغه قوانین، بې له کومې حیلې بانې، ومنل او تعقیب شي

 

ټولو ادیانو ازاد عمل کوي، او پرېکړې یې  اتریشي دولت له: مذهبی ازادي/د دولت او د مذهب بېلوالی   

اتریش کې هر تن ته د خپلو عقایدو لرلو او پرې د عمل کولو ازادي ترالسه ده، خو تر . سیکولر دي

هغه بریده چې دا عمل د قانون چوکاټ دننه وي، یا ازادي لري چې هیڅ ځانګړي مذهب یا د عقایدو 

اجازه نشته چې مذهبي قواعدو تر مخې د اتریش پلي . سسټم ته ژمنتیا پرته اتریش کې ژوند وکړي

 .قوانینو باندې عمل څخه انکار وشي

 

بدني، نفسیاتي یعني اروایي او جنسي تاوتریخوالی، په ځانګړی توګه ماشومانو : بدني او ذهني حرمت   

کې یو زیاتي څخه ژغورلو لپاره جبري واده او په یو وخت ( جنسي)خلک له . او ښځو په ضد، منع دی

 .نه زیاتو کسانو سره د واده ژوند منع دي

 

هر تن حق لري چې خپلو باورونو، دودونو، خپلو : د انفرادي ژوند د تېرولو ډول او د اظهار ازادیانې   

څو پورې چې دغه حقوق باندې عمل اتریشي . دلچسپیو او جنسي مېالن تر مخې د ژوند کولو حق لري

 .نو محدودیت پرې نشتهقوانینو سره په سمون کې وي، 



 12 د یو تحریک ورکوونکې او الزمې د ادغام پالیسۍ لپاره چلندونه

 

 

 

 

سړي او ښځې یو حقوق لري؛ دواړه حق لري چې د خپل ژوندون هر اړخ په اړه : صنفي مساوات   

 .برابرې وګڼل شي او درناوی ورکړل شيښځې باید . خپلواکې پرېکړې وکړي

 

جینکۍ او هلکان د هر ډول په تعلیمي موسسو کې د داخلېدا مساوي : تعلیمي فرصتونه او الزمي تعلیم   

یا د حرفه یې روزنې ادارو کې زدکړې /ماشومانو باندې الزمه ده چې نرسري، سکول او. حق لري

 .وکړي

 

 

 

دا په دا الندې چارالرو او اصولو کې . ته ژمن دی د ادغام تحریکي او الزمې پالیسۍد برني اتریش ایالت 

 : څرګنده ده

  

 تحریک ورکول او ځواکمنول

 
ساتنه ژوند ته د ادغام د پالیسۍ موخه ټول خلک د دې جوګه کول دي چې په خپله خوښه او په خپله ځان 

د ادغام دغه پروسه پیلولو لپاره، دا به پیاوړی ګام وي چې برني اتریش ته په رارسېدا . دوام ورکړي

بیا باید د الرښوونې او مالتړ ګامونه واخستل شي چې پکې د . مهاجرینو ته مالتړ او الرښوونه ورکړل شي

یحه اعمال شامل وي، چې په پای کې یې تعلیم، روزنې او تصدیق شوي هنر ورزده کولو لپاره ځانګړي ال

په دې لړ کې دا مهمه برېښي چې د مالتړ ګټې ترالسه کوونکو په توګه . خلک په خپلواکو الرو رهي شي

دغه خلکو ته د غېرفاعلو کسانو په نظر ونه کتل شي، بلکې هڅه باید وشي چې دوی خپل ژوندون په خپل 

د . کو د ادغام پالیسیو له الرې په ټولنه کې ونډه واچويواک د اخستلو جوګه شي او د تحریک ورکوون

ادغام پالیسي هله تر ټولو غوره کار کوي چې برخه اخستونکي په رضاکارانه توګه په ژوند کې خپل الر 

 .جوړولو او د ټولنې پرمختګ لپاره هڅې وکړي

 جزا او سزا: الزمي

 
یوځای کېدو لپاره شرط دی، چې د خپلمنځي  یو بل په حق کې الزمې فرایض پوره کولو یوې ټولنې سره

اړینه ده چې د ادغام . ستاینې او باور څرګندونه ده، او په ټولنه کې د ادغام د پروسې مرکزي بنسټ دی

د دې . پالیسي په دواړو خواوو الزمه وي، او دا باید د ښه کار لپاره انعام او بد لپاره د سزا په اصول چلېږي

پالیسۍ هدفونه څرګند بیان شوي پکار دي، چې د خدمت ورکوونکي او خدمت ترالسه مانا دا چې د ادغام د 

کوونکي په مینځ کې د یو موافقې په بڼه وي چې پر عمل کول به الزم وي، او دغه عمل او د پالیسۍ اغېز 

 باید 

 الزمې د ادغام پالیسۍ لپاره چلندونهد یو تحریک ورکوونکې او . 3
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نارضامندي یا رټ . وهڅول شي پکار ده چې د پرمختګ جذبه او فعالې هڅې وستایل او ۔شي ارزول وه

د ادغام د پالیسۍ د ماموریت په بیان یعنی مشن . انکار خپل نتاېج لري، چې د بندیزونو شکل هم لرلې شي

سټېټمنټ باندې عمل په دې مانا کې الزم دی چې د ادغام پالیسي او کار، هغې لپاره فنډونه او همکاري باید 

برني اتریش کې بریالی ادغام . او رویو لپاره په لوري وي په پالیسۍ کې لیکل شویو هدفونو، اصولو

( نورو)د دې ماډل په بنسټ د فنډونو لپاره د . اقتصادي، ټولنیز او معاشرتي ژوند کې اسانتیاوې پیدا کوي

الرښوونو جوړونه د فنډونو ورکوونکو او ترالسه کوونکو، که هغه افراد وي یا اتحادیې، په مینځ کې 

 .ته وده ورکوي خپلمنځي ژمنتیا

 د وړاندې کېدونکو اود حاجت او پوهې په بنسټ 

 
خدمتونو مثبته قبلونه په دغه حقیقت سره تضمیندالی شي چې دا د ځانګړو حاجتونو لپاره وړاندې شوي دي 

او د ځانګړو هدف شویو ډلو لپاره دي، چې دغه شان یې خرڅ د اوچتولو وړ او ګټه اخستونکو ته په 

د برني اتریش ایالت د بېال بېلو خلکو په مختلفو حاجتونو او ممکنه پیاوړتیا لوري ته . ه ويترالسه کې اسان

په اقتصادي . فنډونو باندې تکیه لري، چې دا سسټم د یو فرد د ځانګړو حاجتونو لپاره د مالتړ غوښتنه کوي

یت په بنسټ باندې له یو بل باید د مهاجر د استوګنې د قانوني حیث( چې انعام دي)مانا کې، د مالتړ ګامونه 

دا په ذهن کې لرلو سره چې ادغام او بریالي ګډ ژوند ته رسېدل پېچلې، ګن اړخیزې او . سره بېل کړای شي

د یو فرد د . خوځښت خوړونکې پروسې لري، نو باید د ادغام کار په علمي او د ثبوت په ډول ترسره شي

 .ولري ځواکمنولو لپاره اغېزمن خدمتونه باید دغه بنسټ

 
په اغېز . په حاجتونو او اغېز باندې تمرکز په ایالت کې ادغام سره تړلیو ټولو خدمتونو باندې پلی کېږي

د ادغام د بریالیتوب پیمایش، د . تمرکز کې شامل دي د ادغام پالیسۍ الندې د فعالیتونو او د ګامونو ازرونه

د . د مناسبو نویو او ال نورو پرمختیاوو اړتیا وو ادغام د ګامونو اروزنې او د ادغام د پروسو څارنې لپاره

 .منابعو د اغېزمن استعمال په حواله مهمه ده چې د مالتړ د خدماتو د ګټورتیا حساب واخستل شي

 اوږدمهاله دوام واپه مستقبل تمرکز 

 
مهاجرت او د د کاري بازار د پالیسۍ د غوښتنو په شالید کې، برنی اتریش به د راتلونکي وخت لپاره د 

ادغام یوه تعدیل شوی پالیسي جوړه کړي چې پکې به د بېال بېل ډول خلکو ځانګړي حاجتونه پام کې نیول 

د وړتیا لرونکو خلکو، هنرمندو کارګرانو او د زده کوونکو مهاجرت ته به تشویق ورکړل شي، . شوي وي

برني اتریش کې د . سټیز شرایط ونیول شياو دغه خلکو لپاره په برني اتریش کې د پاتې کېدا لپاره باید بن

مهاجرینو په مینځ کې خپلواکۍ ته د وده ورکولو او هغوی لخوا په خپله . ادغام پالیسي اوږد مهاله پالیسي ده

 په اقتصادي توګه د ځان ساتلو هدف



 14 د ادغام د پالیسۍ مرکزي اړخونه

 

 

 

د الرې . تان منډه ده، لنډ ترپ نه دیادغام یوه اوږده مېرا ۔کېدالی ترالسه شي نه بنسټ په ګامونو لنډمهاله د

په غوره کولو کې باید تر ټولو زیاته اسانه یا تر ټولو زیاته لنډه الره خامخا انتخاب نه شي، بلکې هغه چې 

اوږد وخت پورې دوام ورکول یې اسان وي، یا هغه یوه الره چې په پای کې مهاجر د ځان ساتنې وړ شي 

 .شياو د برني اتریش په ټولنه کې ضم 

 د شبکې په ډول چارې اوپوره ټولنې سره تړاو 

 
په ټولنه کې د نویو راتلونکو ادغام پوره ټولنې سره تړاو لري، او تر بېال بېلو درجو د ټولنې په هر سکتور 

د ادغام د پالیسو په مواردو باندې په ځانګړې توګه د تعلیم او حرفه یي روزنې، . خپل اغېز پرېږدي

زار، د روغتیا د سکتور، ټولنیزو مسایلو، د استوګنې د اسانتیا د ترالسي کچې، د امنیت اقتصاد، د کاري با

د ادغام د پالیسۍ ګامونه د ښاروالۍ او د ښار او هم د ایالت په کچو د پلي کېدا په حال . او د کلتور اغېز وي

غېر دولتي موسسې، په په ورته وخت کې، موږ باید په ذهن کې ولرو چې، د دولتي عاملینو پرته، . کې دي

. ګډون د اتحادیو، رضاکارانه ډلو او افرادو، د ادغام چارې په یو لړۍ ډولونو په اغېزمنه توګه ترسره کوي

د ایالتي او غېردولتي کاري عاملینو او ادارو ګڼشمېره کار لپاره د مسلسلې همغږۍ او شبکه یي چارو اړتیا 

لنې بېال بېلو برخو سره تړاو لري، نو له دې اټکل کېدالی ځکه چې د ادغام کار په طبیعي ډول د ټو. وي

شي چې ادغام سره تړلې د برني اتریش ایالت لخوا چلول کېدونکو یا یواځې هلته شتون لرونکو ادارو په 

د انتقالي چارو په لړ کې زیاتې اړیکې ساتنه او . مینځ کې همغږی او د اړیکو ټینګېدنه څومره مهمه ده

د چارې ترسره کوونکو په مینځ کې د ناموافقت کچه راټیټوي او تر ممکنه حده د ساختی زیاته ښه همغږي 

 .چارو تکرار څخه ژغورنه کوي

 

 

 

 ژبه او تعلیم د کلیدي وړتیاوو په توګه

 
 

بېلو اصلیتونو او ژبې ویونکو مهاجرینو دا شریکه ژبه نه یوازې اصلي اتریشیانو او مهاجرینو تر مینځ، بلکې د بېال 

دا باید هر چا ته څرګنده وي چې یوازې په الماني ژبه کې کافي مهارت . په مابین کې هم اړیکه نیول اسانوي

 .درلودلو سره برابر فرصتونه ترالسه او ټولنه کې برخه اخستنه ممکنه کیږي

 
الیو کې د زدکړې او روزنې، کاري بازار ته د اتریش په ښارونو او ښارو برنيد ژبې کافي مهارت سره د 

په هم مهاله توګه، د ژبې کورسونه باید نه یوازې . ورننوتنې او د کلتوري او د ټولنیز ژوند فرصتونو ور خالصوي

اتریش په اړه پوهه ورسوي بلکې په بریالۍ توګه ګډ ژوند لپاره د بنسټیزو ارښتونو او دودونو  برنيد اتریش او 

 .رکړيپوهه هم و

 د ادغام د پالیسۍ مرکزي اړخونه. 4
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نو ځکه د ادغام یوه بریالۍ پالیسي جوړولو لپاره د ژبې روزنه وړاندې کول یو مهم ساختماني بالک په شان 

د هغوی اړتیاوو تر مخې ځانګړی، بېل او د سیمې په د ژبې د ښوونې عمل باید ګټه اخستونکو لپاره . رول لري

په دې لړ کې باید د یو چا د ژبې او د شواد کچې او هم د هغوی د وروستۍ حرفې ځانګړو . لحاظ خصوصي وي

له یوه اړخ . باید د ښځو لپاره د ژبې د زدکړې عمل اسانولو ته ځانګړی پام ورکړل شي. غوښتنو ته پام وساتل شي

اتریش کې د  برنيله بل اړخ ښځو ته په . د ژبې د زده کوونکو شمېره زیاتولو کې مهم رول لريخو ښځې د یوې 

 .ژوند مهمو پرېکړو لپاره د الماني ژبې زدکړه یو اړین ګام وي

 
الماني سره سره . د الماني ژبې په زدکړه باندې زور اچول په هیڅ ډول ګڼ ژبنیز کلتور باندې بد اغېز نه اچوي

اتریش په شان اقتصادي مرکز، چې  برنيد . وراک ترالسه کولو ارزښتمن کار دی چې هڅول کیږي په نورو ژبو

نړیوالې اړیکې جوړوي او ساتي، کې ګڼې ژبې ویل یوه صالحیت وربخښونکې ځانګړتیا شمارل کېږي چې نه 

لرونکې د ادغام ځکه راتلونکي مېالن . یوازې د فرد په شخصیت کې بدلون راولي، بلکې اقتصادي ګټه هم لري

 .پالسي ګڼې ژبې ویلو ته یو فرصت په توګه ګوري

 
زموږ په ټولنه کې بازار کې ځای موندلو او یو په خپله خوښه د ژوند بنسټ کېښولو لپاره تعلیم او زدکړه مهم 

د نو ځکه د ادغام . معاشرتي او ټولنیز پرمختګ په بنیادي ډول د ښوونې او روزنې له الرې ترالسه کېږي. دي

پالیسۍ تر ټولو زیاته مهمه دنده د ټولنیز پرمختګ لپاره د تعلیم په اهمیت خلک پوهول، په دوی کې تعلیمي ارمانونو 

 .ته وده ورکول او تعلیمي ادارو ته دوی السرسی ډاډمنول دي

 
سم تعلیم، . یو حرکت ورکوونکی او پابند کوونکې د ادغام پالیسي باید د مهاجرینو په بچیو باندې تمرکز ولري

اتریش کې د ځای موندلو او خپل ژوند ته د تغیر ورکولو ښه امکان  برنياو په مناسب وخت مالتړ سره، دوی په 

ماشومانو ته دوامداره د سکول تعلیم ورکولو، په خاصه توګه د ژبې د زدکړې په حواله، لپاره اړینه ده چې . لري

میندو پلرونو سره . سره اړیکه جوړه وساتل شي( و ابتدایي تعلیمد کنډرګارټن، نرسري، ا)بېال بېلو تعلیمي ادارو 

 .کار ته باید ته نور زور ورکړل شي

 برخه اخستنې ته تشویق –اقتصاد او کاري بازار 

 
زموږ ټولنیز سسټم، چې د یووالي . هر یو تن باید خپل ځان ساتلو لپاره په خپله السه فرصتونو ته وده ورکړي

بنسټ والړ دی، هغو خلکو لپاره یو حفاظتي جال په توګه کار کوي چې له بېال بېلو عواملو خپل ځانونه نشي په 

فالحي دولت یوازې هله چلېدلی شي چې هر څوک د خپلو مالي اړتیا سامان په خپله کوي او د یووالي په . ساتلې

دا دی چې د الماني ژبې زدکړې سره، تعلیم او  د بېلګې په توګه، د دې مطلب. سسټم کې خپله مرستندویه ونډه اچوي

هنرونه ترالسه کولو سره، د کار لټون او کار کولو سره، مهاجرین په اوږده مهال کې خپله اقتصادي
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د  هغه څوک چې په هڅه کولو کې پاتې راځي، هغه نه یوازې ځان ته زیان رسوي، بلکې . خپلواکي ترالسه کوي

 .ي چې دا فالحي دولت یې بنسټ والړ دییووالي ټولنې ته هم زیان رسو

 
. ګټه رسوي –او په مجموع کې ټولنې ته  –په کاري بازار کې د مهاجرینو برخه اخستنه موږ کې هر یوه تن ته 

سره له . داسې ژوند هغه اقتصادي حالت رامینځته کوي چې پکې یو انسان په خپله خوښه خپلواک ژوند تېرولی شي

د کار ځای په ټولنه کې د متنوع اړیکو : توګه ټولنې سره ادغام ته هم وده ورکوي دې، کار په غېر مستقیمه

وروستی خو مهمه خبره دا . فرصتونه وړاندې کوي، چې بیا دا په ټولنه زیات ښه ادغام ته اضافي مواقع پیدا کوي

 .اتریش اقتصاد غښتلی کوي برنيچې کاري بازار کې د مهاجرینو خلکو برخه اخسته د 

 
اتریش د اقتصادي پالیسۍ یوه مهمه برخه ده،  برنيکه یو تحریک ورکوونکی او پابند کوونکې پالیسي د نو ځ

په دې مانا . اتریش رول ته غځون بخښي برنيچې مقصد یې په اتریش کې د یو مخکښ اقتصادي ځای په توګه د 

یش اقتصاد ته هنرمند کارمندان پکار اتر برنيد . کې اقتصادي پالیسي او د ادغام پالیسي ال هم زیات اهمیت نیسي

مهاجرین چې الماني زده کولو، هنرونه زده کولو او په کار کې بوخت کېدلو ته چمتو وي، هغوی د کاروبار . دي

په ورته وخت کې باید په ذهن کې وساتل شي چې په . اتریش ته یو لوی فرصت وړاندې کوي برنيځای په توګه 

ته راغلي زیاتره مهاجرین کاري بازار لپاره اړین تعلیمونه او مهارتونه نه لري، اتریش  برنيوروستیو کلونو کې 

کاري بازار لپاره د زیاتو نه زیاتو خلکو ته تعلیم او . اتریش کې دغه ترالسه کړي برنينو ځکه دوی باید لومړی په 

مالتړي ګامونه او د استوګنیز زدکړې له الرې د مهارتونو ورزده کولو چیلنج پوره کولو لپاره باید هدف تر مخې 

د عامه او شخصي سکتورنو په مینځ کې اغېزمنې اړیکې . حیثیت تر مخې ځانګړي خدمتونه وړاندې کړای شي

په بازار کې د راپېښېدونکو اړتیاوو تر مخې، دلته مهاجرینو په توګه راتلونکو ځوانو خلکو او بالغانو ته . اړینې دي

چې په راراوانو څو کلونو کې هغه حرفه یي ډګرونو کې روزنې ترالسه کړي  باید مشورې او هڅونې ورکړل شي

ښځې باید په خاصه توګه پوهې لپاره په نخښه کړای شي چې سندونه، . چېرې چې د کارکوونکو اړتیا ډېره ده

اړتیا  هغه مهاجرین چې په کاروباري ټولنه کې د. روزنې ترالسه کولو او کاري بازار ته ننوتلو لپاره چمتو شي

هنرونه له مخې لري، هغوی باید زر تر زره د اړوندو حرفه یي کورسونو له الرې جرمني ژبه زده کړي او په 

کاري بازار کې له فرصتونو زر تر زره ګټه ترالسه کولو لپاره باید دوی ته په چټک ډول اړینې روزنې ورکړای 

و په رسمي منل کېدا کې تر ټولو غوره مالتړ ورکړل په لوړه کچه هنرمندو مهاجرینو ته باید د دوی د هنرون. شي

 .شي

 
نږدې تېرو کلونو کې موندل شوې چې د مهاجرت شالید لرونکې جینکیو تعلیمي کامیابي د مهاجرت شالید 

خو، په حرفه یي روزنو او روزګار کې د تعلیمي کامیابۍ . لرونکو هلکانو په پرتله تر زیاتې لوړې کچې ښه وي

جینکیو، ښځو . په تکراري بڼه دودیز صنفي رولونه د جینکیو لپاره خنډونه جوړېږي. ظر نه راځيهومره کچه په ن

 او میندو پلرونو سره د مثبت کار له الرې باید دغه خنډونو باندې بری وموندل شي،
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اتریش  برنيپه هم هغه وخت کې داسې سړیو ته باید ځانګړی پام ورکړل شي چې . چې د ادغام د پالیسۍ برخه ده

دوامداره اړتیا ده چې د دغه ډلې مهاجرینو د ادغام لپاره عمومي او . ته خپلو کورنیو پرته یوازې راغلي دي

 .ځانګړي ګامونه واخستل شي

 په ځایي کچه ادغام او ګډ ژوند

 
په مابین کې په اساسي قانون کې  چې باید فدرالي او ایالتي حکومت یوه ملي دندهپه ټولنه کې د مهاجرینو ادغام 

. په ورته وخت کې ادغام په ځایي کچه د خلکو د ورځنیز ژوند برخه ده. د واک د وېش تر مخې ترسره شي

م داسې ښارونه، ولسوالۍ او ښاروالۍ لرونکي د فدرالي حریم دننه د یو ایالت په توګه پاسنی اتریش د ادغا

نو له . ستراتېجي لری چې په بېال بېلو ادارو، سیمو سره تړاو لری تر څو ادغام په غېر مرکزي توګه وده ومومي

 .دې مخې، ژمنو ځایي ټولنو او اولسوالیو لخوا د مهاجرینو د ادغام لپاره مالتړی کار ځانګړی اهمیت لري

 
کي شمېر کې د ځانګړو ټولنیزو ډلو یا هېوادونو د مهاجرت په پایله کې داسې هم کېدې شي چې په زیاتېدون

. خلک په اولسوالیو، د ښارونو، سیمو یا ښاروالیو په خانګړو ګاونډونو یا کوڅو کې یو ځای ډله ییز ژوند پیل کړي

څو پورې چې دا کار تر یو محدوده حده کېږي او خلک د استوګنې کافي ځایونه ولري او نورو ډل خلکو سره د 

په . ره د اړیکو جوړولو مناسبې مواقع ولري، نو د خلکو داسې ډله ییز اوسېدنه ستونزې نه پیدا کويلیدنې او ورس

غوره توګه ګډ ژوند لپاره اړینه ده چې خلکو یو بل سره په خالص ذهنیت او ارام ډول سره یو بل سره همکاري او 

خو، که په دغه ځایونو کې . ترسره شيپه ګاونډ کې ګډ ژوند باید یو بل ته په درناوي سره . ګډ وخت تېر کړي

ټولنیزه نابرابري تر ښکاره حده ډېره وي، نو دې له امله خلکو په مینځ بېلوالی، ادغام ضد لوري ته کشېدنه، او د 

موازي ژوند داسې ستونزمن حالتونه رامینځته کېدالی شي چې هغه ځای کې اوسېدونکو ټولو خلکو ته زیان 

ي ټولنو مخه ونیول شي چې پکې خلک اکثریتي خلکو سره د اړیکو نیولو پرته ژوند باید داسې ذیل. رسوالی شي

د ښارونو او د ښارګونو پالن کولو او هم د کورونو د ورکولو په وخت مهمه . تېروي او د ځایي دودونو په ضد ځي

ک پکې ښه ګډوډ په داسې ډول پالن جوړ شي چې خل –دواړه له توکمیزه او د ټولنیز حیثیت له نظره  –ده چې 

حقیقت خو دا دی چې په اوږد مهال کې زموږ ګډې ګټې او جذبې موږ یو بل سره رایوځای کوي، نه دا . کړای شي

 .چې موږ له اصله له کومې یو

 ارزښتونه او دودونه چې د انتقال وړ دي

 
افتونه، دودونه او اعمال کلتور له الرې انتقال شوي ارزښتونه، ثق. ګډ ژوند اکثر د نالیکل شویو قواعدو تابع وي

اتریش کې دا کلتوري اعمال هر ځای کې  برنيخو، په . زموږ په ورځنیز ژوند اغېز کوي او ټولنې لپاره مهم وي

د . د برعکس، دا کلتوري اعمال ډېره زیات تنوع لري؛ دا محرک وي او په مسلسل بدلون خوري. یو شان نه دي

دا د ګډ . ړه، ثابت شوي او شریک عادتونه شته چې باید خوندي وساتل شيدغه ټولو توپیرونو سربېره، ډېر شمېر زا

 .اتریش کې باید هر څوک یې د خپل ژوند د برخې په توګه وپېژني برنيژوند بنسټ دي، چې مانا دا چې په 
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ه پرانستی او د ملګرتیې د بېلګې په توګه، په دې دا خبره ده چې اتریش یو سیکولر هېواد دی، چې مذهب سر

یو بل سره . اتریش د پرانستی ذهن یو عیسایي هېواد دی چې انسان دوستۍ او روښانفکرۍ ته ژمن دی. چلند کوي

اتریش داسې هېواد دی . نظري موافقت د دلیل، د دریځونو او د پرېکړو عقلي توجیهه موندلو له الرې فصل کېږي

دا نه یوازې په دې مانا ده چې دلته تاوتریخوالی نه . ه ارزښت ورکويچې په غښتلي موافقت والړ دی چې سولې ت

پل ځان، خپلو نورمونو او ارزښتونو باندې پوښتنو ته وده خلکې دا مانا هم لری چې اتریش په خوښول کېږي، ب

مرکزي یو داسې ایالت په توګه چې پکې تعلیمي او اقتصادي پرمختګ په . ورکوي او په ځان انتقاد مني او زغمي

توګه مهم دي، پاسنی اتریش د ټولو اوسېدونکو په دې موافقت والړ دی چې هر یو به زدکړه او د ځان روزنه به 

. کوي او خپل شخصي ژوند کې پرمختګ او په ټوله کې د ایالت د پرمختګ لپاره به خپلې وړتیاوې په کار راولي

تنظیم، باورتیا، پرانستی ذهنیت او روڼ تندي سره د یو  زموږ ایالت باید د داسې ښو خصلتونو لکه د وخت د پابندۍ،

اتریش  برنيد یو شریک کلتوري په توګه . بل د قبلونې سمبول وي او دا هر څه یو مثبت او ګډ مستقبل راجوړوي

موږ پوهېږو چې د ګډ ژوند دا لیکل شوي او نالیکل شوي . هر کال د دودیزو ورځو لمانځنو ته دوام ورکړی دی

، اعمال او دودونه یواځې په جزوي توګه د حقیقت څرګندونه کوي او په جزوي توګه د مثالي حاالتو ارزښتونه

انځور ښکاره کوي، خو دا یو کورنی چاپېریال جوړوي چې پکې یو بل باندې تکیه او یو بل سره یووالي ته وده 

 .ورکوي چې ټولنیز یووالي ته هم الرښوونه کوي او هم یې غښتلی کوي

 
خو، موږ باید تل د ټولنیزو او کلتوري . اتریش کې زموږ کلتوري میراث بل نسل ته د انتقال وړ دی برنيپه 

عملونو او عادتونو په اړه پرانستی بحث ولرو تر څو پرېکړه وکړو چې څه باید د یو کامل ارزښت په توګه دوام او 

خپل مستقبل ته د شکل ورکولو لپاره اړین  دا ایالت. زیات پرمختګ ولري او څه عمل یا عادت باید پرېښول شي

ځواک د دایمي او د محرک، د انفرادي او د ټولنیز، بدلون ته پرانستي ذهنیت او په جرړه کلک ازرښتونو په مینځ 

 .کې د تناو څخه ترالسه کوي

 
دې  اتریش کې له هیچا نه غوښتل کېږي چې خپل اصلیت، کلتوري ولې یعني جرړې یا مذهبي عقاید برنيپه 

اتریش کې  برنيبیا هم، راتلونکو نویو خلکو یعني مهاجرینو له پکار دي چې . باید پرېږدي یا یې ترې انکار وکړي

موجودو ټولنیزو او کلتوري اعمالو او عادتونو سره بلدتیا او ورته درناوی ولري تر څو نورو سره په برابره سطحه 

 .د اړیکو جوړولو فرصتونه ولري

 ی چلندیو بل ته د درناو

 
. سوله ییز ګډ ژوند او هم د مثبت کلتوري بحث او خبرو اترو لپاره خپلمنځي علم او درناوی بنسټیزه اړتیا لري

د خپلمنځي درناوي مانا دا چې هر یو تن بل سره په . شخړې د پرانستي او منصفانه بحث له الرې سنبالول پکار دي

په . چې هغه بل تن به هم تاسو سره د درناوي چلند خپل کړي په هم مهاله توګه موږ توقع لرو. عزت سره پېښ شي

 برعکسه توګه، یو تن یواځې هله د عزت غوښتنه کولې شي 
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یواځې هغه خلک چې عزتمند چلند خپلوي کوالی شي چې . چې دی په خپله مخامخ تن سره په عزت سره پېښ شي

په دې لړ کې، خپلمنځي چلند غواړي چې د نورو برابرتیا او برابر حیثیت . له نورو د عزت توقع او غوښتنه ولري

 .ومنل شي او دا زغم سره نږدې تړلې خبره ده

 
خو د خپلمنځي درناوي غوښتنه باید په ناجایز کار کې بوخت تن خوشالولو په مانا نه دی ځکه چې دا له شخړو 

تنقید لپاره د درناوي یوه بنسټیزه کچه ساتل اړینه تر څو د انتقاد  بلکې، د مثبت. یا ستونزو د سترګو پټولو په مانا ده

د درناوي ورکړه په هر چا الزمه ده، په ګډون د عامه خدمتګارانو لکه . او د بحث د زغم استعداد لوړ کړای شي

نو یا د دلته په کلتوري او مذهبي بنسټ د صنفو. استاذان، پولیس افسران وغېره، که د هغوی صنف کوم یو هم وي

په ذهن کې ساتل پکار دي چې دا ډول کمتر شمارنه دواړه د . بل دین د خلکو ارزښت کم ګڼل هیڅ ځای نه لري

مهمه نه ده چې د داسې چلند څه یا څوک دي خو باید دغه . کوربه ټولنې او د مهاجرینو ډلو لخوا ترسره کېدالی شي

 .چلند په ضد کلکه مبارزه وشي

 
په یو بل د پوهېدلو لپاره . کې، غوره ګډ ژوند یو بل لپاره خیال او خواخوږۍ ته اړتیا لريپه هره ورځني ژوند 

کې یو بل ته سالم ویل، چوپ ماحول ته د نورو خلکو حاجت،  –چې ګډ ژوند لپاره ضروري ده –په دغه ژمنتیا

دا ایالت دغه . اړین دي قدرتي چاپېریال ته درناوی لرل، د عامه ګټې څیزونه او ځایونه په سړیتوب استعمالول

 .خبرو لپاره پېژندل کېږي



 

 


	د برني اتریش ایالت لخوا د ادغام د ماموریت بیان
	8 بریالي ادغام لپاره شرایط

	د برني اتریش ایالت لخوا د ادغام د ماموریت بیان
	بریالي ادغام لپاره شرایط
	په عمومي کچه اوږد مهالې ټولنیزې پروسې په توګه ادغام
	ادغام یوه متقابله پروسه ده چې بېلا بېلې غوښتنې لري
	مهاجرینو څخه هیلې
	له کوربه ټولنې هیلې
	فرصتونه وړاندې کول او برخه اخستنه اسانول
	شریک ډګر په توګه بنسټیز او بشري حقوق
	ستونزمنو چاپېریالو سره مبارزه
	مرکزي ارزښتونه
	تحریک ورکول او ځواکمنول
	لازمي: جزا او سزا
	د حاجت او پوهې په بنسټ او د وړاندې کېدونکو
	په مستقبل تمرکز او اوږدمهاله دوام
	پوره ټولنې سره تړاو او د شبکې په ډول چارې
	ژبه او تعلیم د کلیدي وړتیاوو په توګه
	اقتصاد او کاري بازار – برخه اخستنې ته تشویق
	په ځايي کچه ادغام او ګډ ژوند
	ارزښتونه او دودونه چې د انتقال وړ دي
	یو بل ته د درناوی چلند



