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بنام خداوند بخشنده و مهربان
بگوییم نه به آزار و حمالت

با تبریک پیشاپیش کریسمس و سال جدید میالدی برای خواهران و برادران گرامی و آرزوی سالی پر از صلح و
موفقیت.
کریسمس و آغاز سال نو نزدیک است.
این جشن ,جشن بزرگی برای خواهران و برادران عزیز مسیحی میباشد که همیشه ما را یاری کرده اند.
این روز بزرگ روز تولد حضرت عیسی پیغمبر و آورنده صلح و عشق بین بشریت و خداوند در غرب ,شرق و کل
دنیا ,روح خدا و نور خدا می باشد.
در طی  ۲سال گذشته صدها هزار نفر به آلمان پناه آورده اند که تعدادشان بیش از سالهای گذشثه میباشد و کشور آلمان
همچنان با سعی و کوشش درصدد تأمین آینده ای بهتر برای پناهندگان می باشد.
این روز مبارک موقعیت مناسبی برای شادی ,همیاری و تشکر از مردم و دولت آلمان می باشد.
با توجه به نزدیکی سال تحویل و اتفاقات منفی و تأسف آمیز سال گذشته در کلن از همه ُ خواهران و برادران گرامی
درخواست توجه ,هشیاری و مراقبت برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث ناشا یست داریم.
در حوادث سال گذشته که توسط تعداد معدودی افراد صورت گرفته ٫صدمه ُ زیادی زده شده به بسیاری از پناهندگان و
شهروندانی که حمایت از پناهندگان کرده اند.
بگذارید امسال از این موقعیت استفاده کرده و شایستگی خود را نشان دهیم.
ما معروف به عدل ,مهربانی ,محافظت و احترام به حقوق زنان هستیم آنگونه که عظما و علمای بزرگ ما از حضرت
آدم  -عیسی  -موسی تا محمد(ص) به ما یادداده اند.
کشور آلمان نیز به آزادی دین و حقوق بشر معروف است.
با همکاری و همیاری اجازه ندهیم که ارزشهای این جامعه صدمه ببیند.
شما را دعوت به همکاری میکنیم
تماس برای کمک به ما  ۰۳۴۱ ۹۶۲۷۵۵۸۰یا info@fluechtlingsrat-lpz.org

با آرزوی کریسمسی شاد و سالی پر از موفقیت
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Offener Brief gegen Gewalt und sexuelle Übergriffe
Aus Anlass der bevorstehenden Feste Weihnachten und Silvester wenden sich die
migrantischen Kolleginnen und Kollegen aus unserem Team „Deeskalation und Prävention“
an die Menschen aus ihren jeweiligen Communities.
Es wird der christlichen Religion Respekt gezollt und auf die tiefe religiöse und
kulturelle Bedeutung von Weihnachten verwiesen. Diese für die Deutschen
mehrheitlich so wichtige Zeit des Jahres stehe in der Tradition der Nächstenliebe und
sei ein passender Moment, der deutschen Gesellschaft und Regierung zu danken für
die Aufnahme so vieler geflüchteter Menschen.
Gerade jetzt sei es besonders wichtig, sich der Ereignisse der letzten Silvesternacht in
Köln zu erinnern sowie der verheerenden Auswirkungen auf die Opfer, das Ansehen
aller Flüchtlinge und auch ihrer Unterstützer.
Deutlich wird darauf verwiesen, dass die orientalische Tradition Männer verpflichtet,
Frauen zu schützen.
Jede Form von Gewalt und sexuellen Übergriffen sei bedingungslos abzulehnen!
Der Text schließt mit der Einladung zur aktiven Mitarbeit am friedlichen
Zusammenleben.

Bitte leiten Sie den Text weiter!
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