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صفحه                                                                                                                                     عنوان  

  د یآژانس جد جاد یا
 

 4 -------------------------- « وز یمهاجر ن» فرانسه  در اروپا و انتقاد حزب راست افرایط امور پناهندگ

 5 ----------------------------------------------- «سالم وطندار » اند جنگ کندز به بدخشان کوچ کرده ۀآوار  ۀخانواد ۲۰۰

 یب انی   م شیبا افزا
 

 6 ------------ «وزارت  تیبسایو » کرد   د یتاک یر خدمت رسان  شیب تیبه جد نیامور مهاجر  ر یوز  ،جاشدگ

 8 ----------------------------------- « وز یمهاجر ن»  ړېخپل اعتصاب ته ادامه ورک لو ړ په بلجيم گي د نه خو  رو ګسنده کار  ن   

 9 ------------------------------------- « یس ن   ن  » ثبت نام کنند  رانیدر مدارس ا توانند کودکان افغان بدون مدرک هم یم

وزارت  تیسا بیو » شود  که در بخش زراعت شاغل هستند، قرضه داده یم  تفاهمنامه، به بازگشت کنندگان   کیبر اساس 

» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

 12 ------------ « وز یمهاجر ن» مهاجران شدند  یبرا محیل یهاخواهان کمک مقام انسونیدر بر  هیی  خ یهافرانسه:سازمان

ي  ۳۳   ښد پناه غو  ارونهښاروپاني
 14 ------------------------------------- « وز یمهاجر ن»  لويېپ تښد حق د قوي کولو نو  تن 
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 اخبار کامل  متر  

 و 
 

 مهاجرت ، نمایندگان پارلمان اروپا این هفته توافق ایجاد یک اداره جدید امور  در چارچوب پیمان پناهندگ
 در اتحادیه اروپا را امضا کردند. حزب راست افرایط تجمع میل در 

 
  پناهندگ

ً
فرانسه از توافق جدید شدیدا

 .انتقاد کرده است

 
 رلمان اروپا. عکس از پیکچر الیانسپا

مبنای آن یک اداره جدید امور  جون توافقر را امضا کردند که بر  ۲۹نمایندگان پارلمان اروپا روز سه شنبه 
 در اتحادیه ایجاد خواهد شد. این

 
 نام دارد و با ظرفیت  پناهندگ

 
اداره آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگ

ی برای حمایت از کشورهای عضو کارشناس، از صالحیت  ۵۰۰حدود  برخوردار  ها و اختیارات عمیل بیشیر
 .خواهد بود

 در نظر 
 

 در کشورهایدارد سیاستآژانس جدید پناهندگ
 

اتحادیه اروپا را هماهنگ  های مختلف پناهندگ
 بهو برای موثریت روند برریس دوسیه

 
 .آنها کمک کند های پناهندگ

 و مهاجرت است که در ماه  توافق جدید بخشی از اقدامات اتحادیه اروپا در چارچوب پیمان جدید 
 

پناهندگ
پیشنهاد شده بود. بعد از امضای توافق در مورد اصالح قانون  پا توسط کمیسیون اتحادیه ارو  ۲۰۲۰سپتمی  

( در ماه یم  مجوز کار به نام جدید  ، این دومت   توافق کشورهای عضو در چارچوب پیمان۲۰۲۱)کارت آن 
 و مهاجرت به شمار یم

 
  .رودپناهندگ
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ن اسکان مجدد را ندارد  آژانس قصد اجباری ساخت 

مع حزب راست افرایط تج های جدید مهاجرنر با مخالفت شدید های اتحادیه اروپا برای سیاستتالش 
ای از ایجاد آژانس جدید این حزب در اعالمیه جون، ۳۰میل در فرانسه روبرو شده است. روز چهارشنبه 

 انتقاد کرد و آن را 
 

 به قیمومیت درآوردن ملت» پناهندگ
 

 از جانب اتحادیه خواند. به« ها در امور پناهندگ
 .کنداجباری یم  را گفته این حزب، توافق جدید، اسکان مجدد مهاجران در کشورهای اروپاني 

نوشت که آژانس قصد اجباری  نیو یوروپ در پاسخ به این انتقاد فابیان کلر، یک نماینده گروه میانه رو 
ون   ساختر  اسکان مجدد را ندارد اما تالش خواهد کرد  ورود مهاجران به کشورهای عضو و مرزهای بی 

 .اتحادیه را بهیر مدیریت کند

افرایط پارلمان اروپا روبرو  نماینده راست و راست ۷۳ پیش از این با مخالفتپیمان جدید مهاجرنر اروپا 
به راه انداخته بودند. حزب راست افرایط تجمع میل « بدهیم اروپا را نجات»شده بود که علیه آن کارزار 

 .دارد این کارزار را منعکس کند در فرانسه تالش

ی از ورود مهاجران و  خواهد حفاظت از مرزها،این در حالیست که پیمان جدید مهاجرنر اروپا یم پیشگی 
اروپاني را  .اقدامات خود قرار دهد در اولویت همکاری با کشورهای غی 

اند، کردهخانوادۀ آوارۀ جنگ کندز که به این والیت کوچ   ۲۰۰گویند، مسئوالن محیل بدخشان یم
 اند. های متمادی در کندز مسکون بودهاند؛ اما از سالگان اصیل بدخشانباشنده

گان  که از کندز به این والیت کوچ گوید، به وضعیت آوارهمحمد نظری، سخنگوی وایل بدخشان یمنیک
 خواهد کرد. سخنگوی وایل بدخشان یماند، ادارۀ محیل بدخشان رسیدهکرده

 
ها در این خانوادهافزاید که گ

 اند. آباد، مرکز این والیت پناه آوردهجویان طالبان به شهر فیضجنگ« ظلم و فشار»اثر 

اند، گان جنگ کندز که به بدخشان آمدهگان آوارهدر همت   حال، احمدبشی  صمیم، وایل بدخشان با نماینده
دث و آمریت امور مهاجران هدایت داده مبارزه با حوا دیدار کرده، مشکالت آنان را استماع و به ریاست

 شود. گان از امکانات موجود رسیدهجاشدهاست که هرچه زودتر به وضعیت این ن  
 

 گ

ها را از نزدیک مشاهده کرده و وضعیت آن گان رفتهوایل بدخشان صبح روز گذشته به محل تجمع آواره
چه در توان دارد، در است. او ضمن دیدار با آنان، اطمینان داده است که ادارۀ محیل بدخشان آن

 شان قرار خواهد داد. خدمت
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های موقت ایجاد کنند سئوالن وابسته هدایت داده است که در جای مناسن  اردوگاهاحمدبشی  صمیم به م
 جا انتقال دهند. گان را از فضای باز به آنجاشدهو ن  

کننده که از امور مهاجران و نهادهای کمک های مسئوالن، ریاست مبارزه با حوادث، آمریتبراساس گفته
 اند. گرم و پوشاک به آنان توزی    ع کردههای اولیه از قبیل غذای کمکسو در ساحه حضور دارند،  دو روز به این

 

چنان ریاست صحت بدخشان طبق هدایت وایل، یک تیم صیح را موظف کرده است که خدمات صیح هم
 گان انجام دهد. جاشدهرا برای این ن  

و از نهادهای میل « گان در وضعیت مناسب قرار ندارندجاشدهبدبختانه این ن  »گوید که وایل بدخشان یم
 کمک این مردم بشتابند. الملیل خواسته است که در کنار دولت به  و بت   

طالب و دست به دست شدن برخ  محالت و ولسوایل  با ادامه تشدید خشونت ها از سوی گروه تروریسنر 
 ها و خدمت  ها که افزایش تعداد بیجاشده

 
های داخیل را در نی داشته است، نشسنر از بهر تقویت هماهنگ

 .شدبه بیجاشده ها در وزارت امور مهاجرین برگزار  رسان  
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 وزیر  دراین نشست که به صورت آنالین با حضور مسووالن
ر
محیل وزارت برگزار گردید، نورالرحمن اخالق

روند  کنندگان تاکید کرد که در نی افزایش تعداد بیجاشده های داخیل در کشور باید   امور مهاجرین و عودت
 و خدمت رسان  ها با جدیت و رسعت بیشیر تعقیب شود

 
 پ.رسیدگ

 

فعالیت های موسسات در والیات افزود که" اکنون کشور  وی ضمن تاکید به تشخیص و تقویت نظارت از 
 دارد و ما باید تالش کنیم تا به آوارگان و بیجاشدگان داخیل خدمت رسان  موثر  در یک وضعیت حساس قرار 

 ".باشیمو رسی    ع داشته 

تعداد بیجاشده ها در والیات خی  داده، حضور کمرنگ  مسئوالن محیل وزارت دراین نشست از افزایش
 به بیجاشده های داخیل و عدم خدمات زیربناني آنان به برگشت کنندگان موسسات در والیات برای

 
 رسیدگ

 .را از مشکالت و چالش های فراروی شان عنوان کردند

هزار خانواده به دلیل ناامن  ها از خانه  30جاری نزدیک به  گزار یم شود که در سالاین نشست در حایل بر 
کرده   و از این میان حدود هشت هزار خانواده در سه هفته اخی  محالت شان را ترک های شان بیجا شده

 .اند
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ي اسناد نه لري.  څخه زياتو  ۴۰۰په بلجيم گي تر  دایسي کارګرو د نه خوړلو خپل اعتصاب ته ادامه ورکړې خی
ي بلجيم ورته د پاته کېدو سن هغوی  .دونه ورکړيغواړي خی

ه ني  د مراکش او الجزاير   ۴۰۰د اعتصاب کوونکو تقريبا 
ه توګه د نه  کارګرو څخه اکیر اتباع دي. هغوی په ډلی  

ي ورته د پاته  خوړلو اعتصاب ته ادامه ورکړې ده او  ي په دې توګه پر بلجيمي چارواکو فشار راویلي خی غواړي خی
 .پاره اړين اسناد ورکړي کېدو له

 
 REUTERS/Yves Herman پوهتون په يوه کوټه کي خپل اعتصاب ته ادامه ورکړې ده د صفیان په نوم دغه مهاجر د بلجیم

ي دغه کارګرو له ش و اونيو راهيشي د بروکسل په بيلو برخو گي خپلو احتجاخ  ناستو ته دوام ورکړی دی. په  یی ږ
او ورته ځایونو گي دېرې اچویلي دي. د پوهنتونونو استادانو  دې ترڅ گي هغوی په کليسا، د پوهنتون په کانتت   

ي د اعتصاب کوونکو کسانو د روغتيا په باره   د موضوع د عاجل   حل ږغ کړی دی ویلي خی
ي  گي اندېښن 

زيانر
 .سوي دي

ي خلکو مالتړ هم وررسه مل دی غوښتنه کوي ي د يو شمی  ځاني ي هغوی ته په بلجيم گي  احتجاج کوونگي خی خی
و  ي اکیر . دا د هغه وروسته خی دغو کارګرو په کالونو کالونو په دغه هيواد گي بېله  د پاته کېدو حق ورکول یسي

   .دي اسنادو کارونه کړي
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ي آژان ته ويیلي   ۴۲ د الجزائر څخه يو  ي ځکه په احتجاج  کلن کس عبدالسالم و فرانس پرېس خی  دي خی
. هغه ويیلي  ي غواړي په بلجيم گي پاته یسي ي موږ وړتياوي لرو او دلته » :بوخت دی ویلي خی د هغه باوجوده خی

ي رصف پيش  ټویلي کړو، خو بيا هم هميشه راته دغه يو جواب  د کار له پاره راغیلي يو او نه راکول غواړو خی
ي ي بايد خپلو هيوادونو ته ستانه سو کی  ږ   «.خی

ي پسله څلورو  مياشتو د بلجيم د مهاجرت  د نه خوړلو اعتصاب د یم په مياشت گي هغه وخت پېل سو کله خی
و لړۍ وشکېدله. اوس په دغه و لويو فرانسوي ژبو پوهنتونونو  د چارواکو رسه د خی  قضيه گي د بلجيم د شیی ږ

 .يد رئيسان هم دخيل سوي

ي  مه نېټه(۲۹کال د جون   ۲۰۲۱د پوهنتونونو استادانو د سه شنن   په ورځ )د  خپل »پر چارواکو ږغ وکړ خی
ي واک په کار واچوي

ي حلالره پيدا « ټول قانون  دي  خی  .کړي او احتجاج کوونگي خپل احتجاج ته د پای ټگ کښی  ږ

ي د دې د پوهنتون په س ې دې بروکسل پوهنتون رئيشي ويیلي دي خی ي کومو کسانو د نه خوړلو  احه گي د ليی  خی
ي وضع   ي که دغه  اعتصاب ته ادامه ورکړې ده، د هغوی روغتياني ه لریل  ده خی   بی 

دا اندېښمنه کړې ده. هع 
ي  ي پايیلي ولري اعتصاب ادامه ولري نو ښاني

 
 .ناقابل تالق

ي مراکش او الجزاير باثباته ي خی له دې کبله کارکوونگي هيوادونه دي او  د بلجيم چارواکي پر دې ټينګار کوي خی
ي اجتماعي حق نه لري

ي په اجتماعي توګه به دغو کارګرو ته د پاته کيدو اجازه .د پناه غوښتن  ي خی  چارواکي واني
 .ورنکړي

ي د اړونده ادارې وياند پر اعتصاب کوونکو ږغ کړی
ي په سمدالسه توګه  د مهاجرت او پناه غوښتن  دی خی

دي« دغه خطرناک عمل ته»خپل   .د پای ټگ کښی  ږ

ي آژانس ته ويیلي دي:  ي هيوادونو گي د مهاجرت قوانت    په ټولو »د يادي ادارې وياند و فرانس پرېس خی  اروپاني
ي هر يو کس ي کړو سته. موږ نه سو کوالی خی

 «.قانون 

نامه پذیرش کودکان مهاجر افغان در مدارس این کشور قرار است اصالح های ایران  بخشبه گزارش رسانه
 امه جدید برای حضور همه کودکان مهاجر تمهیدانر در نظر گرفته شده است. نشود و در بخش

ها، کودکان افغان که مدرک معتی  دارند با حضور د رمدارس ثبت نام خواهند کرد و کودکان بنا به گزارش
نامه باشند "در دفاتر کفالت صورت خواهد گانه این بخش۹فاقد مدرک قانون  اگر شامل یگ از بندهای 

گونه مدرگ برای اقامت در ایران ندارند "در ادارات کل امور اتباع و آموزان  که هیچنام دانشرفت" و ثبتگ
" انجام خواهد شد.   مهاجران خارخ 

ای که منتشی شده کودکان مهاجر فاقد مدرک در صورنر ثبت نام خواهند شد که در توضیح بخشنامه
 های زیر باشند: مشمول یگ از گروه
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نام کرده و مشغول به های گذشته برگه حمایت تحصییل دریافت کرده و در مدارس ثبتني در سالهاآن
 تحصیل بودند. 

ها برگه حمایت تحصییل را دریافت کرده آموزان  که در سال جاری یا گذشته یگ از اعضای خانواده آندانش
 و مشغول به تحصیل باشد. 

مجازین سالآنفرزندان کالس اویل که یگ از والدین  کت کرده و  ۹۶و  ۹۵های ها در طرح رسشماری غی  رسی
 ها در سامانه موجود باشد. اطالعات آن

 IRNAتصوير،  منبع

 که بنا به علیل امکان تمدید روادید را نداشتهدانش
 

 اند. آموزان دارای گذرنامه خانوادگ

 اند. کودکان  که مادر شان ایران  است و هنوز تابعیت نگرفته

ها دارای مدارک معتی  اقامنر هستند ویل به دلیل تفاوت نوع مدرک والدین دین آنآموزان  که والدانش
مجازین سال موفق به دریافت مدرک برای فرزندان خود نشده ثبت  ۹۶و  ۹۵اند و در طرح رسشماری غی 

 اند. نام کرده

م گوایه تولد داشته اما ها دارای مدرک معتی  اقامنر بوده و فرزند هآموزان  که فقط یگ از والدین آندانش
مجازین سال   اند. ثبت نام نکرده ۹۶و  ۹۵در طرح رسشماری غی 
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صدور برگه حمایت تحصییل برای سایر کودکان فاقد مدارک معتی  اقامنر قانون  توسط اداره کل امور اتباع 
 و مهاجرین خارخ  وزارت کشور ایران انجام خواهد شد. 

 رسنوشت مبهم کودکان کار افغان در ایران

های گذشته با مشکالنر در نظام آموزیسی این آموزان خارخ  در ایران، افغان هستند که در سالاکیر دانش
 اند. رو بودهکشور روبه

توانستند در مدارس دولنر ایران ثبت نام کنند و تا چند سال پیش کودکان افغان فاقد مدرک شناساني نم
 اند. رو بودههاني روبهدارای مدرک هم با چالش افراد 

خواستار آن شد که به کودکان افغان باید اجازه تحصیل داده  ۱۳۹۴ای، رهی  ایران در بهار هللا خامنهآیت
، ساماندیه و ثبت نام این کودکان به راه انداخته است. شود و در نی آن دولت برنامه  هاني را برای شناساني

ی "از مهر جا نمانند" باعث شد اندازی کمپت   ذشته همچنت   راههای گدر سال هاني از جمله توفان تویییر
ایط برای دانش  هاني در این زمینه هنوز پابرجاست. آموزان افغان بهیر در ایران شود، اما چالشرسی

ني را با وزارت زراعت و صندوق وجیه انکشاف زراعنر  جرین و عودت کنندگان تفاهمنامهوزارت امور مها
اساس به آن عده از بازگشت کنندگان  که در بخش زراعت مشغول کار هستند،  به امضا رساند که بدان

 .رشد و توسعه اقتصاد شان قرضه داده یم شود جهت

علم امله وال، معت   پالیش و تطبیق برنامه  رسطان سال روان 9این تفاهمنامه روز چهارشنبه  توسط شی 
ی، معت   تخنیگ وزارت زراعت و ایمل آرمان،  های وزارت امور مهاجرین و  شاه امی  عودت کنندگان، شی 

 .صندوق وجیه انکشاف زراعنر به امضا رسید رئیس

این یک امر مهم است که امضای این تفاهمنامه بیان کرد؛"  معت   پالیش و تطبیق برنامه های وزارت حت   
قرضه  بازگشت کنندگان  که در بخش زراعت مرصوف کار هستند، از طریق ارایه خدمات به بیجاشده ها و 

زراعت یک موضوع بنیادی برای  دیه زمینه کار فراهم یم شود. افغانستان یک کشور زراعنر است و توسعه
د اقتصاد خانواده های زراعت پیشه ی که از برنامه در رش رشد اقتصاد کشور تلقر یم شود. همچنان این

 " .برگشته اند، مهم و موثر یم باشد دنیای مهاجرت به وطن

داد که از زمان تاسیس صندوق وجیه انکشاف زراعت  در همت   حال معت   تخنیگ وزارت زراعت معلومات
هزار دهقان  56حدود  افغان  در بخش های مختلف زراعنر قرضه داده شده و  میلیارد  13تاکنون بیشیر از 
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قرضه های کوچک را  برنامه مستفید شده اند. وی همچنان خی  داد که این صندوق در برنامه دارد تا  ازین
 .در اختیار دهقانان قرار دهد

 

مهاجرین و عودت کنندگان، بازگشت کنندگان  را که در بخش  بر اساس تفاهمنامه امضا شده، وزارت امور 
 یم کند. در کار ه  های زراعنر مرصوف

 
 ستند، شناساني و جهت دریافت قرضه ها به صندوق وجیه معرق

میلیارد افغان  به  2.2 این برنامه که تحت نظر وزارت زراعت تطبیق یم گردد، در پنج سال آینده حدود 
 .هزار عودت کننده قرضه داده خواهد شد 9بیشیر از 

یه در شهر بریانسونسازمان ق فرانسه از مق های خی  اند های محیل در این منطقه خواستهامدر جنوب رسی
ی در اختیار  در این شهر، امکانات« ها و مهاجران فوق العاده آسیب پذیرخانواده»به  که برای کمک بیشیر
 .ها قرار دهنداین سازمان

 )رفیوج سولیدر(، همه مهاجر )توسسازمان
 

یه پناهگاه همبستگ میگران(، سیماد و شماری دیگر  های خی 
قبل از »ای به فرمانداری پولیس اوت آلپ، درخواست کردند نامه ها، روز دوشنبه این هفته، در از سازمان
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ی  برای« به وخامت بیانجامد  این که وضعیت ها قرار سازمان در اختیار اینکمک به مهاجران امکانات بیشیر
 .دهد

اند. وارد شهر بریانسون شده مهاجر  ۲۰۰۰به گفته سازمان توس میگران، از ماه جنوری به این سو، حدود 
گوید که مرکز رفوج سولیدر، نفر ذکر کرده و یم ۱۲۰۰را  این سازمان تنها در ماه یم و جون رقم مهاجران

 برای
 
امسال به محل  مهاجران ندارد. قرار است مرکز رفیوج سولیدر در تابستان پذیراني از این امکانات کاق

 .جدیدی انتقال پیدا کند

 
 عکس از مهاجر نیوز. ۲۰۱۸مرکز پذيرايی پناهگاه همبستگی در بريانسون، 

ک کار   مشیر
 

کند به مهاجر نیوز گفت: یم ستیفان  بیسون، رئیس سازمان همه مهاجر که با پناهگاه همبستگ
ای محیل کمک هکند تا از دولت و مقامما را وادار یم دهیم اما وضعیت کنون  ما به تعهد خود ادامه یم»

 «.کمک نیاز دارند و هرکس باید مسئولیت خود را ادا کند  بخواهیم. رضاکاران به

، به یکامضاکنندگان نامه یم ون آمدن از وضعیت کنون  برنامه فوری برای دادن رسپناه  گویند که برای بی 
 
ا
هاني را اعمال رنامهبرای مقابله با حوادث طبیع چنت   ب به مهاجران نیاز است. شهر بریانسون معمول

 .کندیم
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 جا وجود دارد اما اراده سیایس الزم است

دهد. ها جا یمدر جمنازیوم وقنر برف باری زیاد باشد بریانسون گردشگران را »گوید: ستیفان  بیسون یم 
کاتب ها، مدر جریان رخصنر »به گفته او« مهاجران انجام دهند.  توانند همت   اقدام را در مورد مسئوالن یم

 «.این یعن  که جای خایل وجود دارد اما اراده سیایس الزم است خایل هستند و 

افزایش شمار مهاجران از دولت این  او در ادامه گفت که شهرهای اولکس و باردونیچیا در ایتالیا به دلیل
 .توانند همت   کار را بکنندها یممقام اند و در فرانسه همکشور کمک دریافت کرده

، از بریانسون به شهرهای دیگر 
 

به گفته امضا کنندگان نامه، تعدادی از مهاجران برای درخواست پناهندگ
 روندیم

 در سال 
 

پذیراني کرده است. به گفته  مهاجر  ۱۲۳۰۰ایجاد شده و تا کنون از  ۲۰۱۷مرکز پناهگاه همبستگ
آیند که در میان شان افراد مسن وجود دارد: به این جا یم های مهاجر ادهستیفان  بیسون در این اواخر خانو 

 «.ساله به اینجا آمده بود ۷۰مهاجر افغان  چند وقت پیش یک»

برخ  از زنان حامله »بیسون  شمار زنان و افراد زیرسن نی   در میان مهاجران کم نیست. به گفته ستیفان  
آیند. این افراد آسیب پذیر هستند و باید برای پذیراني از یم رکز هستند و تعدادی هم با نوزادان شان به م

ایط  «.مناسب فراهم گردد آنان رسی

 

ي د  ۳۳د اروپاي  .  ښارونه غواړي خی   د حق د تقوني  له پاره په يو نوښت او کامپاين گي برخه واخیلي
پناه غوښتن 

 .دې ترڅ گي به هغوی په رضاکارانه توګه مهاجرو ته ځای ورکوي په

مو گي د ښارونو د يوې اتحادني  بنياد د  د خوندي بندرونو نړيوال »کښېښودل سو. د   ايتاليا په بندري ښار پالی 
. دغه ښارونه به په  په نوم د ښارونو دغه اتحاديه« اتحاد ي

ي تر خپیل  سهمن   زيات مهاجر ومن  غواړي خی
مايک شوبرت  وستدام ښار ښاروالمهاجرو ته ځای ورکوي. په دې تړاو جزئيات د آلمان د پ رضاکارانه توګه

 .ورکړل. د نوموړي ښار هم په دغه اتحاديه گي غړيتوب لري

ادام، مونشن، اليپڅيګ، بارسېلونا او  مو او پوستدام تر څنګ امسیر ي ښارونه په ياده  د پالی  يو شمی  نور اروپاني
ي  اتحاديه کړي غړي دي. د ښارونو د يادي ي موږ بې»شبگ  په اعالميه گي راغیلي خی ط څخه و بشی له قيد او رسی

  حق ارزښتونو ته
 « .ته قايل يو معتقد يو او په مشکل حاالتو گي هم د بشی نړيوال حقونه او د پناه غوښتن 

ي اتحادني  د  د دغو ښارونو ښارواالن د مهاجرو د منلو په پروژه گي د پيسو د اړتيا په پوره کولو گي له اروپاني
:  ه دېپه اعالميه گي پ مرستو هيله لري.  ي ادارې بيا مرستندويه ښارونو ته په مستقيمه »تړاو راغیلي اروپاني
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ي توګه د  ي دغه ښارونه خپل بشی مسؤليتونه پوره کړالی  پيسو مرستو ته د الرسیسي آسانتيا برابره کړي خی
 «.یسي 

 
 (Reuters/D.Z. Lupi) آرشیف انځور ـ د کښتۍ مهاجر

ه اتحاديه وجود لري. په دغه شبک په نوم« ښارونو خوندي بندرونه»کال راهيشي د   ۲۰۱۹په آلمان گي له 
  څخه  څخه زيات ښارونه او  ۱۰۰گي د آلمان تر 

ان  ي ونډه لري. هغوی په رضاکارانه توګه له مديیر
ښارګونر 

ي تر اندازې په زياتو ډکو مهاجر کمپونو گي بند پاته ژغورل سوي مهاجر  . دا هغه مهاجر دي خی ي
 .دي من 

 


