
 
 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان21 ز  1401_سال  می 

 

او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 
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 2 -------------------------------------------------------------- نمودند افتیکشور کمک در   تیصدها خانواده در سه وال 
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 4 -------------------------------------------------- دیتن رس ۳0به  ونانی یهادر آب غرق شدن دو کشت   انیشمار قربان
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 5 ------------------------------------------------------- به آوارگان مواجه است دک
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 9 ---------------------------------------------------------- است افتهی شیافزا دا
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 10 ------------------------------------------------------------------- انیتعداد پناهجو  شیداخله آلمان از افزا ر یوز  نگران
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ز کامل اخبار  مت 

 سایتدوزارت ویب 

 

د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت مرستيال الحاج محمد ارسالح خروټی باميانو واليت ته د خپل سفر په ترڅ کې 

 .مه د يکه ولنګ او دشت قشقه د مهاجرينو ښارګوټو څخه ليدنه وکړه( ۱۹د تلې په )

 .د وضعيت څېړنه او د دوی ستونزو ته السرسی و د دغو ښارګو څخه د ليدنه موخه په ښارګوټوکې د اوسېدونکو

د يکاولنګ ولسوالۍ د مهاجرينو ښارګوټي څخه د لېدنې پرمهال د دغه ښارګوټي اوسېدونکو حسين فياض په ښاګوټي کې 

د ښوونځي، روغتيايي مرکز، د پاکو اوبو د څښلو او د سرک د غاړې د استنادي ديوالونو د نه شتون يادونه وکړه او په 

 .برخه کې يې د مهاجرينو چارو وزارت څخه د پاملرنې غوښتنه وکړه دې

د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت مرستيال ښاغلي محمد ارسالح خروټي د سيمې د اوسېدونکو ستونزې، نظريات 

وکړه ويې ويل، او وړانديزونه واورېدل او په دې برخه کې يې د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت د هڅو يادونه 
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چې د باميانو واليت د مهاجرينو ښارګوټو ستونزې يې د وزارت د اړوندو ادارو سر څېړې او دهمکارو مرستندويه بنسټونو 

 .سره يوځای يې د حل په موخه کړنې ترسره کوي

رينو ښارګوټی د ويلو ده، چې د دشت قشقه د مهاجرينو ښارګوټی په شبر ولسوالۍ کې موقعيت لري او د يکاولنګ د مهاج

کورنۍ ژوند ( ۳۱۰د استوګنې نمرې لري، چې اومسهال پکې )( ۲۷۰د باميانو واليت مرکز سره نږدې موقعيت لري، چې )

 .کوي

  ویب سایت وزارت

 

ميزان کمک های غذايی وغير غذايی را  ۱۹دايکندی به تاريخ خانواده در واليات هلمند، خوست، بادغيس و  8۷8برای 

 با همکاری موسسات همکار توزيع شد.

 5۷۰خانواده د رخوست مبلغ  ۱۰۰خانواده درهلمند بسته های صحی ، آشپزخانه و فاميلی ، به  5۰۰اين مساعدت ها به 

 ، UNHCRهت ترميم سرپناه از جانب دفتردالر امريکايی ج 4۰۰مبلغ يک هزارو خانواده در دايکندی  ۱۱به دالر ، 

بوده که CRDSA ازجانب موسسه   ليتر روغن ۱۰کيلو دانخود ، و ۱۲کيلو آرد ،  ۱۰۰در بادغيس   فاميل ۲6۷برای 

 درهماهنگی با ادارات امور مهاجرين آنواليات توزيع گرديد.
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 دوزارت ویب سایت

 

د مهاجرينو چارو وزارت د پالوي له لورې د تخار واليت د راستنېدونکو او داخلي بېځايه شوو د بيا يوځای کېدو کمېټه د 

 .مه بيا ځلې فعاله شوه (۱۹)معلوماتي سيستم سره يوځای د تلې په 

  

تخار واليت دمرستيال واليت الحاج محمد کاظم طارق په مشرۍ د يوشمېر دولتي ادارو په ناسته کې چې په همدې موخه د 

د استازو په ګډون ترسره شوه، د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت پالوي د کمېټې د دندو، معلوماتي سيستم او د 

 .ړلراستنېدونکو او بېځايه شوو د ډېټابيس په اړه د ناستې ګډنوالو ته معلومات ورک

  

د راستنېدونکو او داخلي بېځايه شوو د بيا يوځای کېدو کمېټه او د راستنېدونکو او بېځايه شوو معلوماتي سيستم د 

 .دفتر ترمنځ د السليک شوي هوکړه ليک له مخې بياځلې فعاله شو (UNHCR) مهاجرينو چارو وزارت او د
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 مهاجرنیوز

 

تن رسيد. همزمان،  ۱۲های جزيره کيترا در يونان به با پيدا شدن جسد يک زن، شمار قربانيان غرق شدن يک کشتی در آب

 .های جزيره ليسبوس جان دادندمهاجر ديگر نيز که بيشتر شان زنان بودند، در اثر غرق شدن يک کشتی ديگر در آب ۱8

بهای جزيره کيترا پيدا شد. به اين اکتوبر در آ ۱۱به گفته نگهبانان ساحلی يونان، جسد يک زن مهاجر روز سه شنبه 

 .تن رسيد ۱۲ترتيب شمار قربانيان غرق شدن يک کشتی در چهارشنبه شب هفته گذشته در اين منطقه به 

و بادهای شديد در نزديکی جزيره کيترا سرگردان و مهاجر بود به دليل شرايط جوی نامساعد  ۹۵کشتی ياد شده که حامل 

 .پس از برخورد با کناره ساحل غرق شد

آوری از مهاجران منتشر نوجوان را نجات بدهند. تصاوير حيرت ۱8زن و  ۷مهاجر از جمله  8۰امدادگران موفق شدند 

 .منتظر عمليات نجات هستنداند و ای باريکی از ريگ به همديگر چسپيدهدهند آنان در ردهشده که نشان می

ها، بازماندگان حادثه را از نيروهای امدادی و ساکنان محل تالش کردند در شرايط ناگوار جوی، با استفاده از ريسمان

 .ديواره ساحل باال ببرند و نجات بدهند

https://morr.gov.af/
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 .گزارش شده که سه تن از مهاجران همچنان ناپديد هستند

های جزيره ليسبوس در شمال شرق دريای اژه مهاجر سودانی در آب ۴۰حامل  همزمان، بامداد روز پنجشنبه، يک کشتی

شود که تنها ده تن از مهاجران گفته می تن که بيشتر شان زنان بودند، جان دادند. ۱8غرق شد. در اين حادثه دستکم 

 .واسکت نجات به تن داشتند

 .تن رسيده است ۳۰شمار مجموعی قربانيان هر دو حادثه 

های جزيره کوس يونان به دست آمد. اين اجساد هنگام کشف، رد ديگر، روز سه شنبه جسد دو مهاجر از آبدر يک مو

 .روی آب شناور بودند

های يونانی، هر دو قربانی تجهيزات شنا داشتند و تالش کرده بودند از سواحل ترکيه شنا کنان خود رابه يونان به گفته مقام

 .برسانند

 تن رسيد ۱۱يونان؛ شمار قربانيان غرق شدن يک کشتی در جزيره کيترا به  :در همين زمينه

 مهاجرنیوز

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43901/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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رئيس آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت در صورتی که اين سازمان بودجه فوری جديد دريافت نکند، 

  .دهد و اين تأثير ناگواری بر بيجاشدگان خواهد گذاشتمصارف را شديداً کاهش می

فليپوگراندی، رئيس کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد در ابتدای جلسه کميته اجرايی ساالنه اين آژانس در ژنو، نگرانی 

خود را نسبت به وضعيت مالی اين آژانس ابراز کرد. اين در حاليست که تعداد آوارگان در سراسر جهان برای اولين بار 

 .ميليون نفر گذشته است ۱۰۰از 

اره به اين که جنگ روسيه در اوکرايين ظرفيت واکنش اضطراری سازمان ملل را به سطح جديدی رسانده است، او با اش

 «.با جديت تمام از تمام کمک کنندگان می خواهم که کار بيشتری انجام دهند»درخواست خود را اينگونه مطرح کرد: 

نون تا پايان سال جاری دريافت نکنيم، مجبور خواهيم شد ميليون دالر ديگر از هم اک ۷۰۰اگر حداقل »گراندی هشدار داد: 

 «.کاهش شديدی را با پيامدهای منفی و گاه چشمگير برای پناهندگان و جوامع ميزبان انجام دهيم

بزرگترين و سريع ترين بحران مهاجرت در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم »گراندی گفت که جنگ در اوکرايين منجر به 

. او افزود که اين بحران امسال بيش از يک ميليارد دالر به بودجه کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد شد« به اين سو

 .ميليارد دالر رساند ۱۰.۷افزود و آن را به 

فبروی بيش  ۲۴او از واکنش سخاوتمندانه به اين بحران ستايش کرد. از زمان آغاز تهاجم گسترده روسيه بر اوکرايين در 

  .يون اوکرايينی به کشورهای اروپايی آواره شده اندميل ۷.۶از 

گراندی گفت در حالی که کشورها متعهد شده اند که کمک های مالی آن ها به وضعيت اضطراری اوکرايين به کمک به 

صحبت از کمک های خاص به کميساريای ملل متحد به ميان می »ساير مناطق بحران زده تأثير نخواهد داشت، اما وقتی 

 «.، اين کمک های اضافی هميشه قابل مشاهده نيستآيد

گراندی همچنين شکايت کرد که بيشتر پولی که آژانس از کشورها دريافت می کند، از سوی کشورهای پول دهنده به پروژه 

 .های خاص اختصاص داده می شود، به همين دليل رسيدگی به جايی که بيشترين نياز را دارد، دشوار می شود

ب شده است که رسيدگی به بحران های وخيم آوارگی در جاهايی مانند افغانستان، جمهوری دموکراتيک کنگو، اين امر سب

 .سودان جنوبی و منطقه ساحل به شدت با کمبود بودجه مواجه شده و با مشکل روبرو می شود

« به پايين ترين سطح» وی هشدار داد که کمک های مالی برای کمک به ميليون ها مهاجر سوريه در کشورهای همسايه

  .رسيده است
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گراندی گفت که آژانس پناهندگان ملل متحد به سختی تالش کرده است تا شمار کمک کنندگان خود را گسترش دهد و بودجه 

به بيش از يک ميليارد دالر در سال  ۲۰۱۹ميليون دالر در سال  ۴۲۱ای را که از منابع خصوص جمع آوری می کند، از 

 .اده استجاری افزايش د

به عنوان يک آژانس مربوط به ملل متحد که توسط کشورهای عضو با مأموريت خاص ايجاد شده است، »اما او تأکيد کرد: 

 «.ما نمی توانيم تنها به حسن نيت افراد يا شرکت ها اتکأ کنيم

را فراهم نکنيم، ما آوارگان و اگر تمرکز خود را روی همه بحران ها حفظ نکنيم، اگر به اندازه کافی منابع »گراندی گفت: 

کشورهای ميزبان آن ها را در معرض سختی های بيشتر، از دست دادن اميدها و در نهايت حرکت آن ها )آوارگان( به جلو 

 «.قرار می دهيم

 کدوال نیوز

 

د بالکان له الرې دغه هېواد ته د اوښتونکو کډوالو د ننوتو د مخنيوي لپاره له  وايي د جرمني د کورنيو چارو وزيره

 .اتريش سره پر پوله کنترول د شپږو نورو مياشتو لپاره تمديدوي

https://morr.gov.af/


 
 
 

8 
 

 

  Website: https://morr.gov.af چارو وزارت او راستنېدونکو  دمهاجرینو  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

مه وويل چې هېواد به يې راتلونکې نومبر ۱۱د جرمني د کورنيو چارو وزيرې نانسي فايزر پرون سه شنبه د اکټوبر 

له الرې اروپا ته د اوښتونکو کډوالو د مخنيوي لپاره له اتريش سره پر پوله کنترول د شپږو نورو مياشتو  مياشت د بالکان

 .لپاره تمديد کړي

دا چې زيات » نوموړې د کډوالو په هکله د آلمان ايالتونو او د ښارواليو چارواکو سره له يوې غونډې وروسته وويل:

 «.خبره ده شمېر خلک اروپا ته راځي د اندېښنې وړ

 .نانسي فايزر زياته کړه چې اتريش او چک جمهوريت منلې چې له سلواکيا سره پر پوله کنترول پيل کړي

Derzeit kommen auch über das Mittelmeer und die Balkanroute wieder erheblich 

mehr Menschen nach Europa. Das macht mir Sorge. Wir müssen klar für eine 

Begrenzung sorgen. Ich habe ein Bündel an Maßnahmen ergriffen und heute die 

Länder und Kommunen über weitere Schritte informiert. 

— Nancy Faeser (@NancyFaeser) October 11, 2022 

کډوال د بالکان پر الره نيول  ۱۵۹۰۰د اروپا د پولې ساتنې ادارې يا فرانتکس د شمېرو له مخې، تېر اګست څه باندې 

همدارنګه د روان کال په لومړيو اتو مياشتو کې  سلنه زياتوالی ښيي. ۱۴۱شوي دي چې دغه شمېرې د تېر کال په پرتله 

 .په پرتله دوه چنده زيات شوی دی ۲۰۲۱مېر د اروپا ته د اوښتونکو کډوالو ش

د جرمني د کورنيو چارو وزيرې صربيا کې د ويزې د ورکولو پر پاليسۍ هم نيوکه کړې او ويلي يې دي چې ياده پاليسي د 

وادونو د يادولو ده چې د هند او تونس په څېر د ځينو هې بالکان پر مسير د کډوالو د شمېر د ډېرېدو يو لوی المل بلل کېږي.

 .اتباع صربيا ته د سفر لپاره ويزې ته اړتيا نه لري

زره هنديانو او تونسيانو  ۱۵څه موده مخکې اتريشي ورځپاڼې دېر شتاندارد په يو راپور کې ويلي وو چې په روان کال کې 

 .په اتريش کې د پناه غوښتنه کړې ده

د دې سبب شوی دی چې د بالکان ځينو هېوادونو پر  د بالکان پر مسير د کډوالو د شمېر زياتوالی په تېرو څو وختونو کې

تېره اونۍ اروپا ته د غير قانوني کډوالو د  خپلو سرحداتو امنيتي تدابير زيات کړي. د هنګري، اتريش او صربيا مشرانو

 .څپو د مخنيوي لپاره پر يو لړ اقداماتو موافقه وکړه

د صربيا له  په دغه غونډه کې چې د هنګري پالزمېنه بوداپست کې جوړه شوې وه، درېواړو هېوادونو موافقه وکړه چې

 .الرې اروپا ته د کډوالو د څپو د مخنيوي لپاره بايد ګډ اقدامات وکړي

https://morr.gov.af/
https://twitter.com/NancyFaeser/status/1579813213784674313?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/ps/post/43654/%D9%88%D9%84%DB%90-%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%BE%D9%87-%D8%B4%D9%85%DB%90%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C
https://www.infomigrants.net/ps/post/43774/%D9%87%D9%86%DA%AB%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%DA%AB%DA%89%D9%88-%D9%87%DA%85%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%87-%DA%A9%DA%93%DB%90
https://www.infomigrants.net/ps/post/43774/%D9%87%D9%86%DA%AB%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%DA%AB%DA%89%D9%88-%D9%87%DA%85%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%87-%DA%A9%DA%93%DB%90
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ته وويل چې د دغه ګډ پالن له مخې به پر سرحداتو د امنيتي  د اتريش چانسلر کارل نېهامر له غونډې وروسته رسنيو

ځواکونو د ګډ اقدام او همغږۍ زياتوالی او د غير قانوني کډوالو د اخراج په برخه کې له صربيا سره ال زياته همکاري 

 .شامله ده

 مهاجرنیوز

 

 ۶8های اتريش از افزايش ورود مهاجران غيرقانونی به اين کشور خبر داده اند. تنها از ماه می به اين سو حدود مقام

  .هزار مهاجر غيرقانونی هنگام ورود به اين کشور به دست پوليس افتاده اند

اين کشور به دست پوليس افتاده  هزار مهاجر غيرقانونی در ۶8مقام های اتريش گفته اند که از ماه می به اين سو، حدود 

 .اند

هزار مهاجر  ۳۰۰اين برابر با حدود »فرانس روف، رئيس عمومی امنيت عامه اتريش روز دوشنبه در شهر ويانا گفت: 

او افزود که اکثر اين مهاجران در نزديکی مرز مجارستان « در هفته است و اين شمار بيشتر از هر زمان ديگر است.

 .شده اند توسط پوليس متوقف

 .مقام های اتريش گفته اند که اين مهاجران عمدتاً از افغانستان، هندوستان، سوريه، تونس و پاکستان اند

https://morr.gov.af/
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هزار تن در اين کشور  ۵۶در عين زمان وزارت داخله اتريش گفته است که از ماه جنوری تا آگست سال روان ميالدی 

 .تقاضای پناهندگی داده اند

خله اتريش گفت که اين تقاضاهای پناهندگی عمدتاً توسط کسانی ارائه شده است که شانسی برای گرهارد کارنر، وزير دا

 .دريافت پناهندگی ندارند

او گفت که در اين اواخر عمدتاً مهاجران هندی وارد اين کشور شده اند که شانسی برای دريافت پناهندگی ندارند. او افزود: 

 «.تقاضاهای پناهندگی آن ها گرفته نشده استتا حاال تصميم مثبت در قبال »

وزير داخله اتريش گفت که اين مهاجران توسط قاچاقبران مورد بدرفتاری قرار گرفته اند. به گفته او، قاچاقبران از هر 

 .دالر گرفته و آن ها را به طور غيرقانونی به اين کشور رسانده اند ۷۰۰۰تا  ۳۰۰۰يک از اين مهاجران از 

قاچاقبر انسان در سال روان شده است. کارنر  ۴۴۰قام های اتريش، تحقيقات گسترده پوليس منجر به بازداشت به گفته م

 .گفت که اين آمار برابر با تمام قاچاقبران بازداشت شده در طول سال گذشته است

اتريش اخيراً در تالش برای يافتن قاچاقبران انسان، کنترول مرزی با سلواکيا را گسترش بخشيده است. کارنر گفت که 

درصد آن ها داوطلبانه اين کشور را ترک  ۶۰مهاجر غيرقانونی از اين کشور بازگشت داده شده اند و  ۷۰۰۰بيش از 

 .کرده اند

 دویچه وله

 

https://morr.gov.af/
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نانسی فئزر، وزير داخله آلمان فدرال به خاطر افزايش ميزان مهاجرت از طريق مسير موسوم به بالکان ابراز نگرانی کرد. 

 .برنداو گفت که به غير اين پناهجويان، تقريباً يک ميليون آواره جنگی از اوکرايين در آلمان به سر می

آ ار دی( گفت که افزايش تعداد )شبکه اول تلويزيون عامه آلمان « مجله صبحگاهی»شنبه در وزير داخله آلمان روز سه 

مهاجران از مسير بالکان به اين خاطر مايه نگرانی شده است که قبالً حدود يک ميليون آواره اوکرايين در آلمان به سر 

 .برند و اسکان دادن مهاجران جديد کار آسانی نخواهد بودمی

ها و نواحی اين کشور اين سخنان را اظهار داشت. اين ديدار به منظور هماهنگی بهتر ديدار با مسئوالن ايالت از قبل از

 .گيردها به پناهجويان صورت میکمک

کند تا ورود مهاجران از مسير وزير داخله آلمان فدرال در اين مصاحبه گفت که او در سطح اتحاديه اروپا نيز تالش می

 .کند و اين مساله را در اين ديدار نيز مطرح خواهد کرد« دودمح»بالکان را 

 

 Wolfgang :نانسی فئزر، وزير داخله آلمان در ديدار با مسئوالن اياالت و نواحی کشور عکس

Kumm/dpa/picture alliance  

تفاده قرار ندارند در به گفته فئزر، حکومت آلمان فدرال در حال بررسی اين مساله است که چگونه امالکی را که زير اس

هايی ها از آن برای اسکان دادن پناهجويان استفاده کنند. او گفت که در اين بخش هنوز ظرفيتاختيار نواحی قرار بدهد تا آن

حاال مهم اين است که همه ما دست به دست هم دهيم تا که حکومت »برای اسکان دادن پناهجويان وجود دارد. فئزر افزود: 

https://morr.gov.af/
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به گفته فئزر، در اوائل ماه نومبر نيز همانگونه که قبال هم « ت و نواحی همه با هم بر اين مشکل فائق آيند.فدرال، اياال

 .شونداعالم شده بود، کمک های ديگری از سوی حکومت فدرال آماده می

وه و نشر شده است، از فرار انب  (OECD)  در گزارش جديد مهاجرت که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

 .تاريخی مردم اوکرايين به خاطر حمله روسيه به اين کشور سخن زده شده است

بر بنياد اين گزارش فقط تا اواسط ماه سپتمبر حدود پنج ميليون تن از اوکرايين به کشورهای عضو سازمان همکاری 

 .ها استاقتصادی و توسعه فرار کردند. آلمان پس از پولند دومين کشور ميزبان آن

های در ادامه گفت، برخی می گويند که پناهجويان ترجيح می دهند به آلمان بيايند، چون در اين جا ميزان کمک فئزر

اجتماعی نسبت به بسياری از کشورهای اروپايی ديگر باالتر است، اما برای اثبات اين ادعا هيچ سند و مدرکی وجود 

 .ندارد

لمان )سی دی يو( راجع به اين که آوارگان اوکرايينی به حيث ادعای فريدريش مرتس، رئيس حزب دموکرات مسيحی آ

آيند، موجی از انتقادها را برانگيخته است. اين های اجتماعی به آلمان می، يعنی برای استفاده از کمک«سياحان سوسيال»

 .ساله بعداً به صورت رسمی معذرت خواهی کرد ۶۶سياستمدار 

 

-Fabian Steffens/Eibner :يحی آلمان )سی دی يو(عکسفريدريش مرتس، رئيس حزب دموکرات مس

Pressefoto/picture alliance  

https://morr.gov.af/
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هزار تن برای نخستين بار در آلمان درخواست  ۱۳۵طبق اطالعات حکومت فدرال از آغاز سال تا ماه سپتمبر تقريبا 

 .درصد بيشتر است ۳۵پناهندگی دادند که شمار آن ها به اين ترتيب در مقايسه با يک سال قبل از آن 

https://morr.gov.af/

