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 1 --------------------------------------------------------------------افغان مهاجر وطن ته راستانه شول  اتیله دوه زرو ز 

ا  والو ډاسناده ک  تور کار: د ب    ک    ا یالیټپه ا  2 -------------------------------------------------- سخت دي  ر ډې ط یلپاره »شر

 6 --------------------------------------------------- شدند  اده ینجات پ از کشت   ا یتالیدر ا ا یتاوکیو یمهاجر در بندر چ ۱۵۶

ي ه  7 ------------------------------------------------------- شوي ولیتنه ن ۱۳د قاچاق په تور  والو ډته د ک وادونو یاروپابي

  ښ د پناه غو  ک    ار ښ روم  ا یالیټد ا
 8 -------------------- «ید  کډ  اوهړ دلته ژوند له ک» :ېته د الشسي ستونز  ستمیس تت 
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 متن کامل اخبار

   دوزارت ویب سایت

 

( تنه  ٢٤٩٧( مه ) ٣٠( مه او )٢٩په )    د سلواغې   نيمروز واليت د ورېښمو پل او هرات واليت د اسالم قلعه له الرې د ايران څخه د  

 .افغان مهاجرينو هېواد ته راستانه شول

له    انه شوي چېد نيمروز واليت د ورېښمو پل له الرې هېواد ته راست   ( تنه ٨٥٠( تنه داسالم قلعه او )١٦٤٧د معلوماتو له مخې ) 

 .ته ور وپېژند شول ( IOM) د مرستو په موخه د مهاجرت نړيوال سازمان    ( تنه٢٦٠ډلې يې ) 
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 مهاجرنیوز

 

دغه کسان د دولتي مرستو د نشتوالي له  د ايټاليا پالزمېنه روم ښار کې ګڼ شمېر بې اسناده کارګر تور کار کوي. ډېری  

امله تور کار ته اړ شوي دي. په ورته مهال ايټاليا کې د کارګرو د حقونو مدافع بنسټ وايي چې حکومت د کډوالو د ستونزو  

  .د هوارولو اراده نه لري او د کډوالۍ له مسلې څخه ابزاري ګټه پورته کوي

د ګلوفو شرکت يو مشتري ته خواړه ورسوي. دغه بنګله دېشی کډوال  عبدالرب چې پر خپل بايسکل سپور دی غواړي  

کاله عمر لري. نوموړی چې څو کاله وړاندې يې د پناه غوښتنې دوسيه په فرانسه کې رد شوې، له تېرو پنځو   ۵٠شاوخوا  

خو تر اوسه يې ه،  کې يې ايټاليا کې د پناه غوښتنه کړې د  ٢٠١٩کلونو راهيسې په ايټاليا کې اوسېږي. هغه وايي چې په  

د قبولۍ سند نه دی ترالسه کړی. د ايټاليا د قوانينو له مخې، عبدالرب د کار اجازه نه لري او کېدای شي چې د نيول کېدو 

 .په صورت کې زندان ته واستول شي، خو هغه وايي چې کومه بله الره نه ده ور پاتې

https://morr.gov.af/
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واخيست. اوس حکومت ته ټکس ورکوم خو د يو بل کس   کې مې له يو چا څخه د کار تړون  ٢٠٢٠نوموړی وايي: »په  

يورو ورکوم.   ٣٠٠په نوم. د خوړو، کرايې، کاليو او نورو لګښتونو ترڅنګ هره مياشت د کار د تړون اصلي خاوند ته هم  

 «.ډېرې ستونزې لرم، خو بله هېڅ الر نشته. دلته له کډوالو سره هېڅ ډول مرسته نه کېږي

کلونه مخکې د خپل   ١۴څلوېښت کلن جاويد يو بل کډوال دی چې د عراق د سليمانيې سيمې څخه راغلی دی. هغه چې  

هېواد پرېښودو ته اړ شوی دی تر اوسه پورې د قبولۍ سند نه دی ترالسه کړی. جاوېد دايمي کار نه لري، خو د خپلو 

س پورې کوي. هغه وايي: »دلته د کار شرايط ډېر سخت دي.  اړتياوو د پوره کولو لپاره په ورځنيو لنډمهالو کارونو ال

يورو    ۶٠اسناد لرونکي کسان په يوه ورځ کې   .کارفرمايان پوهېږي چې اسناد راسره نشته، نو ځکه لږې پيسې راکوي

 «.يورو قناعت وکړم. کاري بيمه هم نه لرم ٢٠يا  ١۵ترالسه کوي، خو زه مجبور يم چې په 

 عبدالرب )په منځ کې( له خپلو دوو ملګرو سره. انځور: کډوال نیوز 

 زره بې اسناده کارګر  ۶٠٠شاوخوا 

https://morr.gov.af/


 

4 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

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

په ايټاليا کې ګڼ شمېر بهرنيان تور کار کوي. د کارګرو د حقونو مدافع بنسټ يا يو اس بي سنديکا کې د کډوالو د کار  

زرو تنو ته   ۶٠٠انو جيانادرېا دې انجېليس وايي چې اوسمهال دغه هېواد کې د بې اسناده کارګرو شمېر  څانګې مشر ستېف 

کې د کورنيو چارو پخواني وزير ماتيو سالويني د وړانديز پر    ٢٠١٨رسېږي. نوموړی زياتوی: »له هغه وروسته چې په  

.« يو اس بي د ايټاليا په بېالبېلو سيمو کې د هغو  اساس د امنيت قانون تصويب شو، د کارګرو شمېر کې زياتوالی راغی

 .کارګرو له حقونو څخه دفاع کوي چې د زراعت او لوجستيک په برخو کې په کار بوخت دي

ستېفانو وايي چې دوی د کډوالو کارګرو د ستونزو د هوارولو لپاره د مختلفو ټولنو له مشرانو سره په اړيکه کې دي. دغه 

ارګرو لپاره روزنيز پروګرامونه هم جوړوي چې په ترڅ کې يې بهرنيانو ته د هغوی د حقونو په هکله  اتحاديه همدا راز د ک

ښارونو کې مهاجرو ته معلوماتي پروګرامونه جوړ   ٢۵-٢٠اطالع ورکول کېږي. ستېفانو زياتوي چې سږ کال دوی په  

ده. د هغه په وينا، يو اس بي غواړي چې په نږدې  کړي دي او په بېالبېلو برخو کې يې بهرنيو کارګرو ته مرسته رسولې  

 .راتلونکي کې ټوله ايټاليا کې روزنيز پروګرامونه پيل کړي

 تور کار او توقيف ځايونه 

خو ايا جاوېد او عبدالرب پوهېږي چې د پوليسو له خوا د نيول کېدو په صورت کې کېدای شي تر قضايي تعقيب الندې  

اوسه پورې له کومې ستونزې سره مخ شوی نه دی او له خپل کسب او کار څخه راضي  ونيول شي؟ عبدالرب وايي چې تر  

دی. جاوېد بيا وايي چې له نيول کېدو څخه وېره لري. د ايټاليا د قوانينو له مخې، هغه کارفرمايان چې په غير قانوني توګه  

ځايونو ته واستول شي. يو اس بي  کارکوونکي ګوماري کېدای شي جريمه شي. خو بې اسناده کارګر بيا ممکن توقيف  

ورځو پورې په   ۶٠سنديکا کې د کډوالو مدافع وکيل ماتيو ګريګوريو په خبره، چارواکي صالحيت لري چې کډوال تر  

 .توقيف ځای کې وساتي. خو په وينا يې ځينې کسان له مياشتو راهيسې په توقيف خانو کې بند پاتې دي

قيف ځايونو مسولين د بنديانو د شمېر په تناسب له دولت څخه پيسې اخلي. که  هغه زياتوي: »دليل يې دا دی چې د تو

چېرې په يو توقيف ځای کې د بنديانو شمېر زيات وي، نو مسولينو ته يې زياتې پيسې ورکول کېږي.« دغه توقيف ځايونه 

 .د خصوصي سکټور تر ادارې الندې دي

https://morr.gov.af/
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 ېفانو جيانادرېا دې انجېليس او مدافع وکيل ماتيو ګريګوريو يو اس بي سنديکا کې د کډوالو د کار څانګې مشر ست

 «د اصلي ستونزې پټول»

په ځينو حاالتو کې بيا بې اسناده کارګرو ته د ايټاليا د خاورې د پرېښودو اسناد يا »ترک خاک« ورکول کېږي. خو ډېری 

د کډوالو  » :ې ورځې تېروي. ستېفانو واييوختونه اخراجېدونکي کسان په ايټاليا کې پاتې کېږي او د سړکونو پر غاړه شپ

 «.ايستل يوه پيچلې او ګرانه پروسه ده. له همدې کبله چارواکي د بې اسناده کسانو له ايستلو څخه ډډه کوي

د يو اس بي سنديکا دغه مسول د اوسني حالت پړه پر حکومت اچوي او وايي چې چارواکي د ستونزې د هوارولو اراده 

کارکوونکي شته چې د لنډمهال    ٨٠٠په خبره، په ټوله ايټاليا کې د کډوالو د دوسيو د څېړلو لپاره يوازې  نه لري. د ستېفانو  

هغه زياتوي: »د حکومت موخه د اصلي ستونزو پټول دي. چارواکي د کډوالۍ مسلې څخه   .لپاره په دنده ګومارل شوي دي

کې د ايټاليا حکومت بې اسناده کډوالو ته د اسنادو د    ٢٠١٨ابزاري ګټه پورته کوي.« د نوموړي په وينا، که څه هم په  

  .زره کسان د انتظار په لېست کې دي ١٢٧ورکولو ژمنه کړې وه، خو پنځه کاله وروسته ال هم څه باندې 

 «کې د پناه غوښتنې سيستم ته د السرسي ستونزې: »دلته ژوند له کړاوه ډک دی  د ايټاليا روم ښار: دا هم ولولئ

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/46933/%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%BC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%9A%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%D9%88%DA%9A%D8%AA%D9%86%DB%90-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%90--%3C%3C%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%87-%DA%98%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%84%D9%87-%DA%A9%DA%93%D8%A7%D9%88%D9%87-%DA%89%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%3E%3E
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مهاجر زير سن و بدون همراه، روز يکشنبه در بندر    ٣٠کودک و حدود    ٣مهاجر از جمله    ١۵۶يک کشتی نجات با  

چيويتاوکيا در نزديکی روُم پايتخت ايتاليا لنگر انداخت. ګفته شده است که اين مهاجران از کشورهای مختلف افريقايی و 

 .همچنين بنگله ديش و پاکستان بودند

ياده شدن از کشتی نجات را به دست آوردند و براساس گزارش رسانه های ايتاليايی، اين مهاجران در همان روز اجازه پ

  .به مراکز پذيرش انتقال يافتند

ايتاليايی سازمان  عمليات  رئيس  نانينی،  نجات"Emergency" امانوئل  از  برخی  که  است  گفته  نشانهيافته،  های  ها 

ساپورت" روز چهارشنبه به اند، دارند. وی اعالم کرد که کشتی "اليف  هايی که در ليبيا متحمل شدهآشکاری از شکنجه

مهاجر پنجشنبه شب از يک قايق چوبی پر   ۴۶آب های بين المللی در سواحل ليبيا بازخواهد گشت. براساس اين گزارش، 

مايلی ليبيا نجات يافتند. صبح روز بعد، پس از اينکه مقامات ايتاليايی قبالً بندر چيويتاوکيا    ١٢ازدحام در خارج از منطقه 

مهاجر    ١١٠يا "اليف ساپورت؛   "حمايت از زندگی"   اداختن و پياده شدن تعيين کرده بودند، کشتی نجات    را برای لنگر

https://morr.gov.af/
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را از يک قايق پالستيکی نجات داد. بر اساس اطالعات، مهاجران از کشورهای مختلف افريقايی و همچنين بنگله ديش و  

 .پاکستان بودند

های صحی را در مناطق درگيرجنګ و بحران در سراسر جهان ارائه می  سازمان "اورژانس"، مستقر در ميالن، کمک   

 .دهد

 مهاجرنیوز

 

تنه په دې تور نيولي چې کډوال يي د بالکان له الرې اروپايي هيوادونو ته په ناقانونه ډول ليږدول.    ١٣د سلوانيا پوليس،  

ميليونه يورو ګټه    ٣قاچاقچيان د سلواني، صربيا او بوسنيا اصلي اوسيدونکي دي چې د کډوالو د قاچاق له اړخه يي  

 .ترالسه کړې

کسيزه    ١٣مه خبر ورکړ چې، هغه    ١۶، د پنجشنبې په ورځ د فبرورۍ په  (يوروپل  )د قانون د اجرا لپاره د اروپا آژانس

 .کډوال يي سربيا او هنګري څخه اتريش او يا هم د کرواسيا او سلوانيا څخه ايټاليا ته قاچاق کول ٢١٢ډله يي نيولې چې 

https://morr.gov.af/
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/13-criminals-arrested-for-smuggling-least-212-people
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يوروپل په دې اړه په يوه اعالميه کې ليکلي چې د يو شمير نورو اروپايي هيوادونو په همکارۍ له يوې مياشتې څيړنې  

  ٣زره يورو ترالسه کړې چې ټولټال   ٢٠و څخه تر  زر  ١۵وروسته، په ډاګه شوه چې تورن کسان له هر کډوال څخه له  

 .ميليونه يورو کيږي

يورو ترالسه کول چې  ۵٠٠٠نيول شوي کسان له سربيا څخه اتريش ته د هر کډوال په سر د ناقانونه سفر په بدل کې  

 .زره يورو ګټه ترالسه کړې وه ١٠٠يوازې له همدغې الرې يي 

مرسته له سربيا څخه هنګري ته په پياده ډول ليږدول کيدل چې وروسته بيا په موټرو کې  کډوال معموال د الرښوونو په  

  .دوې خپل سفر ته دوام ورکول

 ۵٨د بلغاريا پوليسو   :نور ولولئ

له کډوال  څخه    افغان  موټر  يو 

 موندلي

د يوروپل څيړنې ښيي چې په يو  

کډوال هم ځای   ٣٧موټر کې حتی  

دوې  د  چې  و  شوي  ځای  پر 

سخت  له  يي  ژوند  او  روغتيا 

و.  کړی  مخامخ  سره  خطر 

له   کډوال  دغه  بيا  وروسته 

ته   پولې  اتريش  د  هنګري څخه 

خوشي شوي چې له پولې هاخوا  

په اتريش کې يي ځانونه پوليس 

   .ته تسليم او د پناه غوښتنه يي کړې وه

بيالبيلو پيښو کې د دوې د    ١۶نيزو شبکو له الرې کډوال ناقانونه الرو ته هڅول او په  يوروپل ويلي چې قاچاقچيانو د ټول

 .انتقال زمينه برابره شوې وه

 .له تورنو کسانو څخه بيالبيل ډول وسلې، مخدره توکي، او نور ناقانونه وسايل هم نيول شوي دي

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/45721/%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88-%DB%B5%DB%B8-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%87-%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%BC%D8%B1-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%8A?preview=1676627879095
https://www.infomigrants.net/ps/post/45721/%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88-%DB%B5%DB%B8-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%87-%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%BC%D8%B1-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%8A?preview=1676627879095
https://www.infomigrants.net/ps/post/45721/%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88-%DB%B5%DB%B8-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%87-%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%BC%D8%B1-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%8A?preview=1676627879095
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د ايټاليا په روم ښار کې کډوال د خپلو پناه غوښتنليکونو د ثبت لپاره په مياشتو مياشتو انتظار باسي. ډېری دغه کډوال 

سازمانونه هڅه  دولتي سرپناوو ته السرسی نه لري او د سړکونو پر غاړه د کډوالۍ شپې ورځې تېروي. که څه هم ځينې  

کوي چې د بېالبېلو پروګرامونو له الرې له سرپناه نه لرونکو کډوالو سره مرسته وکړي، خو دوی وايي چې دا هڅې کافي 

 .نه دي او د پناه غوښتنې په سيستم کې بايد بدلون رامنځته شي

غه څلوېښت کلن کردی کډوال نن پنجشنبه  اوېد د ايټاليا پالزمېنې روم ښار د کډوالو ادارې يا کوېستورا مخې ته والړ دی. دج

هغه چې په څېره کې يې له ورايه د ستړيا او   مه له خپل ملګري سره يو ځای د کډوالو ادارې ته راغلی دی.١۶د فبرورۍ  

کاله مخکې د خپل هېواد عراق پرېښودو ته اړ شوی دی، خو تر اوسه يې   ١۴ژورې ستومانۍ نښې ليدل کېږي څه باندې 

دويم ځل د ترکيې   »له لسو کلونو وروسته له سويډن څخه عراق ته واستول شوم. جاوېد وايي: ترالسه کړي.  اسناد نه دي 

نو ځکه اتريش ته  او يونان له الرې ايټاليا ته راغلم، دلته مې ګوتې ولګولې، خو نه مې غوښتل چې ايټاليا کې پاتې شم.

 .ساس ايټاليا ته واستاوهخو اتريشي چارواکو هغه د ډوبلين مقرراتو پر ا والړم.«

څو ځله مې له   »کله چې ايټاليا ته راغلم، حال مې ډېر خراب و او ډېرې ستونزې مې درلودې. دغه کردی کډوال وايي:

پر   ورځې کويستورا څخه د سرپناه غوښتنه وکړه، خو چا سرپناه نه راکوله.« جاوېد د سلګونو نورو مهاجرو په شان شپې

هغ دي.  کړې  تېرې  وکړه.سړکونو  مراجعه  ته  وکيل  مې  مجبورۍ  »له  وايي:  غوښتلې، ه  پيسې  مې   وکيل  پيسې 

 «.کوېستورا دوه مياشتې وروسته په يوه کمپ کې ځای راکړ ورکړې.
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ډېری کډوال وايي چې د ايټاليا پالزمېنه روم ښار کې د کډوالو ادارې ته د السرسي لپاره په اونيو اونيو انتظار کوي. 

 انځور: کډوال نيوز 

 د پناه غوښتنې سيستم ته نه السرسی

ډېری دغه کډوال   په ايټاليا کې د جاوېد په څېر ګڼ شمېر کډوال د سرپناه او اسنادو د نه لرلو له ستونزې سره مخ دي.

ته شپې سبا  ادارې مخې  يادې  د  او  باسي  انتظار  اونيو  اونيو  په  لپاره  ثبت  د  پناه غوښتنليکونو  د خپلو  کويستورا کې 

چې هر کله چې د کډوالو ادارې ته مراجعه کوي، څوک يې پوښتنو ته ځواب نه وايي او کويستورا ته د    واييدوی   کوي.

 .داخلېدو اجازه نه ورکول کېږي

ايټاليا کې د ارچي سازمان کارکوونکی جيوواني وانورې کډوال نيوز سره په مرکه کې وايي چې اصلي ستونزه دا ده چې  

هغه زياتوي: »کډوال يوازې هغه وخت د سرپناه سيستم او ټولنيزو   .ته السرسی نه لريکډوال د پناه غوښتنې سيستم  

له همدې کبله   خو ايټاليا کې پناه غوښتل اسان نه دي. خدماتو ته السرسی موندلی شي چې د پناه غوښتنه يې کړې وي.

بېلو ښارونو کې کډوالو ته د ادغام په  ارچي سازمان د ايټاليا په بېال «.ډېری کډوال تر شنه اسمان الندې شپې سبا کوي

 .او عامه افکارو کې د بدلون په موخه بېالبېلې فرهنګي برنامې جوړوي برخه کې خدمات برابروي

د ارچي بله غړې ګيا پيېتوالې بيا وايي چې دوه ډوله کډوال ايټاليا ته راځي: »هغه کسان چې د مديترانې سمندر له الرې  

ايټاليا ته  –د بېلګې په توګه د بالکان مسير څخه    –بنادرو ته رسوي او هغه کسان چې د ځمکې له الرې ځانونه ايټالوي  

لومړی ډول له ځينو امکاناتو برخمن کېږي ځکه چې له سمندره د ژغورل شويو کډوالو لپاره    د هغې په خبره، رسېږي«.

نو له الرې ايټاليا ته راځي دوی له ګڼو ستونزو سره  يوه رسمي پروسه موجوده ده. خو هغه کډوال چې د بالکان هېوادو

موندلی شي. سرپناه  په سختۍ سره  او  کېږي  زياتوي: مخ  ګوري. نوموړې  هم  ته  تابعيت  کډوالو  د  ځينو   »چارواکي  د 

پېژندل کېږي خو د   اقتصادي کډوالو په توګه  اتباع د  او پاکستان  نايجريا، بنګله دېش  الجزاير، مراکش،  هېوادونو لکه 

 «.افغانانو په ګډون ځينې نور کډوال سياسي مهاجر دي
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 د ارچي سازمان رضاکاره له يوه کډوال سره. دغه پروژه د کډوالو ادغام ته ځانګړې شوې ده. انځور: کډوال نيوز 

 «د کډوالۍ په روايت کې بدلون »

هغه   ذاکر د غزني اوسېدونکی دی او له څو کلونو راهيسې د اروپايي ښارونو په سړکونو کې اللهاند ګرځي.دېرش کلن  

چې په فرانسه کې يې دوسيه رد شوې او له څو اونيو راهيسې ايټاليا کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي د جمعې ورځې د  

ووباب اکسپرينس سازمان کډوالو ته پکې خواړه، کالي او نور بجو د روم ښار مرکز ته راغلی دی چې با  ٧ماښام په  

څوک ستاسې دوسيه نه ثبتوي، کډوالو ته   ذاکر وايي: »دلته د ټولو کډوالو وضعيت خراب دی.ضروري وسايل ورکوي.  

نوموړی  زما په شان ګڼ شمېر خلک په ويجاړو او له چټليو ډکو ودانيو کې ژوند کوي.« سرپناه او پيسې نه ورکول کېږي.

چې له يوې اونۍ راهيسې يې حمام نه دی کړی وايي چې هره ورځ کويستورا ته ځي ترڅو خپله دوسيه ثبت کړي، خو  

  .څوک ورته کويستورا ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي

رهنګي  د باووباب اکسپرينس سازمان مشر اندريا چې هره ورځ پر کډوالو خواړه او نور وسايل وېشي او د مهاجرو لپاره ف 

چارواکي ورته وايي  »ځينې هغه کسان چې د پناه غوښتنه يې هم کړې ده سرپناه نه لري. پروګرامونه هم جوړوي وايي:

نوموړی  چې د هرکلي مرکزونه خالي نه دي. له همدې کبله کډوال په مياشتو مياشتو د ښار په سړکونو کې اللهانده ګرځي.«

وضعيت له کلونو را په دې  کډوالۍ له مسلې څخه ابزاري ګټه پورته کوی.  »اصلي ستونزه دا ده چې حکومت د زياتوي:

خوا همداسې دی.« هغه په دې اند دی چې د اوسني حالت د ښه کولو لپاره بايد »د کډوالۍ په روايت کې بدلون« رامنځته  

 .«شي. په وينا يې »رېښتنۍ مبارزه فرهنګي مبارزه ده
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د ارچي سازمان غړې   نونه دي چې د کډوالو د ادغام په برخه کار فعاليت کوي.ارچي او باووباب اکسپرينس هغه سازما

ګايا پيتراوالې په وينا، په ايټاليا کې »د مهاجرو ادغام لپاره دولتي سيستم نه دی موجود«، نو ځکه دوی هڅه کوي چې  

ه اداري او حقوقي مسايلو څخه پروګرامونو له الرې چې ل  ٢٧ارچي د   ټولنه کې د ادغام د پروګرامونو تش ځای ډک کړي.

 .نيولی تر فرهنګي برنامو او کار موندنې پورې پکې شامل دي له کډوالو سره مرسته کوي

 

 د باووباب اکسپرينس سازمان حقوقي ډله کډوالو ته د اداري 

 چارو په اړه سالمشورې ورکوي. انځور: کډوال نيوز 

 درې متره مربع کوټه کې ژوند 

اپارتمانونو کې سرپناه نه لرونکو کډوالو ته ځای ورکوي او دغه راز د ورځې درې ځله پر کډوالو  باووباب بيا په درېو  

د باووباب روغتيايي او حقوقي ډله هغو کسانو   خواړه، کالي او نور وسايل وېشي او کډوالو ته د زدکړو زمينه هم برابروي.

»موږ   د باووباب اکسپرينس مشر اندريا وايي: مخ دي.ته وړيا سالمشورې ورکوي چې له روحي او يا اداري ستونزو سره  

 «.خو پوهېږو چې دا هڅې وضعيت کې د بدلون لپاره کافي نه دي د کډوالو د السنيوي لپاره خپلې ټولې هڅې کوو.

جاوېد چې اوس د روم ښار د کډوالو په يو کمپ کې اوسېږي له خپل ژوند څخه خوشاله نه دی. نوموړی چې د سرپناه د 

و لپاره لګښت پرې راغلی دی وايي چې له درېو نورو کډوالو سره يو ځای په يوه درې متره مربع کوټه کې ژوند موندل

د جاوېد دوسيه يو ځل بيا رد شوې ده. هغه چې له محکمې څخه يې د استيناف غوښتنه کړې ده هيله لري چې دا  کوي.

 .ځل يې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړل شي
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نه غواړم چې تېر   نور عراق ته نه شم ستنېدلی. »ډېر وخت کېږي چې له خپل هېواد څخه مهاجر شوی يم. وايي:جاوېد  

اوس مې ټول فکر دا دی چې اسناد  زمان او مکان ته ستون شم، خو ايټالوي چارواکي نه غواړي چې زه دلته پاتې شم.

 «.دی. نه پوهېږم چې برخليک به مې څنګه شي ايټاليا کې ژوند له کړاوه او رواني فشارونو ډک .ترالسه کړم

خو ذاکر بيا په پام کې لري چې يو ځل بيا د ونتميل له الرې فرانسې ته سفر وکړي. هغه وايي چې ايټاليا کې يې راتلونکی  

 .»ناڅرګند« دی خو ښايي دا ځل په فرانسه کې ورته د منل کېدو چانس برابر شي
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