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 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1----------------------------- ات بلند تقدیر شد نتایج مسابقه کتابخوانی وزارت امور مهاجرین اعالن و از دارندگان نمر

 2--------------------------------------------------------------- دوه زرو زیات افغان مهاجر وطن ته راستانه شول   له

 2------------------------------------------------------------ بیش از هزار مهاجرافغان ازایران به وطن برگشت نمودند

 3--------------------------------------------------- لمریزې برېښنا تختې ووېشل شوې  کورنیو ته( ۴۰۰ارزګان کې ) 

 5---------------------- ته لوړ شوی، افغانانو ته هم زیان اوښتی  ۱۱۰۰۰ترکیه او سوریه کې زلزله: د قربانیانو شمېر 

 6-------------- هشت کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار تدابیر محافظتی شدیدتر در مرزهای خارجی این اتحادیه هستند

 8----------------------------------------- هزار درخواست پناهندگی در آلمان ارائه شده است  ۲۹در ماه جنوری امسال 

 10 ----------------------------------------------------- آغاز یک کابوس است ٬رسیدن به اروپا تحقق یک رویا نیست
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 چارو راستنېدونکو او  دمهاجرینو

  وزارت 
Website: https://morr.gov.af  
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 متن کامل اخبار

 ویب سایت وزارت 

 

پناهندگان،   1951طی محفلی با اشتراک مقامات و مسئوالن وزارت امور مهاجرین، نتایج مسابقه کتابخوانی کنوانسیون 

  .این مسابقه با اهدای لوح تقدیر، قدردانی به عمل آمداعالن و از دارندگان نمرات بلند 

دلو در محفل مذکور به   19الحاج محمد ارسالح خروتی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین، روز چهارشنبه 

 های اسالمی اشاره نموده بیان کرد که ما باید از علوم معاصر و تکنالوژی روز بهاهمیت علم و جایگاه آن در آموزه

  .یی برای خدمت به جامعه و کشور استفاده نماییم که در تحکیم عقاید دینی و اسالمی ما نیز موثر واقع شودگونه

در همین حال مفتی حبیب هللا شهیدزاده رئیس تحقیق و معلومات و شیخ عبدالرحمن رحمانی رئیس هماهنگی مساعدت 

  .دیدگاه اسالم و احادث صحبت نمودندهای وزارت در رابطه به اهمیت علم و کتاب در جامعه از 

مسابقه کتابخوانی یادشده چندی قبل از سوی ریاست تحقیق و معلومات وزارت امور مهاجرین میان کارمندان این وزارت 

مربوط به پناهندگان و تاریخ مهاجرت در   1951راه اندازی گردیده بود که اشتراک کنندگان در رابطه به کنوانسیون 

https://morr.gov.af/
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و در آمتحان به سواالت مربوط به آن پاسخ داده اند.په اړه مطالعه وکړه او په ازموینه کې یې اړونده  اسالم مطالعه

   .سوالونو ته ځوابونه وویل

 دوزارت ویب سایت 

 

(  ۲۶۶۹مې نېټې پورې )  (  ۱۷( مې څخه تر )۱۵د )     د سلواغې   له الرې د ایران څخه   د نیمروز والیت د ورېښمو پل

 تنه افغان مهاجرینو هېواد ته راستانه شول.

( تنه کېږي  ۱۶۲( کورنۍ، چې )  ۴۵)   د یادو راستنېدونکو له ډلې   د نیمروز والیت د مهاجارینو چارو د رئیس په برخه  

( تنو نورو ۱۰۰)   تنه ښځینه د(  ۶۴تنه نارینه، ) )   (  ۸۲)     ( کورنۍ۴۰( تنه مجردین ول، چې له ډلې یې)۲۵۰۷)  

 ته ور وپېژند شول.  IOMمجردینو سره د مرستو په موخه د مهاجرت نړیوال سازمان )

   ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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تن مهاجرافغان    566آمریت سرحدی اسالم قلعه ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت هرات ازبرگشت یک هزارو  

 دلو خبرداد.  18ازایران، به تاریخ 

 تن دیگرافراد مجرد بودند واردکشور شده اند. 1456تن و  110خانواده، شامل  36از میان افراد مذکور 

غرض دریافت کمک   IOMتن مجرد به دفتر    54   تن و همچنان  48خانواده شامل    15منبع عالوه نمود که ازآن میان،  

 معرفی شدند. 

   دوزارت ویب سایت

https://morr.gov.af/


 

4 
 

 
 امور وزارت 

 وعودت  مهاجرین

 کنندگان 

 چارو راستنېدونکو او  دمهاجرینو

  وزارت 
Website: https://morr.gov.af  

 

 

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

 

( کورنیو سره د سلواغې په ۴۰۰( دفتر له لورې د ارزګان والیت د مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍ )  UNHCRد )

 ( مه د لمریزې برېښنا تختو مرسته وشوه. ۱۸) 

( واټه بطرۍ او د اړتیا وړ  ۲۰۰( واټه د لمریزې برېښنا تختې، دوه دوه )۳۰۰یادو کورنیو هرې کورنۍ ته دو ه دوه )

 وسایل ووېشل شول.

 

 

 

 

 

 

https://morr.gov.af/
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 مهاجرنیوز

  

څخه اوښتی دی. ژغورونکي وایي چې د تلفاتو شمېرې به  ۱۱۰۰۰په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د قربانیانو شمېر له  

  .له دې هم لوړې شي. د رسنیو د راپورونو له مخې، دغه غمجنه پېښه کې افغان کورنیو ته هم زیات زیانونه اوښتي دي

مه خپرې شوې دي په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د قربانیانو  ۸د هغو رسمي شمېرو له مخې چې نن چهارشنبه د فبرورۍ  

درجې په شدت زلزلې ولړزوله. دا له   ۷،۸کسانو ته رسېدلې دي. ترکیه تېره دوشنبه د ریشتر په کچه د  ۱۱۰۰۰شمېرې 

  ۱۷۰۰۰مه ترکیه کې زلزلې تر ۱۷د اګست په    ۱۹۹۹راهیسې د ترکیې په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ زلزله ده. د    ۱۹۹۹

 .ډېر کسان وژلي وو

په داسې حال کې چې له تېرو څو ورځو راهیسې د ترکیې بېالبېلې سیمې د سړې هوا تر سختې څپې الندې دي، په دغه  

او یا د سړک پر غاړه شپې سبا کوي. ډېری دغه کسان د نورو زلزلو د احتمال  هېواد کې ګڼ شمېر کسان په خپلو موټرونو  

 .له وېرې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او یا یې کورونه زلزلې نړولي دي

د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د زلزلې له مرکز کارامانماراس ښار څخه د لیدنې پر مهال وویل چې زلزلې تر دې 

 .تنو ته رسېږي ۲۶۶۲ان وژلي دي. په سوریه کې بیا د مړو شمېر کس ۸۵۴۷دمه 

https://morr.gov.af/
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د قربانیانو په ډله کې زیات شمېر بې ځایه شوي کسان هم دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د سه شنبې  

تلونکو ورځو  په ورځ وویل: »موږ ته د هغو کډوالو کره شمېرې معلومې نه دي چې زیان ور رسېدلی دی او ښایي تر را

پورې هم معلومې نه شي. خو موږ وېره لرو چې تلفات به ال ډېر وي ځکه چې کډوال هغو سیمو کې اوسېدل چې زلزله 

 «.پکې شوې ده

 ډېر کسان وژلي  ۵۰۰۰ترکیه او سوریه کې زلزلې د بې ځایه شویو خلکو او کډوالو په ګډون تر  :بیا ولولئ

 افغان کډوال اغېزمن شوي 

د رسنیو د راپورونو له مخې، په دغه غمجنه پېښه کې چې د ترکیې په سوېل ختیځ او د سوریې شمال کې رامنځته شوې  

ته   ازادي راډیوترکیه کې د افغانستان سفارت پخواني سفیر امیرمحمد رامین   .ځینو افغان کورنیو ته هم زیان اوښتی دی

 .ویلي دي چې د اغېزمن شویو کورنیو کره شمېر ال نه دی معلوم، خو په وینا یې دغو کورنیو ته زیان رسېدلی دی

افغانان امله مړه    ۱۶حمید سادات یادې رسنۍ ته ویلي دي چې په دغه زلزله کې    ترکیه کې د افغان ځوانانو یو استازي سید

  .تنه نور ټپیان دي. هغه ویلي دي چې ښایي د قربانیانو شمېر له دې هم لوړ شي ۱۱۶شوي او 

افغانانو   ۷۰د فیاض ترکمن په نامه د یو افغان له قوله لیکلي دي چې د دوشنبې ورځې په زلزله کې  امریکا غږبل پلو بیا 

  ۱۰۰ګڼ نور تر ودانیو الندې شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانانو نږدې    خپل ژوند له السه ورکړی دی او

 .کورونه هم د زلزلې له امله ویجاړ شوي دي

په مرکه کې ویلي وو چې دغې پېښې یو شمېر افغان کډوال هم  سره  دویچه وېلېیوه عیني شاهد د تېرې دوشنبې په ورځ 

زیانمن کړي دي. علي هاشمي چې د ترکیې ماراش ښار کې اوسېږي او کور یې د زلزلې له امله نړیدلی دویچې ویلې ته  

 .وو چې یوه افغانه کورنۍ د ودانۍ تر خاورو خښتو الندې ده ویلي

د یوې ویډیو په خپرولو  فېسبوک پاڼه سهراب مبارز چې په ماالتیا کې اوسېږي پر خپلههمدارنګه ترکیه کې افغان کډوال  

غه  وو چې درې افغانې کورنۍ تر نړېدلې ودانۍ الندې شوې او یوازې یو شپږ کلن ماشوم ژغورل شوی چې ه  سره لیکلي

  ..هم په کوما کې دی

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/ps/post/46649/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%DB%90-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%DB%90-%D8%AF-%D8%A8%DB%90-%DA%81%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%AE%D9%84%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D9%88-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DA%89%DB%90%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%98%D9%84%D9%8A
https://pa.azadiradio.com/a/32260318.html
https://www.pashtovoa.com/a/turkey-quake-afghan-victims/6951295.html
https://fb.watch/izrMSeHNwK/
http://www.infomigrants.net/ps/post/46649/%3Ciframe%20src=%22https:/www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsohrab.mubarez%2Fposts%2Fpfbid0uWrg456sNWzTSzyKj3M35QmKm6UGGnJzkgD86esGP3pTfZLfcxsMrzGjAe3LshfYl&show_text=true&width=500%22%20width=%22500%22%20height=%22250%22%20style=%22border:none;overflow:hidden%22%20scrolling=%22no%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen=%22true%22%20allow=%22autoplay;%20clipboard-write;%20encrypted-media;%20picture-in-picture;%20web-share%22%3E%3C/iframe%3E
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خواهند که تدابیر محافظتی در مرزهای این اتحادیه را به گونه شدیدتر هشت کشور عضو اتحادیه اروپا از بروکسل می

 .دیگر در مقیاس وسیع تر دانسته شده است "این پیشنهاد، جلوگیری از "بحران مهاجرتیافزایش دهند. هدف از 

اتریش، دنمارک، استونیا، یونان، التویا، لتوانیا، مالتا و سلواکیا در یک نامه از مقام های ارشد اتحادیه اروپا خواسته اند  

ی این اتحادیه در نظر بگیرد. خبرگزاری فرانسه که که برای پیشگیری از بحران دیگر مهاجرت، تدابیر شدید را در مرزها

به این نامه دسترسی پیدا کرده، نوشته است که این خط به اورزال فون دیرالین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و شارل 

 .فبروری( فرستاده شده است ۶میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه )

جدی تر شده است. در   ۲۰۱۶و    ۲۰۱۵ضوع مهاجرت در اروپا نسبت به سال های  در این اواخر، لحن کلی در مورد مو

آن زمان، بیش از یک میلیون پناهجو که بیشتر آنان سوریایی ها بودند و از جنگ ها در کشور شان فرار کردند، در اتحادیه  

 .اروپا پذیرفته شدند

کرد جامع اروپایی برای همه مسیرهای مهاجرتی مرتبط« در بخشی از نامه آنان آمده است که زمان آن فرا رسیده تا »روی

 .برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی روی دست گرفته شود

 جان باختن یک زن و چهار کودک در مسیر مهاجرت به اروپا:مرتبط به خطرات مهاجرت

https://morr.gov.af/
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/posts/pfbid0Sx82KJadcVgF8p9US9QdbNJesP1vXFNS63nA5JkxZZgJoSBKNAfANzTnVfApaH5yl
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در این نامه همچنان خواسته شده است که "حمایت مالی اضافی" در بودجه موجود برای تقویت "اقدامات عملیاتی و فنی  

 .مربوط برای کنترول موثر مرزها" در نظر گرفته شود

روند پس فرستادن شهروندان کشورهای سوم تسریع شود  "این هشت کشور عضو اتحادیه اروپا در نامه شان گفته اند که  

 ".و توافقات همکاری های مشترک جدید با کشورهای امن سوم نیز صورت گیرد

دل یا باالتر از آنچه در این نامه افزوده شده است که برخی از کشورهای عضو با "سطح ورود پناهجویان و درخواست معا

 .مشاهده شده بود" مواجه هستند ۲۰۱۶و  ۲۰۱۵های که در طول بحران مهاجرت در سال

 یک مهاجر افغان در اثر سرمازدگی در التویا جان باخت :بیشتر بخوانید 

ایلوا یوهانسون، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا در پایان ماه جنوری سال روان گفت، او مطمین است که اصالحات در 

به تصویب خواهد رسید. بحث روی این اصالحات در ماه سپتمبر   ۲۰۲۴روند پناهندگی پیش از انتخابات اروپا در سال  

 .آغاز شده بود ۲۰۲۰سال 

چند کشور از جمله اتریش از کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته بود که برای کاهش رقم ورود پناهجویان، در امتداد مرزهای   

اروپا، حصارها ایجاد شوند. اما این کمیسیون "ایجاد دیوار و سیم خاردار" را راه حل مناسب ندانسته  خارجی اتحادیه  

 .است

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45557/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA


 

9 
 

 
 امور وزارت 

 وعودت  مهاجرین

 کنندگان 

 چارو راستنېدونکو او  دمهاجرینو

  وزارت 
Website: https://morr.gov.af  

 

 

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

 

بی آلمان  پناهندگی در ماه جنوری نسبت به ماه مشابه سال گذشته در  از دو برابر شده است.  تعداد درخواست های  ش 

 .کشورهای اصلی مبدا متقاضیان پناهندگی سوریه، افغانستان، ترکیه و ایران اند

هزار و   ۱۳، ۲۰۲۲براساس آمار منتشر شده توسط اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان )بامف(، در ماه جنوری سال 

 ۷۲هزار و    ۲۹نفر برای اولین بار درخواست پناهندگی در این کشور داده اند. این رقم در ماه گذشته سال روان، به   ۷۷۶

 .ارائه شده است درخواست پیگیری ۲۲۹۰ر رسید. رقم درخواست های پیگی درخواست اولیه می

الکساندر تروم، سخنگوی امور داخلی فراکسیون احزاب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان و اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن  

 ".تر به سوی بحران جدید مهاجرت استبه این باور است که "آلمان در حال لغزش عمیق

پناهجویان رد شده که از جانب نانسی فایزر، وزیر داخله آلمان اعالم گردیده بود،   گوید که "روند اخراجاو انتقاد کرده می

 ".رودکامال به کندی پیش می

 کمیسیون اتحادیه اروپا خواهان افزایش اخراج مهاجران شد:مرتبط

به قول او، برخالف اعالم خانم فایزر حتی تعداد کمتری از مجرمین و افراد خطرناک نسبت به قبل بازگردانده شده اند.  

فایزر ایده استفاده از سیاست ویزای اتحادیه اروپا )عدم صدور ویزا( به عنوان ابزاری برای فشار به کشورهای مبدأ که  

 .به همکاری نیستند و باید شهروندان خود را پس بگیرند، مستقیماً رد کرده استحاضر 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/46343/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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گوید با توجه به وضعیت فعلی، درخواست کمک شهرداری های ایالت هسن در ماه جنوری، خطاب به وزیر داخله تروم می

 نبود، بلکه از صدراعظم اوالف شولتس تقاضای کمک شده بود

 شوداسکان پناهجویان در مناطق مختلف آلمان پیوسته دشوارتر می:بیشتر بخوانید 

تاونوس" که به بوریس راین نخست وزیر ایالت    -جنوری شهردار ها و شورای ولسوالی ها از ناحیه "ماین  ۱۸در نامه  

، آمده است: »موج پناهجویان را محدود و کنترول کنید. با دقت نگاه کنید که چه کسی به کمک ما  هسن نیز رسیده است

صورت  به  باید  دارند،  آلمان  در  غیرقانونی  اقامت  که  افرادی  همچنین  ندارد!  نیاز  ما  کمک  به  کسی  چه  و  دارد  نیاز 

 «.کسانی که واقعاً به کمک ما نیاز دارند، استفاده کنیمبازگردانده شوند، تا ما از این طریق بتوانیم از منابع خود برای   جدی

اماکن  و  ها  در حال حاضر هوتل  ندارد،  آپارتمان خالی وجود  هیچ  تقریباً  منطقه  در  که  آنجایی  از  گفتند،  آنان همچنان 

 .خصوصی برای مقابله با این وضعیت کرایه گرفته شده اند

 .ورد پناهندگی در بامف در حال بررسی بوده استهزار م ۱۴۹در پایان ماه جنوری امسال، تقریباً 

 .باشدمورد از درخواست های اولیه در ماه جنوری مربوط به کودکان زیر یکسال که در آلمان تولد شده اند، می ۱۶۰۶ 

 آژانس اطالعاتی باختر 

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/46320/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 دلو ، باختر  ۱۹کابل، 

 .آغاز یک کابوس است ٬یک رسانه غربی نوشته است که رسیدن پناهجویان به اروپا تحقق یک رویا نیست

آسوشیتدپرس در گزارش تازه یی با بررسی وضعیت پناهجویان افغان در اروپا نگاشته است: برای بسیاری از  

اند، رسیدن به مقصد به مثابه به تحقق رسیدن یک  هپناهجویان افغان که پس از سفری طوالنی خود را به اروپا رساند

 .پایان استرویا نیست، بلکه آغاز کابوسی بی

آسوشیتدپرس در گزارشی با پرداختن به وضعیت اسفناک پناهجویان در مرکز بروکسل، پایتخت سیاسی اروپا پرداخته و 

شان یی برای بهبود وضعیت بدون آن که روزنهبرند، ها است، دراین وضعیت به سر مینویسد، برخی پناهجویان ماهمی

 .باشد

کیلومتری ساختمان محل اجالس رهبران  4افزاید، پناهجویان در محلی با نام »قلعه کوچک« در فاصله گزارش می

اتحادیه اروپا جا گرفته اند، جایی که تعفن و شیوع بیماری اسکوربوت نمادی از شکست سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا  

 .است

اسکوربوت بیماری ناشی از کمبود ویتامین سی و ویتامین دی است که می تواند، منجر به کم خونی، ناتوانی،  »

خستگی، خون ریزی خود به خود، درد در اندام ها و به خصوص پاها، تورم در برخی از قسمت های بدن و از دست 

 .«دادن دندان شود

های مختلفی دارند و  ها بیماریان خیلی سرد است. برخی از بچهگزارشگر آسوشیتدپرس می گوید: هوا در این مک

 .شنوندافتد. وهیچکس صدای آنان را نمیدانند، فردا چه اتفاقی میبند، زیرا نمیبسیاری ها از افسردگی رنج می

حضور   های خبری، سران اتحادیه اروپا که قرار است پنجشنبه هفته جاری، در اجالسی درباره پناهجویاندر نشست

یابند، آجندای در حمایت از پناهجویان نیست بلکه در عوض درباره »تقویت مرزهای خارجی«، »حصار مرزی« و 

 .پناهجویان گفتگو خواهند کرد «»روند بازگشت

آمیز کشورهای غربی در برابر پناهجویان افغان و اوکراینی است، با آنان رفتار  آنچه مایه دلسردی است ، رفتار تبعیض

شود، اما افغانان هیچ ها تمامی تسهیالت ارائه می آیند در روز نخست به آن ها اینجا میشود؛ وقتی اوکراینیهی نمیمشاب

 .چیزی بدست نیاورده اند که مایه تعجب است

شود که احساس این می رساند که حقوق بشر برای همه یکسان نیست و این پناهجویان را ناراحت می کند و باعث می

 .نادیده گرفته شده اند ٬کنند، زیرا با وجود وعده های زیاد ناامیدی

در یک قسمت خوش شانس بودند که پیش از تقویت مرزهای اتحادیه  ٬آنانی که در قلعه کوچک در بروکسل جا گرفته اند

ستان و  ماهه در مسیر پاکستان، ایران، ترکیه، بلغاراروپا برای استفاده از حق پناهندگی خود پس از یک سفر هشت

صربستان در نهایت خود را به بلژیک برسانند. این سفر شامل ضرب و شتم، دستگیری و فرار و همچنین گرسنگی و 

 .ترس در این مسیر طوالنی بود

کنند، های شدید بلژیک ،در چادر زندگی میخانمان برای جلوگیری از بارندگیمانند یک بی ٬این پناهجویان با اظهار اینکه

گویندوضعیت اینجا خوب نیست. اگر صلیب سرخ غذا بیاورد، ما چیزی برای خوردن خواهیم داشت، اگر نه، بسیاری می 

 .چیزی برای خوردن ندارند

https://morr.gov.af/
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خوابی سوز و هیاهوی موتر ها دچار بیها که در سرمای استخواناین پناهجویان اظهار داشتند، درطول بسیاری از شب

 .ه چقدر دیگر باید در خیابان ها زندگی کندکند کشده است، به این فکر می

این بخشی از رویای رسیدن به اروپا است، رویایی که به قیمت جان صد ها انسان انجامیده است، چه انسان های که  

برای رسیدن به یک زندگی رویایی راه پر خطر دریایی را در پیش گرفتند و بارها از سوی نیروهای سرحدی در کشور 

مگر انجام آن بی مهری و جا گرفتن در مکان ها فالکت بار مانند› قلعه   ٬ذیت شدند، تا به اروپا رسیدندهای مختلف ا

 کوچک‹ در بروکسل بلژیک است. تحلیل سیاسی 

 

 

 

 

 

 

https://morr.gov.af/

