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 و نیرجاهم اب ،)Mixed Migration Center( طلتخم ترجاهم زکرم یایسآ دحاو ،نونک ات ۲۰۲۰ لیرپا زا

 سوریو یریگهمه نایرج رد ناشیاههبرجت و اهزاین ات تسا هدومن هبحاصم ناتسناغفا هب هدننکتدوع ناگدنهانپ

 ،۱۹ ـ دیووک هوالع هب ،ناتسناغفا یسایس و یداصتقا ـ یعامتجا تیعضو ندشرتدب .دیامن کرد رتهب ار ۱۹ ـ دیووک

 راک نانچمه و رتهب تینما یوجتسج رد اهنآ زا یرایسب تسا هدش ثعاب رما نیا و هدوزفا اههدننکتدوع رب ار راشف

 یارب رتشیب یاضاقت هب تیعضو نیا ١.دنراذگب ترجاهم ریسم هب مدق هرابود ناشلیماف و دوخ یاقب یارب تباث

 رتکانرطخ بتارم هب ]فراعتمان[ یاهرفس ،تسا هتسب زونه اهزرم هک یلاح رد .تسا هدش رجنم یربقاچاق تامدخ

  .دناهدرب رتالاب ار رفس هنیزه زین ناربقاچاق و تسا هدش

 
 داینب رب ات دهاوخیم ناتسناغفا رد نیرجاهم و ناگدنهانپ قاچاق رب ۱۹ ـ دیووک نارحب ریثأت دروم رد رضاح ٔهعلاطم

 تیعضو دوبهب تهج یتیامح یاهشالت هب نینچمه و دیامن هیارا خساپ هنیمز نیرد تالاوس هب یعقاو دهاوش

  .دهد یهاگآ ۱۹ ـ دیووک یریگهمه نایرج رد ناگدننکتدوع
 

 اههیصوت
 رد ناگدنهانپ و نارجاهم نیمک رد هک ییاهرطخ رب زکرمت اب ،یربقاچاق ٔهدیدپ رب ۱۹ ـ دیووک ریثات رب تراظن موادت -

 ؛دنتسه هار ریسم

 ناگدنهانپ و نارجاهم یناسنا قوقح هب ندزهمطل ثعاب ۱۹ ـ دیووک رثا رد اهزرم ندش هتسب هک دوش نیمضت -

 ؛دوش نیمضت ییوجهانپ هب قح و ددرگ تراظن اهزرم رد روز و ربج زا هدافتسا ،دوشیمن

 یاههمانرب رد اهنآ نتخاس لماش اب یحص یساسا تامدخ و لیاسو هب نیرجاهم و ناگدنهانپ یسرتسد نیمضت -

  .۱۹ ـ دیووک اب هزرابم

 
1 https://reliefweb.int/report/afghanistan/covid-19-creates-new-challenges-migrants-afghanistan-and-abroad 

 رب ۱۹ ـ دیووک تدمزارد ریثأت رب هک تسا هدرک مادقا هداد یروآعمج مود ٔهلحرم هب یالوج هام رد ،ایسآ هقطنم طلتخم ترجاهم زکرم ٢
  .تسا زکرمتم ترجاهم دصاقم و تارطخ ،یربقاچاق ،ناگدننکتدوع

 

 نایوگخساپ لیافورپ
 ،زودنک ،خلب ،تاره ،لباک( تایالو تفه رد ،۲۰۲۰٢ تسگآ ۳۰ و یالوج ۲ نیب ،رضاح هعلاطم تامولعم

 ینفلت هبحاصم ۴۵۰ و هدش یروآعمج )مخروت و هعلق مالسا ،جنرز( یزرم هطقن هس نینچمه و )زورمین و راهرگنن

الامتحا درم نایوگخساپ یالاب مقر .دناهدوب درم )٪۸۶( نایوگخساپ تیرثکا .تسا هدش ماجنا
ً

 رایسب تبسن لیلد هب 

 ٣.دندرگیم زاب روشک هب ناتسکاپ و ناریا زا هک یناگدننکتدوع نیب رد صوصخب ،دشابیم درم ناگدننکتدوع یالاب

اتدمع نایوگخساپ .تسا لاس ۲۹ نایوگخساپ نس طسوتم
ً

 کیجات ،)٪۲۹( هرازه یموق یاههورگ هب قلعتم 

 )٪۲۴( هیئادتبا بتکم و )٪۳۸( هطسوتم ای هسیل رتشیب مه اهنآ یلیصحت حطس .دناهدوب )٪۲۳( نوتشپ و ،)۲۶٪(

  .تسا هدوب

 

 دنتسه هجاوم ینوزفازور یلام تالکشم اب ناگدننکتدوع
ابیرقت

ً
 ناتسناغفا هب ۱۹ ـ دیووک سوریو یریگهمه لیلد هب اهنآ هک دناهداد شرازگ )٪۴۴( نایوگخساپ زا یمین 

 .دناهدرک ناونع تدوع یلصا لیلد ار ار ناشلغش نداد تسد زا )n=95 ،٪۷۵( اهنآ رتشیب هلمج زا هک ،دناهتشگرب

 تحت مه ٪۲۶ و دناهدرک تدوع لقتسم تروصب ٪۳۲ ،دناهدش تروپید ٪۳۳ ،دناهدش هبحاصم هک یناسک نیب زا

 .دناهتشگزاب روشک هب )IOM( ترجاهم یللملانیب نامزاس ای و )UN( للم نامزاس تیامح دروم یاههمانرب

 

 و تفر رد تیدودحم ،هنیطنرق لیلد هب ،ناتسناغفا هب تشگزاب زا سپ هدننکتدوع ناگدنهانپ و نیرجاهم زا یرایسب

ابیرقت .٤دنتسه وربور دمآرد دوبن ای دوبمک یاهشلاچ و تالکشم اب ،فیعض داصتقا و دمآ
ً

 هک یناسک زا یمین 

 نیا .دناهداد تسد زا ۱۹ ـ دیووک لیلد هب ار ناشدمآرد یعون هب هک دناهداد شرازگ )n=450 ،٪۵۲( دناهدش یورس

 ۵:۱ ناریا زا ناگدننکتدوع نیب رد نز ـ درم تبسن ، t20 Augus –UNHCR’s Border Monitoring Updates 23 شرازگ قباطم  ٣
 .تسا هدش هدز نیمخت
 poverty-deeper-returnees-afghan-push-threatens-tan/coronavirushttps://reliefweb.int/report/afghanis :ک.ر ٤

 ۲۰۲۰ ربتکا ـ ایسآ ٔهقطنم ،طلتخم ترجاهم زکرم 4Mi شرازگ 
 
 ناتسناغفا زا نیرجاهم و ناگدنهانپ قاچاق رب ۱۹ ـ دیووک رثا
 



 

 
 

٢ 

اررکم رما
ً

 هانپرس و بآ ،اذغ لومش هب یساسا یاهزاین ندروآ تسد هب رد یناوتان و )٪۵۸( ینارگن و شیوشت ثعاب 

 شرازگ ٪۳۳ و دناهتفر ضرق ریز هک دناهداد شرازگ ٪۳۵ ،هوالع هب .دییامن هدهاشم ار ۱ لکش ،تسا هدیدرگ )۴۰٪(

  .دناهدومن هدافتسا ناشزادناسپ زا یریگهمه نایرج رد هک دناهداد
 

 ؟تسا هتشاد امش یگدنز رب یرثا هچ دمآرد نداد تسد زا .۱ لکش

 
troubled-anistansafgh-for-means-outbreak-19-covid-the-https://thediplomat.com/2020/04/what- :ک.ر ٥

economy/ 

 یلغش یاهتصرف نتفای یارب فراعتمان ددجم ترجاهم ندشدایز ثعاب یداصتقا نمزم یرادیاپان
 تسا هدش

 رد یرایسب هک دوریم عقوت ،ناریا لومش هب ،هیاسمه یاهروشک رد ]یداصتقا[ یمسرریغ روتکس ددجم ندش زاب اب

اددجم یراک یاهتصرف یوجتسج
ً

 هب زور ناتسناغفا رد یداصتقا تیعضو هک ارچ ،دننک ترجاهم اهروشک نیا هب 

 ،دش لاوس کیدزن ٔهدنیآ رد نایوگخساپ یترجاهم یاهتین صوصخ رد هک یتقو ٥.تسا تماخو هب ور زور

  .دییامن هدهاشم ار ۲ لکش ،دنداد توافتم یاهباوج نایوگخساپ

 

اددجم دنراد میمصت اهنآ دوش رتهب ۱۹ ـ دیووک تیعضو هکنیا ضحم هب هک دناهداد شرازگ ٪۴۲ ،یلک روط هب
ً

 

 دناهداد شرازگ مه ٪۳۶ .)٪۳۳( دندرگرب ناشیترجاهم یلبق روشک هب هک دنراد دصق ناشرتشیب ،دنیامن ترجاهم

 .دنراد روشک رد ندنام میمصت هک دناهداد شرازگ ٪۱۹ طقف .دنتسین نیمطم ناشیترجاهم تین صوصخ رد زونه هک

 

 ؟تسیچ هدنیآ یارب امش یترجاهم تین .۲ لکش

 

 

 ماهدرک جرخ ار میاهزادناسپ رتشیب .تسا هدش ربارب هس ای ربارب ود اهتمیق هدیدرگ عضو هنیطنرق هکیتقو زا«
 هتسب زرم هک یرطاخ هب ،تسین راک یارب ناتسکاپ هب هرابود نتفر یارب یتصرف چیه .مورب نوریب مناوتیمن و
اعقاو نم .تسا هدش

ً
  .»...متسه نارگن هدنیآ دروم رد 

 .راهرگنن رد هدشهبحاصم ،تسا هدومن تدوع ناتسکاپ زا هک هلاس ۳۳ درم



 

 
 

٣ 

 
 تسا هدش رتلکشم اهنآ هب یسرتسد و رتشیب ناربقاچاق هب زاین
 نایوگخساپ ٪۴۲ ،دنراد رظن رد روشک رادیاپان داصتقا رطاخ هب ار ددجم ترجاهم هک یناسک زا یرایسب نایم زا

 .دییامن هدهاشم ار ۳ لکش ،تسا هدیدرگ رتشیب ۱۹ ـ دیووک عویش نامز زا ددجم ترجاهم هب زاین هک دناهداد شرازگ

 ات رما نیا ؛تسا هتفای شهاک ترجاهم ینوناق یاهتصرف هک تسا نآ زا یکاح نینچمه ناربقاچاق هب زاین نتفرالاب

 طسوت ازیو رودص فقوت و دمآ و تفر تیدودحم ،۱۹ ـ دیووک نارحب تلع هب اهزرم ندش هتسب زا رثأتم یدایز دح

 رودص ،ناگدنوشهبحاصم زا یرایسب یارب دصقم روشک نیرتمهم ،ناریا ،لاثم ناونع هب .تسا هیاسمه یاهروشک

  ٦.تسا هدرک فقوتم چرام هام زا ار اهناغفا یارب ازیو

 

 ٪۵۳ ،نایوگخساپ نایم رد .تسا هدیدرگ رتلکشم اهنآ هب یسرتسد ،تسا هتفای شیازفا ربقاچاق هب زاین هکنآ نیع رد

 ۴ لکش ،تسا هدش رتلکشم دایز ای یدح ات ناربقاچاق هب یسرتسد ۱۹ ـ دیووک نارحب تلع هب هک دناهداد شرازگ

 نادنچ ۱۹ ـ دیووک زا لبق هب هسیاقم رد ناربقاچاق هب ناشیسرتسد هک دناهداد شرازگ ٪۳۴ طقف .دییامن هدهاشم ار

  .تسا هدرکن رییغت

 
 https://evisa.mfa.ir/en/ هب دینک هاگن  ٦
 طسوت راک نیا .دیامنیم تبث دننکیم عضو ناشتامدخ لدب رد ناربقاچاق هک ار یغلبم رادقم MMC Asia ،وس نیدب ۲۰۱۸ لاس زا ٧
 لاوس هام ره رد ربقاچاق ۱۵-۱۰ ، طسوتم روطب ،زا ار سیف رادقم اهنآ ،دوشیم ماجنا کدلوب نیپسا و هعلق مالسا ،جنرز رد اهروتینام

 ؟تسا هدرک رییغت ناربقاچاق هب زاین دح هچ ات ،۱۹ ـ دیووک نارحب زاغآ زا .۳ لکش

 ؟تسا هتشاذگ رثا ناربقاچاق هب یسرتسد رب ۱۹ ـ دیووک نارحب روطچ .۴ لکش

 

 تسا هتفر الاب ناربقاچاق یاههنیزه
 ۱۹ ـ دیووک یرامیب زاغآ نامز زا ناربقاچاق یاههنیزه هک دناهداد شرازگ )n=۴۵۰ ،٪۷۰( نایوگخساپ تیرثکا

 یاههنیزه ۱ لودج .تسا هدهاشم لباق نونکات ۲۰۱۹ لاس زا اههنیزه طسوتم شیازفا رد رما نیا .تسا هتفر الاب

 یم ناشن ار هتیوک و ،لوبناتسا ،نارهت هب کدلوب نیپسا ای جنرز زا یترجاهم یاهرفس زا ناربقاچاق طسوت هدشهتفرگ

 یاههنیزه ،لاثم روط هب ٧.تسا رتدنلب ۲۰۱۹ لاس رد هرود نامه اب سایق رد یراج لاس ۳ و ۲ عبر رد هک ،دهد

 لاس موس عبر رد هرود نامه هب تبسن ۲۰۲۰ تسگآ و یالوج یاههام رد نارهت هب جنرز زا رفس یارب ناربقاچاق

 هتیوک هب کدلوب نیپسا زا یربقاچاق یاههنیزه ،هرود نیمه رد .تسا هتشاد شیازفا ٪٢٩ طسوتم روطب ۲۰۱۹

  .تسا هتفر الاب ٪۷ زین هیکرت لوبناتسا ات جنرز زا و ٪٢٥ ناتسکاپ

 طقف ۲۰۲۰ موس عبر و تسا هدش شرازگ ییاکیرمآ رلاد هب غلبم .دناهدش تبث عبر ره رد طسوتم ناونع هب ۱ لودج یاهغلبم .دنیامنیم
  .دریگ یمربرد تسگآ و یالوج یاههام رد ار غلبم نیا طسوا

 رتشیب الاح .میداد تسد زا ار دوخ راک ام هک یرطاخ هب دناهتشگرب ناریا زا نم لثم اهناغفا زا یرایسب«
اددجم راک یاهلحم

ً
  ».میوش راک هب لوغشم دوخ لغش رد سپ هک میوریم ناریا هب ام .تسا هدش زاب 

 .تاره رد هدش هبحاصم ،تسا هتشگرب ناریا زا هک هلاس ۲۸ درم

 یمن رداص هدنیآ هام راهچ ـ هس ات ازیو هک دسریم رظن هب .منامب رظتنم ازیو یارب نیزا رتشیب مناوتیمن نم«
 هک تسا هتساوخ و هتفرگ سامت راب نیدنچ مراکبحاص هک یرطاخ هب مدرگرب ناتسکاپ هب دیاب نم ... دوش
  .»مشاب اجنآ رد هام نیا رخآ ات دیاب نم .مریگب رس زا ار ماهفیظو
 .لباک رد هدش هبحاصم ،تسا هتشگرب ناتسکاپ زا هک هلاس ۳۲ درم



 

 
 

٤ 

 دوشیم هبلاطم  ربقاچاق طسوت هک رفس ٔهنیزه .۱ لودج

 

 

 دنریگیم شیپ رد لبق هب تبسن ار یرتکانرطخ یاهریسم ناربقاچاق
 رد ٨.دناهدرک عضو ۱۹ ـ دیووک شهاک تهج هب ار یزرم یاهتیدودحم هقطنم رد فارطا یاهروشک و ناتسناغفا

اضعب و دننکیم وجتسج ار یلیدب یاههار ناربقاچاق دوشیم هتفگ ،اهزرم ندش هتسب هجیتن
ً

 ار رتکانرطخ یاهریسم 

 ٔهبرجت و رفس هنیزه رب میقتسمریغ رثا رما نیمه ؛دننک بانتجا اهزرم رد ندش ییاسانش زا ات دنهد یم حیجرت

 
8 https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/covid-19_analytical_snapshot_3_-
_travel_restrictions_and_mobility.pdf 

 

 ،یریگهمه عویش نامز زا هک دناهداد شرازگ یورس نایوگخساپ ٪۸۵ ٩.دراد یپ رد ار هار ریسم رد رتشیب یاهرطخ

  .دینبب ار ۵ لکش ،دنریگیم شیپ رد ار یرتکانرطخ یاهریسم ناربقاچاق
 

 یاه ریسم ۱۹ ـ دیووک نارحب زاغآ نامز زا ناربقاچاق :دیتسه قفاوم لیذ هلمج اب دح هچ ات امش .۵ لکش

  ؟دنریگیم شیپ رد ار یرتکانرطخ

 

 

  

9 https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/04/GIATOC-Policy-Brief-003-Smuggling- 
COVID-28Apr0930-proof-4.pdf 

 رگید و نم زا اهنآ همه اما ،دنربب ناریا هب لومعم هنیزه اب ارم هک منک دعاقتم ار ناربقاچاق هک مدرک ششوک نم«
 رگا دننکیم داجیا لکشم یشروش یاههورگ و هشیلم هک دنیوگیم اهنآ .دندرکیم بلط یفاضا لوپ اههرازه
  ».دنیامن تخادرپ یفاضا هوشر هکنیا رگم دنشاب هتشاد ناوراک رد ]اههرازه[ نم موق زا نیرجاهم
 .زورمین رد هدشهبحاصم ،تسا هدومن تدوع ناریا زا هک هلاس ۲۲ درم

 رتشیب هار ریسم و زرم رد یسرزاب تسیا و یزرم یاهدراگ اریز ]۱۹ ـ دیووک رطاخب[ تسا رتدنلب اههنیزه«
  ».دنزادرپب هوشر رتشیب دنروبجم ]ناربقاچاق[ اهنآ ،نیاربانب .تسا
 .زورمین رد هدشهبحاصم ،تسا هدومن تدوع ناریا زا هک هلاس ۳۵ درم

 درب دهاوخ ناریا یوس هب کاخ خرس ریسم زا ار ام هک تفگ وا ،مدزیم پگ ربقاچاق اب هک یتقو ،لبق زور دنچ«
 نیا و اههرد و اههوک زا نتفر هدایپ زور راهچ ای هس ینعی ریسم نآ زا نتفر هک دنداد رادشه ارم مدرم رگید اما
 .»دوب دهاوخ یگدنز اب ندرک یزاب لثم
 .تاره رد هدش هبحاصم ،هلاس ۲۸ درم



 

 
 

٥ 

 یناسک رتشیب یریذپبیسآ یانعم هب ،ناربقاچاق هب رتشیب یگتسباو و اهزرم ٔهناریگتخس لرتنک
 دنتسه ترجاهم ریسم رد هک تسا
 ،)٪۲۲( یزرم نیظفاحم ،)٪۲۸( راکتیانج یاههورگ )n=469( یورس ناگدنهدخساپ ،۲۰۲۰ چرام و یرونج نیب

 ریسم رد هک دندرک رکذ یثداوح یلصا نیبکترم ناونع هب ار )٪۲۰( ناربقاچاق و )٪۲۲( اههشیلم و حلسم یاههورگ

 یالوج زا هدشعمج یاههداد رد ،لاح نیا اب ١٠.دنداد خر ناغفا ناگدنهانپ و نیرجاهم یارب ناتسناغفا زا ترجاهم

 ،دنتسه ترجاهم ریسم رد ثداوح یلصا بکترم یتلود تاماقم هک دناهداد شرازگ نایوگخساپ ٪۴۸ ،وسنیا هب

 رب رما نیا ١١.)دییامن هدهاشم ار ۶ لکش(  تسا لاس لوا رد هدششرازگ مقر هب تبسن رباربود زا شیب مقر نیا

 زاین شیازفا هب هجوت اب ١٢.دنراد تلالد ،ناریا یزرم یاهدراگ صوصخب ،یزرم یاهدراگ طسوت اهتنوشخ شیازفا

 و اهیطخت لبق هب تبسن ناربقاچاق هک دراد دوجو ناکما نیا ،۱۹ ـ دیووک یریگهمه تدم رد ناربقاچاق هب

 ناربقاچاق هک دناهداد شرازگ ٪۲۳ ،اههداد نیا یروآعمج هرود نایرج رد .دنوش بکترم ار یرتشیب یاهتنوشخ

 ۲۰۲۰ چرام ات یرونج زا )٪۲۰( هدش شرازگ نازیم زا رتالاب نازیم نیا هک دنشاب هدوب ثداوح یلامتحا بکترم

 ،)٪۲۵( گرم ،)٪۳۱( یکیزیف تنوشخ لماش تسا هدش شرازگ نایوگخساپ طسوت هک یثداوح نیرتشیب .تسا

  .دنوشیم )٪۱۹( سبح/فیقوت و ،)٪۲۲( یدزد

 

 
10  http://www.mixedmigration.org/resource/4mi-snapshot-the-decision-to-migrate-among-afghans-access-
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 ،موادم تروص هب صخشم یاهناکم رد هک تسا ییاهیورس ساسا رب مقر نیا .تسین یلوط 4Mi یاههداد هک دیشاب هتشاد هجوت افطل ١١
 .تسا هتفرگ تروص ،توافتم نایوگخساپ اب اما

 ؟دندش یترجاهم ریسم رد روکذم ثداوح بکترم یناسک هچ .۶ لکش

 

 ،دنوش روشک نیا کاخ دراو ناریا زرم زا فراعتمان روط هب دنتشاد شالت هک ناتسناغفا زا رفن ۵۰ دودح رد ،یم هام لوا رد ،لاثم روط هب ١٢
 رتوم هب ناریا سیلوپ ،نوج هام رد رگید هعقاو کی رد .دندش هتخادنا هناخدور هب و بوک و تل ،تشادزاب ناریا یزرم یاهسیلوپ طسوت

 نارفاسم زا رفن ۳ لقادح ،دمآ لابند هب هک یزوسشتآ ٔهجیتن رد و دندومن ریف ،دندشیم قاچاق دزی تیالو ریسم زا هک ناغفا نیرجاهم لماح
  .دندش هتشک
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4Mi  ۱۹ ـ دیووک و 
4Mi )Mixed Migration Monitoring Mechanism Initiative( یلصا متسیس 

 شور ؛تسا )Mixed Migration Center( طلتخم ترجاهم زکرم رد اههداد یروآعمج

 ٔهرابرد تامادقا و یزاسیسیلاپ تهج تاعالطا ندرک مهارف و شناد ألخ ندرک رپ یارب یاهنارکتبم

 تروصب نایوگخساپ ٔهبحاصم و نتفای ،یداع طیارش رد .تسا طلتخم ترجاهم تاکرحت تیهام

 تروص هب اههداد یروآعمج و هبحاصم ،۱۹ ـ دیووک یریگهمه تلع هب .دوشیم ماجنا ورردور

  .تسا هدمآ رد قیوعت تلاح هب اهروشک مامت رد ورردور

 هک ار ییاههداد عون و هداد یروآعمج ٔهویش ،۱۹ ـ دیووک نارحب هب شنکاو رد طلتخم ترجاهم زکرم

 صخش ای و رود هار زا یاهمزیناکیم زا یدادعت طسوت نایوگخساپ .تسا هداد رییغت دیامنیم عمج

 تروص دنمفده و یفربهلولگ یاهشور زا یبیکرت قیرط زا یریگهنومن ؛دنوشیم ییاسانش موس

 قیرط زا اهیورس و ،دراد زکرمت اههدنهانپ و نیرجاهم رب ۱۹ ـ دیووک ریثأت رب دیدج یورس .دریگیم

 ،یلامش یاقیرفآ ،یقرش یاقیرفآ ،یبرغ یاقیرفآ رد )4Mi Monitors( ای اهروتینام طسوت ،نوفیلیت

 یارب دیابن رضاح یاهیورس زا لصاح یاههتفای زا .دنوشیم ماجنا نیتال یاکیرما و ایسآ

 فده یاههورگ فرعم هنومن نیا هکنآ رطاخ هب ،درک هدافتسا فده یاههورگ مامت هب یشخبمیمعت

 صاخ یاهیریگوس و تارطخ ،تالکشم رود هار زا وگخساپ ٔهبحاصم و نتفای هب شور رییغت .تسین

 یرتشیب یاهراکهار و تامادقا ،لاح نیا اب .درک بانتجا اهنآ زا لماک روط هب ناوتیمن هک دراد ار دوخ

 یصخش تاعالطا زا و هدش لرتنک اهیریگوس ات دناهدش هتفرگ تسد یور ـ نکمم دح ات ـ

 تاییزج و 4Mi لیلحت دروم رد رتشیب تامولعم یارب .دیآ لمع هب تظفاحم و تبقارم نایوگخساپ

 www.mixedmigration.org/4mi  :دییامن هعجارم لیذ سردآ هب یسانششور دروم رد

 


