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 سفر یا مهاجرت: 

  

  به یکی از ممالک دیگر اروپایی سفر کرده و ،  به افغانستانبجای برگشتن میکردند تا  توصیه   در جرمنی مهاجران متعددی برایم 
امرار  ستانم یک جا شده و وبسیار خرسند هستم که دوباره به خانه بازگشته و با فامیل، اقارب و د کنم.غاز آسر از نو   گی را زنده

 ( جهت بازگشتم به افغانستان سپاسگذاری نماییم.ERRINجا دارد تا از شبکه عودت و ادغام مجدد ممالک اروپایی ) .حیات مینمایم

 

اتفاق خواهد    چگونه  پروسهه عودتم که    رامونیابتدا پ  در
 ،شد   افتاد، چگونه با من بعد از عودت برخورد خواهند  

در    ت یوضههههع  خوشههههبختانه   یول   بودم،   مشههههو  یکم
بازتاب    ا یدر رسهههانه ها به تمام دن  کهیافغانسهههتان انچنان

  یاز پناهندگان در جرمن  ت ی. اکثرسهههت یبد هم ن  دهند، یم
  ،  افغانسهتانجای رفتن به  که به    کردند یم  توصهیه      م یبرا 
کهه هم سهههههرحهد بها    ییاروپها   گرید   ممهالهکدر   م سهههههفر  بهه

  آغاز  نو  از  سهههر  را   یزندگ و  داده  ادامه  اسهههتند   یجرمن
 به   یمال   مشههههکالت   و یزندگ  نحوه  از  سههههرانجام .  م ینما 

  افغانسههههتان به  دوباره  تا   گرفتم   م یتصههههم  و  آمده  سههههتو 
  و  دق  اریبسه   دوسهتانم   و لیفام  پشهت   نکهیا   ی برا   برگردم 

 . بودم   شده  تنگ دل

از     یخو  ات یرفع ضههههرور  ی برا   در اوایل بازگشههههتم، 
حها  بها خود کفها   یول   کردم یو برادرانم پول اخهذ م لیه فهام

خود   نیکهه ا   م ینمها   یرا کمهک مهال  فهامیمم    توانم یشهههههدنم م
 باعث افتخارم شده است. 

  ادغام   و  عودت   شههبکه  ونیمد   و  سههپاسههگزار   شهههیهم من
  مسهههههاعهدت  دفتر و(  ERRIN)  ییاروپها  ممهالهک مجهدد 
( و IRARA)  مجههدد   ادغههام   و  عودت   یالممم   نیب  ی ههها 

 .   باشم یشان، م  ی بخاطر کمک ها   یکشور جرمن

 

در حالیکه مروت یک تجربه خوب چهار ساله زندگی را در جرمنی داشت بخاطریکه  
تحصیل و کار مینمود. ولی وی خیمی خرسند است که دوباره به افغانستان    آنجا وی در  

    . برگشته است. او قبل از عودت به وطن خیمی نگران بود و همیشه به این می اندیشید
سفر به اروپا کرده بود و حا  برای  خیمی   مصارفرا صرف  تمام زندگی خوی  زیرا 

مروت بسیار خوشحال بود که تمام  اکنون  مشکل بود تا دست خالی به وطن برگردد.  
تادیه گ افغانستان  ردیده بود. شبکه عودت و ادغام مجدد ممالک  مصارف سفر وی به 

( ایشانرا جهت آغاز یک کار بار کوچک برای امرار حیات خود و  ERRINاروپایی )

 فامیل ا  کمک نموده است. 
  

 

 هایساحات تحت تصرف گروهبعد از سال ها زندگی در یکی از  مروت محروب خیل  
، تصمیم گرفت تا    ،با مشکالت متعدد امنیتیروبه رو شدن  در افغانستان  مخالف دولت  

 . نماید سفر  ی به یکی از ممالک اروپایمناسب دریافت اشتغال زندگی بهتر و جهت 
 

اخذ پول برای این سفر همیشه   غرض او به اروپا و  امثالقاچاقبران جهت انتقال وی و 
وعده ها مسپردند که شما را بسیار به راحتی    آنهابودند. قاچاقران برای  او به تماس می با  

 خواهیم داد.  عبور  از خطرناک ترین سرحدات به اروپا 
 

بمغاریا و    از مسیر ایران به ترکیه، بعدا  بران  با یکی از قاچانبا خره او تصمیم گرفت تا  

به   2015سرانجام در سال    نماید؛ که   سفر    به هنگری و سپس به اطری طریق  آن  از  

جرمنی رسید. در جریان این سفر او مشکالت ناگوار همچون کوه نوردی خوابیدن روی 
حدود هشتصد هزار افغانی  مبمغی  او بخاطر این سفر در    .سنگ فر  را تجربه نمود

 مصرف نموده است.  را ( دالر امریکایی 10000( معادل ده هزار )800000)
 

از کشور  دیدگاه وی بصورت عموم  و  نمود  زندگی  در جرمنی  مدت چهار سال  وی 
آزاد و خود مختار بود و هیچ وقت تحت فشار برای   است. او کامال   مثبت جرمنی بسیار 

نبود. او بعد از پی بردن به اهمیت تعمیم، خود را    است کارهایکه ناراحت کننده،  اجرای
نمود تا چیزی بیاموزد، او به مدت سه ونیم سال    شامل یکی از انستیتوت های تعمیمی

لسان تکمم کرده    این  را ادامه داد و اینک او بصورت ابتدایی به  جرمنی  دروس لسان  
 میتواند.  

فی ساعت مبمغ  از قرار وی همچنان در یکی از شرکت های باربری وظیفه پیدا کرد که  

بود و مدت سه سال در آن نمود. کار وی بار چالنی  پرداخت میبرای   ( یورو  8.5)

و دایمی پیدا کند. تمام  مناسب    او بسیار مشکل بود تا یک شغل    یشرکت کار کرد. برا
این وضعیت به شمول ندانستن لسان بصورت فسیح وی را با چال  ادغام در یک محیط  

ساخته بود. از سوی دیگر وی پشت فامیل و دوستان خود بسیار دق   مواجهو فرهنگ نو 
 به خانه شد.    بازگشتباعث تصمیم وی به  م سرانجاد که بو  آورده

 

 به صورت خالصه: 

مروت مدت چهار سال در جرمنی زیست،   •

 درس خواند و کار کرد. 

و   • عودت  پروسه  نگران  به   بازگشت   او 

بعدا   که  بود  و جای    برای  وطن  شد  سهل 

 پرشانی نبود.

نیز   • دیگران  به  به    توصیهاو  تا  مینمایند 

پروسه عودت و ادغام مجدد شبکه عودت و  

(  ERRIN)  ییاروپا  ادغام مجدد ممالک

   .دوندنیبپ
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 پروسه ادغام مجدد: 

از    قبل  داشت،  که  یاقتصاد  و  یتیامن مشکالت  با  او. کندیم  یننگرهار در افغانستان زندگ ت یو   راگامیپچ  یدر ولسوال  کجا یخود    لیبعد از عودت با فام  مروت

  یراض ی ( وERRIN)  مجدد ادغام و  عودت برنامه رامونیپ ی آگاهحصول    بعد از  بختانه  خو   ی ول ،   بود،مشو    ار یبس  یخو ت یعودت به افغانستان و و 

 شد تا دوباره به وطن برگردد.  
 

( را  ERRIN) برنامه پروسه تمام یو که نمود مالقات اول جمسه یط( IRARAعودت و ادغام مجدد ) یالمممنیب  یها مساعدتدفتر  نیاز مشاور   یکیاو با  بعدا

  فکر که یز یچبا   رتیدر مغا کامال   وبوده  که پروسه خوب  دیگرد قنیخوشحال شده و مت یمیشده خ هیارا حاتیتوض از نمود. مروت  حیاو تشر  بهکامل  بطور 

   ر ینموده و در مس  یدار یعراده موتر خر   ک ی(  ERRINبرنامه )   یگرفت که از بسته کمک  م یاو تصم  ،دوستان   و   لیفام  یاعضا  با   مشوره  از   بعد .  است  ه،کردیم

انتقال   خود    بارا    مروت  هم  یگاه  و کند،یم  یور یدر     ر یمس  نیا    در   نسویش  سال بد  از کار کند. برادر بزرگ مروت    ینیل  یبصورت تکس  تورخم  -آبادجالل
  ز ین یکیتراف نیقوان تمام  از  و  آورده بدست یکاف تجربه ر یمس نیا  در همچنان   یو  . دارد  کامل ییاشنا  آن  با مروت  که است  یکار  ک ی نیاممحوظ،  نیبد .  دادیم

 . دی نمایم کمک کار  نیادر   او را   کهکرده   جاد یخوب  ا روابطو مستر ها  ر یمس نیا  یها ور یدر  ر یسا باهمچنان   یو .باشدیم آگاه
 

 یگذار  هیسرما گر ید وروی( 1000) هزار   کیمبمغ  بود، شده کمک یو به( ERRIN) برنامه قیطر  از  که یکمک بسته وروی( 2000) هزار   دو  مبمغ برعالوه او

  تواندیو حا  م  را داشت،   یآرزو  شده که    یکار   صاحب  با خره  که  است  خو   ار یبس  مروت .  نمود  یدار یخر   را  مستعمل  یتاکس  موتر عراده      کیتا    نموده  
 .  دهد ی انتقال م مرز تورخم  به -آباجالل ها و شهر  یمسافران خود را از ولسوال معمو    او.  کند یمال کمک لیبه فام خود برادران ر یسادر کنار 

 
تا   خود را شامل ساخته  یخارج لسانمراکز آموز    از   یکیدارد تا در   یرا مرفوع کند، و سع م یفام  یو اقتصاد یمال اتیکه تمام ضرور  تواندیم یو حا 
 .  باشدیبعد از عودت ا  به وطن م یو  یاز دستاورد ها یکی لیفام یاعضا  گر یاز برادران و د ی . خود کفا شدن و نخواستن کمک مالاموزد یب یسیانگم لسان


