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ፍቶታዊ ተሓጋጋዛይ መሓዛ/መሓዛ
ስድራቤት እንታይ ማለት እዩ?
ፍቶታዊ ተሓጋጋዛይ መሓዛ/መሓዛ ስድራቤት
ንስደተኛታት፥ ንዓኻ ሕጂ ንዴንማርክ
ዝመጻኻን፥ ኣብ ዴንማርክ ንንውሕ ዝበለ ግዜ
ዝተቐመጥካን፥ ዝሕግዝ እዩ።
ሓደ ፍቶታዊ ተሓጋጋዛይ መሓዛ ክህልወካ
ከሎ፥ ኣብ ግዜ ዕረፍትኹም ብድሌትኩም
ትራኸቡ። ፍቶታዊ ተሓጋጋዛይ፥ ሰራሕተኛ ናይ
ምምሕዳር ወይ ናይ ካልኦት ትካላት መንግስቲ
ኮይኑ: ደሞዝ ዝወሰድ ኣይኮነን። ንዓኻ ይኹን
ስድራቤትካ፥ ብፍታው ክሕግዝ ዝደሊ ተራ
ሰብ እዩ። ናትካ ባህላዊ ባይታ ንምፍላጥ ወይ
ካልኦት ሓደስቲ መጻእቲ ንምርኻብ ድሌት
ዘለዎ ክኸውን ውን ይኽእል።
ፍቶታዊ ተሓጋገዝቲ ሓደ ኣካል ናይ ቀይሕ
መስቀል ወይ ዴንሽ ሓገዝ-ስደተኛታት እዮም።
እዘን ክልተ ማሕበራት፥ ንስደተኛታት ምሕጋዝ
ናይ ብዙሕ ዓመታት ተመክሮ ኣለወን።

ባዕልኻትኩም መዓስን ኣበይን ከም እትራኸቡ
ትሰማምዑ። ተራኺብኩም እንታይ ክትገብሩ
ከም ዘለኩም ውን ትረዳድኡ። ሓቢርኩም
ቡን ንምስታይ ድዩ ወይ ንምብላዕ ትራኸቡ።
ተሓጋጋዛይ መሓዛኻ ንስኻ ክትበጽሖ እትህቅኖ
ንምምላእ ውን ክተሓባበረካ ይኽእል።
ንኣብነት ቛንቛ ዴንሽ ንምምዕባል፥ ትምህርቲ
ንምቕሳም ምድላው ወይ ስራሕ ንምርካብ
ክኸውን ይኽእል።
ፍቶታዊ ተሓጋጋዛይ መሓዛ: ናይ ምስጢር
ምዕቃብ ግዴታ ስለ ዘለዎ፥ ምስጢራዊ ዝኾነ
ጉዳያት ምስኡ ክትዘራረብ ትኽእል።
ካብ ምምሕዳር ከተማ ትምወል እንተደኣ
ኮንካ፥ ዋላ ተሓጋጋዛይ መሓዛ ይሃሉኻ፥ እቲ
እትወስዶ ዝነበርካ ሓገዝ ኢኻ ትወስድ።

“ናይ ነንሓድሕድ ባህልታትና ንመሃሃር። ንኣብነት ብሓባር
ናይ ዴንሽ ልደት ኣብዒልና። ባህ ዘብል ውን ኔሩ።”
ሶርያዊ እዝራ ራሃል፥ ብዛዕባ ዴንሻዊ ፍቶታዊ ተሓጋጋዛይ መሓዛ ምህላው ከመይ ምኳኑ ይገልጽ
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ፍቶታዊ ተሓጋጋዝቲ እንታይ
ክተሓጋገዙ ይኽእሉ?
ከም ስደተኛ መጠን ዝተፈላለዩ ብድሆታት
ክህልዉኻ ይኽእሉ። ኣብ ዴንማርክ ጋሻ እንተደኣ
ኮንካ፥ ንቡር መዓልታዊ ናብራ ከተካይድ ሓገዝ
የድልየካ። ፍቶታዊ ተሓጋገዝቲ ንኣብነት ካብ
ምምሕዳር ዝመጸካ ደብዳቤታት ንምንባብ፥
ነም ኢደ (NemId) ከመይ ጌርካ ትጥቀም፥
ወይ ከም ወላዲ መጠን ምስ ናይ ውሉድካ
መዋእለ ህጻናት ወይ ቤት ትምህርቲ ብዝሓሸ
ኣገባብ ከመይ ጌርካ ሓበራዊ ስራሕ ተካይድ
ይተሓባበሩኻ።
ንገለ ዓመታት ኣብ ዴንማርክ ዝተቐመትካ፥
ወግዓዊ ስራሕ ወይ ልምምድ ስራሕ
እተካይደሉ ቦታ ንምርካብ እዩ ብዝያዳ
ዘገድሰካ። ፍቶታዊ ኣማኸርቲ (CV) ህይወት
ታሪኽካ ዝገልጽ ጽሑፍ ንምድላው ወይ ንስራሕ
ዝርርብ ንምኻድ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ
ክሕግዙኻ ይኽእሉ። ተወሳኺ ዕድል እንተደኣ
ጌርካ፥ ተሓጋጋዛይካ ኣብ እትነብረሉ ኣካባቢ፥
ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድል ምህላው ንምዕዛብ
ክተሓባበረካ ውን ይኽእል።

ብዛዕባ ትምህርቲ ውን ምስ ተሓጋጋዛይካ
ክትዘራረብ ትኽእል።
ኣብዚ መዳይ እዚ ንሱ ንዓኻ ጠቓሚ ዝኾነ
ተመክሮ፥ ርክባት፥
ክእለት ክህልዎ ስለ ዝኽእል እዩ።
ማሕበረ ሰብን ባህልን
እቲ ብፍታዉ ዝተሓጋገዘካ ሰብ፥ ማሕበራዊ
ህይወት ናይቲ እትነብሮ ዘለኻ ቦታ ውን
ከለማምደካ ይኽእል። ንኣብነት ምስ ክለብ
ዅዕሶ እግሪ፥ ማሕበር ሙዚቀኛታት፥ ወይ
ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰላ ማሕበራት።
ንሱ ምስ ናይ ዴንሽ ሕብረተ ሰብ ከላልየካ፥
ብዛዕባ ቅጥዕታት ክነግረካ፥ ባህልን ዘይተሰነዱ
ሕግታትን ክነግረካ ይኽእል። ምናልባት ውን
ኣብ ናይ ዴንሽ ባህላዊ ፌስታታት ከም ልደት
ወይ ዕለተ ልደት ዝኣመሰሉ ትዕደም ትኸውን።
ባህልታትካ ንፍቶታዊ መሓዛኻ ከተካፍሎ ውን
ትኽእል?

“ካብ ምምሕዳር ዝመጽእ ደብዳበታት ንምርዳእ ኣጸጋሚ እዩ።
ናብ ሲነ ክንድውል ከለና፥ ኩሉ ግዜ ክትሕግዘና ድልውቲ እያ።”
ሶርያዊ ኣሕመድ ራሃል፥ ብዛዕባ ዴንሻዊ ፍቶታዊ ተሓጋጋዛይ መሓዛ ምህላው ከመይ ምኳኑ ይገልጽ
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ቅድም ቛንቛ ዴንሽ፥ ደሓር ስራሕን፥ ገዛን መርዓን

FOTO: LENE VENDELBO

ሚር ሑሴን ካሪሚ ሕጂ ፍቓድ መዘወሪ ማኪና ተዋሂቡ።. ወዲ 23 ዓመት ዝኾነ
ኣፍጋኒስታዊ ስደተኛ፥ እነሆ ሕጂ ናቱ ማኪና ገዚኡ። እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ነቶ ሰዓት 6:30
ናይ ንግሆ እናኣተወ ሰሪሑ ዘምጽኦ እዩ። ሚር ኣብ ነቶ ስራሕ ኣብ ዘይብሉ እዋን፥
ቤት ትምህርቲ ይኸይድ። ሚር ኣብ ሃገሩ ኣፍጋኒስታን፥ ቤት ትምህርቲ ስለ ዘይከደ ብዙሕ
ዝመሃሮ ነገራት ኣለዎ።
ዕዮ ገዛ ንምስራሕ ሓገዝ ካብ ሃንስ ዮርንን በንተ ፎ ኦልሰንን ይረክብ። ንሳቶም
ወለንተናውያን መሓዙት ኣሚር እዮም። ንነዊሕ ዓመታት ምስኦም ሰሙናዊ ብምርኻብ
ቛንቛ ዴንሽ ኣጽኒዑ:
“ኣነ ኣብዚ ዘይመጻእኩ ኔረ እንተዝኸውን፥ ቛንቛ ዴንሽ ምጽናዕ ምጸገመኒ ኔሩ።”
ሚር ሕጂ ጽቡቕ ቛንቛ ዴንሽ ክኢሉ መካኒክ ክመሃር ይምነ ።
“ኣነ ክመሃር፥ ክሰርሕ፥ ናተይ ገዛ ክገዝእ፥ ብድሕሪኡ ክምርዖ እደሊ። ብኸምዚ ዓይነት
መስርዕ” ክኸይድ እደሊ ይብል ሚር።”
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ኣገባብ ኣጀማምራ

መጀመርያ ክትራኸቡ ከለኹም ኣይትፋለጡን
ኢኹም። ኣገራሚ ኮይኑ ክጥዕም ውን ንቡር
እዩ። ስለምንታይ ወለንተናዊ መሓዛ ክህልወካ
ከም ዝደለኻ፥ ትጽቢታትካ እንታይ ከም
ዝመስል ብምግላጽ ክትጅምር ጽቡቕ ሓሳብ
እዩ። ወለንተናዊ ተሓጋጋዛይ ውን ስለምንታይ
ወለንተናዊ መሓዛኻ ክኸውን ከም ዝደሊ
ክገልጸልካ ይግባእ።
መዓስ መዓስ ክትራኸቡ ከም ትደልዩ
ተዘራረቡ። ካብ መጀመርያ መደብ ኣውጽኡ።
መብዛሕትኦም ካብ ክልተ ክሳብ ኣርባዕተ

ግዜ ኣብ ወርሒ ይራኸቡ። ግን ክልቴኹም
ክሳብ ክንደይ ግዜ ይህልወኩም ክፈላለ
ይኽእል። ስሩዕ መደባት ምግባር ግን ብዙሕ
ነገራት ከቃልል ይኽእል እዩ።
ዕላማ ምስ እዞም ወለንታውያን መሓዙት
ምርኻብ፥ ዝምድናኹም ብዝከኣል መጠን፥
ማዕረ ምክብባር ዘለዎ ክኸውን እዩ።
ክለቴኹም ከም የዕሩኽ ኮንኩም፥ ብሓንሳብ
እንታይ ክትሰርሑ ከም ዘለኩም ናይ ሓባር
መደባት ኣውጽኡ። ብንጽህና ሓሳብን ርእይቶን
ተለዋወጡ።

“ካብ ሓንቲ ዓረባዊት ሃገር መጺኻ፥ ከም ኣስላማይ ኮንካ
ምንባር ንኩሉ ድሕረ ባይታ ዘሎ ባህልታትካ እንታይ
ጽልዋታት ከም ዘለዎ ብዙሕ ተማሂረ። ሓዲሽ ቆላሕታ
ኣብ ባህለይ ውን ኣሕዲሩለይ።.”
ሲነ ኢርሚንጋ፥ ፍቶታዊ መሓዛ ሶርያዊት ስድራ ቤት ራሃል ምኳን፥ ከመይ ምኳኑ ትገልጽ።
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ኣገባብ ውዕል ምግባር

• ስለምንታይ ፍቶታዊ መሓዛ/መሓዛ
ስድራቤት ክትገብር ደሊኻ ግለጽ
ውጽኢት ርክብኩም እንታይ ክኸውን ከም
ዘለዎ፥ ተዘራረብሉ። ጽቡቕ መፈለሚ እዩ።
• ኣበይ ክትራኸቡ ትደልዩ?
ኣብ ገዛኻ ወይ ኣብ ገዛ ወለንተናዊ፥ ኣብ
ቤት ንባብ፥ መጻወቲ ቦታ ወይ ኣብ ቤት
ጽሕፈት ወለንተናውያን ውን ክኸውን
ይኽእል። ሓቢርኩም ዙረት ክትከዱ ውን
ትኽእሉ። እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም
ናይ ሓባር መደብ ኣውጽኡ። ንክልቴኹም
ክትራኸቡ ምቹእ ሃዋህው ክፈጥር ይኽእል
እዩ።

ድዩ? ኣብ እዋን ምሸት፥ ቀዳመ ሰንበት፥ ኣብ
ግዜ ስራሕ ክትደዋወሉ ይከኣል ድዩ?
ብጽሑፍ መልእኽቲ ምስዳድ ዶ ይሓይሽ
ወይስ ብቛንቛ ዴንሽ ምጽሓፍ ኣጸጋሚ እዩ?
ንክትራኸቡ ክልቴኹም ተበግሶ ክትወስዱ
ኣገዳሲ እዩ። ተበግሶ ካብ ሓደ ጥራይ
ዝመጽእ እንተደኣ ኮይኑ፥ ማዕርነት ከም
ዘየሎ ኮይኑ ከስምዕ ይኽእል።
• ኣብ ምዱብ ቆጸራ ክትርከብ ምስ
ዘይትኽእል?
ንወለንተናዊ መሓዛኻ ከም ዘይትመጽእ
ሓብር
• ዘይርድኣካ ነገራት ምስ ዝህሉ

• በየናይ ኣገባብ ርክብኩም ይቕጽል?
ንሓድሕድኩም በየናይ ኣገባብ ከም ትራኸቡ
ውዕል ግበሩ። ብቀጻሊ ክትደዋወሉ ምቹእ

ዘይተገንዘብካዮ ወይ ዘገርመካ ነገራት ምስ
ዝህሉ፥ ተገዲስካ ንወለንተናዊ መሓዛኻ
ሕተት።
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ብሓባር እንታይ ክትሰርሑ ትኽእሉ?

ኣብተን ስድራቤታት ቘልዑ ብፍላይ
እንተሃልዮም፥ ብሓባር ክትበልዑ ተመራጺ
እዩ። ገለ ጸወታ ክትጻወቱ ውን ጽቡቕ እዩ።
ዕድመ ወይ ክእለት ቛንቛ ብዘየገድስ፥ ኩሎም
ዝካፈልዎ ጸወታ
ምረጽ። ምናልባት ውን ሓንቲ ጽብቕቲ
ትፈልጥ ትኸውን።
ሓቢርካ ናይ ዴኒሽ ተለቪጅን ምርኣይ ወይ
ጋዜጣ ምንባብ ጽቡቕ እዩ። ኣብ ዴንማርክ
ይኹን ኣብ ዓለምና እንታይ ይግበር ከም ዘሎ
ትዘራረቡ። ንስኻ ወይ ስድራቤትካ፥ ታሪኽ
ሃገርኩም ውን ክተዘንትዉ ትኽእሉ። ፎቶታዊ
መሓዛኻ፥ በዓል ዝኽሪ ሃገርካን ባህልኻን
ክሰምዕ የገድሶ ይኸውን።

ጽቡቕ ሓሳባት ንጥፈታት ንምክያድ
ኣብ ነጻ ግዜ ብሓባር ምዕራፍ
•	ኣብቲ ከባቢኻ፥ ኣብ ቤተ መዘክር ወይ
ኣግራብ ዘለዎ ቦታ ብእግርኹም ተዛወሩ።
•	ብሓባር ሸምቱ፥ መግቢ ሰሪሕኩም ከኣ
ብሓንሳብ ብልዑ።
•	ገለ ጸወታ ተጻወቱ ወይ ፊልም ረኣዩ።
ግብራዊ ሓገዛት
•	ዕዮ ገዛ ብሓባር ስርሑ
•	ቛንቛ ዴንሽ ተለማመድ (ምኽርታት ኣብ
ገጽ 10 ተዓዘብ)
•	ካብ ምምሕዳር ዝመጸ ደብዳበታት ኣንብብ፥
ዕዳታት ክፈል፥ ባጀት ኣዳሉ፥ ስራሕ ድለ።
ንጥፈታት ኣብ ከባቢኻ ምስ ዘሎ ሕብረተ
ሰብ
•	ኣብ ስፖርት ክለባት ወይ ማሕበራት ብሓባር
ኪዱ
•	ኣብ ከባቢኻ ዝግበር ማሕበራዊ ፍጻሜታት
ንኣብነት ሙዚቃዊ ትልሂት ወይ ኣስተምህሮ
ብሓባር ኪዱ።

ቛንቛ ክትመሃር ኣበርቲዕካ ጸዓር
ብድሕሪ ቀዳማይ ጥንሳ፥ ሰናይት ተኽለኣብ ቅርጻ
ከተመሓይሽ ደልያ። ወለንተኛዊት መሓዛኣ ሱሳነ
ኦርትማን፥ ናብ ምንቅስቓስ ዝግበረሉ ቦታ ወሲዳታ።
ሰለስተ ግዜ ኣብ ሰሙን: ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ዝኣክል
ከኣ ብሓባር ከይደን። ሰናይት ኣብቲ ቦታ ምንቅስቓስ
ከይዳ ዝተማህረቶ ምንቅስቓሳት ገና ትጥቀመሉ ኣላ።
ሕጂ ግን ዝያዳ ስድራ ቤታ ኣብ ምእላይን ናይ መጻኢ
ህይወታ ኣብ ምምዳብን ኣድሂባ ኣላ።
ኣብዚ እዋን እዚ ክልቲኤን ክራኸባ ከለዋ ብሓባር
መግቢ እሰርሓ።
“ወደይ ናብ መዋእለ ህጻናት ክኸይድ ከሎ
መዓልታዊ ሰለስተ ዓይነት ምሳሕ ሒዙ ክኸይድ ኣለዎ።
ኣነ ናይ ዳንሽ ምሳሕ ምስራሕ ልምዲ የብለይን፥ ሱሳነ
ግን ትምህረኒ” ትብል ካብ ኤርትራ ዝመጸት: ሰናይት።
ክልቲኤን ብሓባር ሕብስቲ እናሰንከታ፥ ብድሕሪ ቀረባ
እዋን ናይ ወላዲት ዕረፍታ እትውድእ ሰናይት፥ ብድሕሪ
ዕረፍቲ፥ እንታይ ክትገብር ከም እትሓስብ ይዘራረባ።
“ኣነ ክሰርሕ እየ ዝደሊ፥ ሱሳነ ኸኣ ሲቪ ንምስራሕ
ከም እትተሓጋገዘኒ ቃል ኣትያትለይ ኣላ።”
FOTO: JOHNNY WICHMANN

ቛንቛ ዴንሽ
ናይ ሓባር ቛንቛ እንተዘይሃልዩካ፥ ርኽክብ ክትገብር ኣጸጋሚ

ንቤት ንባብ ውን ብሓባር ኬድኩም ቅልል ዝበለ

እዩ። ፍተቶዊ ተሓጋጋዛይካ ቛንቛ ዴንሽ ምዝራብ ኣገዳሲ

መጻሕፍቲ

ምኳኑ ስለ ዝፈልጥ፥ ንክትለማመድ ክሕግዘካ እዩ።

ብዴንሽ ትረኽቡ። ወለንተኛ መሓዛኻ ናይ ቤት ንባብ
መለቅሒ

ናብ ቤት ትምህርቲ ቛንቛ ትኸይድ ትኸውን። ወለንተኛ

ካርድ እንተደኣ ዘይሃልዩካ፥ ንክወሃበካ ክተሓባበረካ

መሓዛኻ ዕዮ ገዛ ምስራሕ ክተሓባበረካ ይኽእል። ንገለ

ይኽእል።

ዓመታት ኣብ ዴንማርክ ስለ ዝተቐመጥካ ቛንቛ ዴንሽ
ትዛረብ ኢኻ፥ ግን ክትምዕብል ትደሊ ትኸውን።

ንእሽቶይ ምኽሪ ንልምምድ ቛንቛ
ቛንቛ ክትፈልጥ ብዙሕ ክትለማመድ ኣለካ። ንዓኹም
ዝሰማማዕ ኣገባብ ክትፈጥሩ ኣለኩም። ኩሉ ዝርርብ
ትምህርቲ ዝህብ እዩ። ብእግርኹም ምዝዋር ትፈትዉ

•	ራድዮ ስማዕ፥ ናይ ዴንሽ ፊልም ንኡስ
ኣርእስቲ ብዴንሽ ዘለዎ፥ ረኣይ።

እንተደኣ ኮንኩም፥ እናኸድኩም ብዴንሽ ተዘራረቡ። ካብ

•	እታ ዱወሊንጎ እትብል ነጻ ናይ ቛንቛ

ኮፍ ኢልካ፥ እናኸድካ መዛረቢ ዛዕባ ንምርካብ ይቐልል።

ኣፕሊከሽን ወይ ጉግል ትራንዚት ኣብ

ብዛዕባ እትርእይዎ ነገራት ክትዘራረቡ ትኽእሉ። ንኣብነት
ናብ መናፈሻ ቦታ ትኸዱ ብዛዕባ ተፈጥሮ ትዘራረቡ።
ክልቴኹም ናይ መግቢ ተገዳስነት እንተደኣ ሃልዩኩም፥
ብዛዕባ ኣሕምልቲ ወይ መግቢ እናሰራሕኩም ብዛዕብኡ
ትዘራረቡ።

ሞባይልካ ኣውርድ
•	ብሓባር ተጻወቱ
•	ብሓባር ጋዜጣ፥ መጻሕፍቲ፥ ካብ
ምምሕዳር ዝመጸ ደብዳቤታት ኣንብቡ
•	ናይ ዴንሽ ሙዚቃ ስማዕ ድረፍ ውን

“ኣብ መጀመርያ ንሓድሕድና ፈጺምና ክንዘራረብ
ኣይንኽእልን ኔርና። ሕጂ ግን ሚር ጽቡቕ ዴንሽ ይዛረብ
ኣሎ። ክበጽሓና ክመጽእ ከሎ ኸኣ፥ ብዙሕ ይሕግዘና። ንሱ
እዩ ንኣብነት ዝሓለፈ ክልተ ግዜ ኣታኽልትና ቆሪጹዎ።”
ሃንስ ዮርን ፎግ ኦልሰን ብዛዕባ መሓዛ ስድራቤት ኣፍጋኒስታዊ ሚር ሑሰን ካሪሚ ምኳን ይገልጽ
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ንክንደይ ግዜ ርክብኩም ይቕጽል?
ርኽክብ ምስ ፍቶታዊ መሓዛኻ ገደብ የብሉን።
ገሊኦም ስራሕ ምስ ረኸቡ ወይ ትምህርቶም
ምስ ወድኡ ወይ ቛንቛ ምስ ከኣሉ የብቅዕ።
ገሊኦም ግን ናብ ምሕዝነት ተለዊጡ ቀጻሊ
ይኸውን።
ኣብ ውሑድ እዋናት ብሰንኪ ዘይምርድዳእ፥
ቀልጢፉ ዘብቅዕ ኣሎ። ደው ከተብሎ ጸገም
የብሉን። ባዕልኻ ኢኻ ትውስን።

ርክብካ ምስ ፍቶታዊ መሓዛኻ ደው ከተብሎ
ምስ እትደሊ፥ ነቲ ወለንተኛ መሓዛ ንክትረክብ
ዝሓገዘካ ሰብ ሓብር። ብኡ መሰረት ከኣ
ምናልባት ሓዲሽ ወለንተኛ መሓዛ ክትረክብ
እንተደኣ ደሊኻ ዕድል ክትረክብ ትኽእል።

“ኣብ መጀመርያ ንሕና ኢና
ንለገሰ ሓጊዝናዮ። ሕጂ
ግን ተቐይሩ። ንሱ ከማና
ማዕረ ይሕግዘና ኣሎ።
ንሱ ንኣብነት ኣብ ምቕያር
ገዛን መብራህትታት
ምስቃልን ሓጊዙና።”
ወለንተኛ መሓዛ ኣኒ ኢፕሰን ብዛዕባ
ኤርትራዊት ስድራቤት ለገሰ ግደ ትገልጽ
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ኣብ ዴንማርክ፥ ቀይሕ መስቀልን፡ ናይ ዴንሽ ሓገዝ ስደተኛታትን እየን እተን ክልተ ዓበይቲ ኣብ ወለንተኛዊ ምውህሃድ
ስራሓት ነጢፈን ዝሰርሓ ትካላት። ሕጂ፥ መሓዙት ኣንፈት የትሕዙ ዝብል ሃገራዊ ፕሮጀክት፥ ኣበጊስና ኣለና። ትሕዝትኡ ኸኣ
ወለንተኛውያን፥ ኣብ ዴንማርክ ንዘለዉ ስደተኛታት ፥ ተወሃሂዶም ኣካል ናይቲ ሕብረተ ሰብ ኮይኖም ኣብ ስራሕ ዓለም ጽኑዕ ቦታ
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