TABANOVCE, ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ — ਸਰਹੱ ਦ 'ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਿਸੱ ਖਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤ ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਦੀ

ਸਰਹੱ ਦ 'ਤੇ ਫਿਸਆਂ ਇਨ ਹਜਾਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ Tabanovce ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੜੇ ਇੱ ਕ

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਰਿਹੰ ਿਦਆਂ ਹੁਣ ਕਈ ਹਫਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਸਰਬੀਆ ਤੱ ਕ ਲੰਘਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹਨ।

ਯੂਨਾਈਟਡ ਿਸੱ ਖਜ਼ ਵੱ ਲ 16 ਿਦਸੰ ਬਰ 2015 ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ, ਕੰ ਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ੜ ਦੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ ਹੋਰ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਔਸਤਨ 1400 ਖਾਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱ ਕ
ਡੇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਇਥ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 35,000 ਤ ਵੱ ਧ ਖਾਣੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਡੇਰਾ: ਯੂਨਾਈਟਡ ਿਸੱ ਖਜ਼, ECHR ਅਤੇ NUN ਯੂਰਪੀਅਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦੇ ਹੋਏ
ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਥੇ ਦੇਖੋ: Click here

ਇਨ ਦੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ: ਕਈਆਂ ਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰ ਬ ਤੇ ਗੋਲਬਾਰੀ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੁੰ ਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ

ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਇਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗਾ ਨਹ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਿਡੱ ਗ ਿਰਹਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮ ਹ, ਡੇਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ
ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵੱ ਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਚਾਰ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ
ਇਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵੱ ਲ ਰੋਸ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁੱ ਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਧਰਨ ਵੀ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਿਥਕ ਪਵਾਸੀ ਮੰ ਨ ਜ ਦੇ 700 ਤ ਵੱ ਧ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦਿਕ 400 ਤ ਵੱ ਧ
ਸੀਰੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿਪੱ ਛੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1400 ਰਨਾਰਥੀ

Tabanovce ਡੇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਬੀਆ-ਮੈਸਡ
ੇ ਨ
ੋ ੀਆ ਸਰਹੱ ਦ ਤ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਿਕਸੇ
ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ , ਿਜਨ ਨੂੰ ਪੱ ਛਮੀ ਯੂਰਪ ਿਵਚ ਪਨਾਹ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ ਓਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸਡ
ੇ ੋਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਮਨੀ ਿਸੰ ਘ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਕੇ Gavigilja ਤ ਆਈ ਰੇਲਗੱ ਡੀ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਸੀ। 4 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਿਲਆ। Tabanovce ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੱ ਦ ਿਜਆਦਾ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਇਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਫੀਲੇ , ਿਚੱ ਕੜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਲਦਲੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਿਜੱ ਥੇ ਿਦਨ 'ਚ ਮ ਹ ਿਪਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਿਡੱ ਗ ਕੇ 4°C ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। Tabonovce ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਉਨ ਨੂੰ

ਥੇ ਹੀ ਛੱ ਡਣ ਦੇ ਸਨ ਤ ਜੋ

ਸਰਬੀਆ 'ਤੇ ਉਨ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਥਤੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਬਣ ਗਈ 'ਤੇ

ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ, ਬੁਢੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਤ ਬਚ ਨਹ ਪਾਇਆ। "ਮ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਫੌਜੀ ਿਸਖਲਾਈ
ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮ ਮ ਉਸ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੱ ਬੇ ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰਾ
ਬੱ ਚਾ ਅਤੇ ਸੱ ਜੇ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ", ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਮਨੀ ਿਸੰ ਘ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਸੇਡਨ
ੋ ੀਆ 'ਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਦੇਖ ਰਹੇ
ਸਨ।

ਇਹ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਕੌ ਣ ਹਨ?

ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ: ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਡੇਿਰਆਂ 'ਚ ਠੰਡ ਅਤੇ ਦਲਦਲ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਲਾਤ

ਇਹ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰ ਅਤੇ
ਆਵਾਜਾਈ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਅਸ ਿਕਸ ਤਰ ਇਨ ਨੂੰ
ਆਰਿਥਕ ਪਵਾਸੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹ ਜਦ ਇੱ ਕ ਮ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌ ਤੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਿਜਆਦਾਤਰ ਨਵਜੰ ਿਮਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱ ਕ

ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? ਿਕਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਾਨ
ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦੀ ਹੈ?

ਇਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਆਏ ਿਦਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਸਰੋਤ

ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਰੱ ਖਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੱ ਦਦ ਕਰੋ। ਘੱ ਟ ਤ ਘੱ ਟ
ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸ ਆਪਣੇ ਦਾਨੀ ਸੱ ਜਣ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੁਲੇ, ਜੋ ਕੇ ਟੋਰ ਟੋ ਤ

ਹਨ, ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ $8200 ਦੇਣ 'ਤੇ ਤਿਹ ਿਦਲ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ । ਤੁਸ ਵੀ ਇਨ ਲਾਚਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ
ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮਨੀ ਿਸੰ ਘ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਿਸੱ ਖਜ਼ ਕੈਨਡੀਅਨ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੁਲੇ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਤ $8200 ਦਾ ਚੈਕ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਮਨੀ ਿਸੰ ਘ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਿਸੱ ਖਜ਼ ਕੈਨਡੀਅਨ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਕੈਨਡਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੌ ਮੀ ਿਨਊਜ਼ ਚੈਨਲ - ਸੀਟੀਵੀ ਿਨਊਜ਼ 'ਤੇ ਉਥ ਦੇ
ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ। ਤੁਸ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਿਲੰਕ'ਤੇ ਇਹ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

https://www.youtube.com/watch?v=rnpVxYa1FjQ and https://www.youtube.com/watch?v=kr5YQFQj-Is

ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਜੀ ਮੱ ਦਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ: Facebook | Twitter |
Blog

ਚੜਦੀਕਲਾ ਿਵੱ ਚ:
ਸੁਖਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਿਸੱ ਖਜ਼ - ਕੈਨਡਾ

ਫੋਨ: +1 905 672 2245 / +1 416 895 4100/ 1-646-688-3525(USA)
ਈ- ਮੇਲ: sikhaid@unitedsikhs.org

