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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ------------------ (کی) سپوتنشوندپاکستان، به افغانستان برگردانده یم یهاکودک قاچاق شده افغان به مدرسه 10

 6 -------- (یس ی   اند) ی  شده جا یخانواده ب ۴۵۰۰مواضع طالبان را بمباران کردند؛  ی  کایآمر  یوهای  در هلمند؛ ن یی  درگ

 10 ---------------------------------- صبح( 8) شود؟حل نیم زا یصف انتظار مردم مقابل سفارت پاکستان؛ چرا مشکل و 

 13 ----------------------------------- (وزیشدند) مهاجر ن مهاجر زخیم ۹تن جان باخت و  کی یکی: در حادثه ترافونانی

 14 ----------------------------- (وزیمهاجران شود) مهاجر ن یهابا جال مانع عبور کشت   خواهد یم ا یتانیکانال مانش: بر 

ز مع  15وزارت( تین صحبت کرد) وبسامهاجران افغا تیاروپا در رابطه به وضع هیاتحاد ی  امور پناهندگان با معاون سف ی 

 16 --------------------------------------- وزارت( تیشد ) وبسا عی    توز  و بسته صیح ی  خانواده درفراه مواد غذا 331به 
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ه به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، عبدالحمید جلییل، نماینده قنسولگری افغانستان که در جلس
نگاران گفت که کودکان از والیت بدخشان افغانستان اند.   دادگاه حضور داشت، به خبر

برای جذب در مدرسه های  طالبانه این ده کودک به آکورا ختک توسط آقای جلییل گفته است ک
 پاکستان قاچاق شده بودند. 

وقار احمد ست، رئیس دادگاه عایل پشاور به قنسولگری افغانستان در این شهر دستور داده است این  
 به طور مصوون به والدین شان تسلیم کنند.  کودکان را 

ی دستور داده است تا در این زمینه تحقیقات انجام داده و یافته   نب 
ای هاین دادگاه به مقام های پاکستانی

 شان را با دادگاه ارایه کنند. 

د و پولیس به دادگاه گفته است که این کودکان از والیت بدخشان بدون اسناد به پاکستان قاچاق شده ان

ا جذب شده بودند.   در مدرسه ای در شهر آکورا ختک در نوشب 

روزنامه داون پاکستانی گزارش کرده است که یک افغان دارنده کارت مهاجرت درخواستی ای به حکومت 
 داده و مدیع است از خانواده این کودکان است. 

https://af.sputniknews.com/afghan/20200617/5316925.html
https://af.sputniknews.com/afghan/20200617/5316925.html
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آورده و ادعا کرده است که این کودکان از سوی مدرسه ای  پاکستانبر اساس گزارش این کودکان را او به 
ی نیم  داده است. در ختک برده شده و به او اجازه دیدن این کودکان را نب 

قانونی به  آورده شده اند و هیچ سند  پاکستانپولیس به دادگاه گفته است که این کودکان به طور غب 
ی نیم تواند توضیح دهد که چگونه توانسته کودکان را به پاکستان وارد کند.  ی ندارند، متقاضی نب   معتبر

ی به پولیس دستور بازداشت این فرد را داده و خواستار تحقیقات همه جانبه شده  دادگاه عایل پشاور نب 
 است. 

را به پاکستان آورده  –که همه ده سال و زیر ده سال اند   –زمانی که از شخص پرسیده شد چرا این کودکان 
ی علوم دیتی آورده است.   است، پاسخ داده که آن ها را برای فراگب 

ی گفته شده است که این کودکان به زنان پشتو و یا اردو بلدیت نداشته اند؛ از   این رو به هیات قضانی نب 
جم آورده شده بوده است.   برای آنان مبی

ی به دادگاه گفته است:  جم نب 
ذهن شونی شده اند، آنان هر سوال  کودکانرسد که تمام این  به نظر یم»مبی

 «.را با هم پاسخ داده اند

ی زیر سوال برده که چگونه از قاچاق این کودکان نهادهای کشفی آگاه ندادگاه مقام های پاکستا  را نب 
شده نی

 اند. 

کودکان را از افغانستان به اینجا آورده اند و هیچ کس از این موضوع اطالع ندارد. »اضی ست پرسید: ق 
 «کنند؟نهادهای کشفی چه کاری یم

ی به پولیس دستور داده است که کارمندان  ی بازداشت کرده و از وجود سایر دادگاه همچنی    این مدرسه را نب 
ی شودند.  ی مطمی   کودکان افغان در آن مرکز و یا سایر افراد نب 

https://af.sputniknews.com/afghan/20190623/3520626.html
https://af.sputniknews.com/afghan/20190623/3520626.html
https://af.sputniknews.com/afghan/20201009/5803315.html
https://af.sputniknews.com/afghan/20201009/5803315.html
https://af.sputniknews.com/world/20200925/5750100.html
https://af.sputniknews.com/world/20200925/5750100.html
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 دفبی مطبوعانی وایل هلمندمنبع تصویر، 

 توضیح تصویر، 

وهانی کمیک خبر دادههای افغان از اعزام نمقام  اندب 

وهای دولت  افغانستان و های افغان تایید کردهمقام ی میان نی  اند که از روز گذشته )یکشنبه( درگی 
 مه دارد. های والیت هلمند اداجنگجویان طالبان در مرکز و برخز از ولسوایل

ا ۲۱مند، امروز دوشنبه، الرحمن جواد ، فرمانده پلیس والیت هلخلیل ی ی در مب  ن/مهر در یک نشست خبر
های قندهار، فراه و ارزگان گردهم آمده بودند و قصد این والیت گفت که جنگجویان طالبان از والیت

 داشتند که این والیت را سقوط دهند. 

وهای افغان،  جنگجوی  ۱۷۰اما او گفت که این برنامه طالبان عقب زده شده و در حمله متقابل نب 
 اعزام شده و عملیات پاکسازی طالبان کشته شدند. ب

ی
ی به مناطق جنیک وهای تازه نفس نب  ه گفته وی، نب 

 در حال انجام است. 

ی نگفته ی  است.  اما گروه طالبان تا کنون در این مورد چب 
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وهای آمریکانی در افغانستان گفته اند از دو روز به این طرف چندین حمله هدفمند هوانی از سونی هم نب 
وهای امنیتی افغان را در هلمند اجرا کردهعلیه مواضع طالبا اند. در صفحه توییبی ن "برای دفاع" از نب 

وهای آمریکا در افغانستان آمده است که این حمالت خالف توافقنامه آمریکا با طالبان نیست و  نب 
ند   که از سوی طالبان مورد حمله قرار بگب 

وهای افغان در صورنی وهای آمریکانی به حمایت نب  ادامه  نب 
 خواهند داد. 

وهای آمریکانی و ناتو  ی دربخش دیگری از این توییت به نقل از ژنرال اسکات میلر، فرمانده کل نب   همچنی 
ها در افغانستان آمده:"طالبان باید فورا حمالت خود را در هلمند پایان دهند و در رسارس کشور خشونت

لح صفقنامه میان آمریکا و این گروه نیست و روند جاری را کمبی کنند. چرا که این اعمال شان مطابق به توا
 زند."افغانستان را آسیب یم

، رئیس اداره مهاجرا ی ی سیدمحمد رامی  ساعت گذشته،  ۴۸یس گفته که در نر ن والیت هلمند به نر همچنی 
، ولسوایل ۴۵۰۰ های شان های نادعیل و ناوه این والیت مجبور به ترک خانهخانواده از منطقه باباجر
های فوری اند. او گفته که بیجاشدگان به کمکاند و به شهر لشکرگاه مرکز والیت هلمند پناه آوردهشده

 در اختیار ندارد. نیاز دارند و این 
ی
 ریاست امکانات کاف

گویند که پس از آغاز نشست افتتاحیه گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه های افغان یمهر چند مقام
، خشونت ۱۲قطر، در  ین حمله سپتامبر ها در افغانستان افزایش یافته اما حمله طالبان به هلمند، بزرگبی

 فغانستان خوانده شده است. این گروه پس از آغاز گفتگوهای صلح ا

وهای افغان و شورشیان طالبان از صبح روز یکشنبه  ان/مهر در حومه شهر لشکرگاه، مرکز  ۲۰نب  ی مب 
 والیت هلمند و ولسوایل ناوه این والیت با هم درگب  هستند. 

ا اکنون روز گذشته طالبان گفت که حوزه چهارم امنیتی شهر لشکرگاه و منطقه باباجر را ترصف کردند، ام
ند. گویند که آنها در تالشند که این منطمقامات یم  قه را پس بگب 

نگار نر  ، خبر
گوید که حوزه چهارم شهر لشکرگاه در حال حاضی یس در جنوب افغانستان، یمنر مامون درانی

ی ادامه دارد. در کنار این به گفته وی، د ی در حوزه سوم امنیتی شهر نب  ر در ترصف طالبان است و درگب 
ی جریان دارد.  ی درگب   سه ولسوایل همجوار شهر لشکرگاه نب 
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 توضیح تصویر، 

 مرز با پاکستان استوالیت هلمند در جنوب افغانستان و هم

وهای تازه نفس اعزام شده''ن  ی 

وهای تازه نفس را برای کمک به خنتی کردن های محیل در جنوب افغانستان یماما مقام گویند که نب 
 اند. حمالت طالبان به شهر لشکرگاه، مرکز هلمند و ولسوایل ناوه این والیت اعزام کرده

، وایل هلمند، به نر 
ی ات و یس گفته که تجنر ژنرال محمدیاسی  ی ی برای مقابله با شورشیان به  هب  سالح بیشبی

ی به ولسوایل ناوه فرستاده شده است.  وهای تازه نفس نب   این والیت رسیده و نب 

، رئیس جمهوری این کشور در  ف غتی ی در صفحه فیس بوک خود نوشته که محمدارسر وایل هلمند همچنی 
وهای امنیتی به مورد وضعیت امنیتی این والیت با او تلفتی صحبت کرده و اطمینان  داده است که نب 

 یم
ی

 کنند. وضعیت موجود رسیدگ



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

9 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 به نر 
ی یس گفته که شب گذشته نظامیان افغان حمالت هوانی را به نر عمر زواک، سخنگوی وایل هلمند، نب 

اهداف گروه طالبان انجام داده است. او گفته که وسایط نقلیه و نظایم گروه طالبان در این حمالت 
وی آن هدف قرار گرفته ی جلو پیشر  ها گرفته شده است. و همچنی 

اند که در یک حمله هوانی نظامیان افغان در چهاررایه مومن خان ولسوایل های محیل هلمند گفتهمقام
 اند. جنگجوی طالبان کشته شده ۲۰ناوه این والیت دستکم 

ی دفبی رسانه ن های والیت هلمند اعالم کرده که مولوی غفور، معاون وایل نام نهاد طالبان در ایهمچنی 
ی جنگ را پیش یم برد، از سوی نظامیان افغان بازداشت شده است. اما قاری یوسف والیت که رهبر

 احمدی، سخنگوی طالبان این موضوع را رد کرده است. 

 

  Social Mediaمنبع تصویر، 

ی امروز دوشنبه،  ان/مهر در یک نشست  ۲۱طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله/کشور افغانستان، نب  ی مب 
ی در کابل گفت که حمالت گروه طالبان در والیت هلمند پس زده  ی میان خبر شده و در نتیجه درگب 

 نفر دیگر زخیم شدند.  ۱۰۰تن از جنگجویان طالبان کشته و  ۸۰نظامیان افغان و جنگجویان طالبان 

 آقای آرین در مورد تلفات نظامیان افغان در این جنگ معلومانی ارایه نکرد. 
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وگاه فریع برق را تخری ی تأیید کرده است که طالبان یک نب   ب کرده و بدنبال آن جریانوایل هلمند همچنی 
وگاه میان والیت هلمند و ولسوایل میوند قندهار واقع است و انرژی برق را  برق قطع شده است. این نب 

ی یم ی غارت شده برای والیت قندهار و شهر لشکرگاه تأمی  وگاه نب  کرد. گفته شده که برجی از وسایل این نب 
ی نگفت ی  ه است. است. طالبان تا کنون در این مورد چب 

مرز با پاکستان است. این والیت از مناطق ناامن محسوب والیت هلمند در جنوب افغانستان و هم
ی قاچاقچیان مواد مخدر در بخششود و شبهیم یت فعالیت هانی از این وال نظامیان طالبان و همچنی 

 دارند. 

نگار نر  ه شش ولسوایل آن به شکل کامل ولسوایل دارد ک ۱۳گوید، والیت هلمند یس یمنر آن طور که خبر
ی این گروه حضور و ندر ترصف طالبان است و در دیگر ولسوایل  فوذ دارد. ها نب 

 

 ها خبر داده استانواده بر اثر جنگ و خشونتها از آواره شدن هزاران خمقام

ی از هفت خوان رستم است. متقاضیان ویزا باید روزها  دریافت ویزای پاکستان در این روزها همانند گذشیی
زمان با سفر عبدهللا ت پاکستان بگذرانند تا ویزا دریافت کنند. هرچند همها را پشت در سفار و شب

عبدهللا، رییس شورای عایل مصالحه میل به پاکستان، کابینه این کشور فیصله کرد که سهولت در روند 
ی در روند توزی    ع ویزا نیامده است و که دیده یم  توزی    ع ویزا ایجاد شود، اما طوری شود، کدام تغیب 

مانند. این متقاضیان با شکایت از روند یم های طوالنی منتظر دریافت ویزا چنان در صفضیان هممتقا
رو کاران سبب شده که این روند با چالش روبهگویند که اخاذی پولیس و فعالیت کمیشنتوزی    ع ویزا یم

افت کنند. از سونی هم شان را زودتر دریکنند تا ویزایشود؛ زیرا آنان در بدل پول به متقاضیان کمک یم
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ان، کاران در روند توزی    ع ویزا، روز دوشنبه، بیستمتقاضیان ویزا به دلیل دخالت پولیس و کمیشن ی ویکم مب 
ی پروان دست به تظاهرات زدند و برای ساعتی جریان ترافیک را مسدود کردند. این تظاهرات اما در کارته

ی حال پولیس کابل کمیشنبا دخالت پولیس به پایان رسید و متقاضیان ویز  کاری ا متفرق شدند. در همی 
ی امنیت و برقراری نظم، مرصوف خدمتکند و یمپولیس را رد یم  اند. گوید که این رسبازان تنها برای تأمی 

ی این سفارت در کابل ویزای پاکستان، پشت دروازهروزانه هزاران تن از شهروندان کشور برای دریافت 
کند. این شمار اما برای ویزا توزی    ع یم ۵۰۰، اما این سفارت حدود یک هزار ایل یک هزار و بندند صف یم

تر و در ی متقاضیان ویزا، سفارت پاکستان باید صدور ویزا را بیششمار متقاضیان بسنده نیست. به گفته
ی حال شفاف سازد.  هانی که کاران و پولیسچنان آنان از وزارت امور داخله خواستند که جلو کمیشنهمعی 
د. در بدل ویزا اخاذی یم  کنند را بگب 

ر  
ُ
ل از والیت جاللد

ُ
سال سن دارد،  ۶۵اکستان به کابل آمده است. او که پآباد برای دریافت ویزای گ
ردهگوید هشت شبانهیم

ُ
ر پاکستان، به سفارت این کشور درخواست ویزا اش دروز است که برای تداوی گ

ی  داده است، اما هنوز موفق به دریافت آن نشده است. او که شب و روز را در کنار سفارت پاکستان سبر
کاران از متقاضیان ویزای پاکستان گوید که پولیس و کمیشنکند، از برخورد پولیس شایک است. او یمیم

ند و در بدل آن ویز پول یم ، ویزه زود  در این»دهند. او گفت: ای این کشور را یمگب  جا اگر پول داشته بایسر
.  ، مجبور هستی که چندین روز را منتظر بنشیتی تا ویزه دریافت کتی آید، اما اگر پول نداشته بایسر گب  یم

ند. از هر پاسپورت شش تشان پول یمکار و پولیس کلکمیشن ند. ا ده هزار افغانی یمگب  ما که پول گب 
 «رسد. نداریم، روزها است که منتظر هستیم، اما نوبت نیم

روز است که انتظار دریافت ویزای پاکستان را گوید پنج شبانهمحمدویل از والیت لوگر است. او یم
افزاید  کاران و پولیس، تاهنوز موفق به دریافت ویزا نشده است. او یمکشد، اما به دلیل فعالیت کمیشنیم

کنند و نوبت ویزای کاران در بدل هر پاسپورت پنج تا پانزده هزار افغانی اخذ یملیس و کمیشنکه پو 
ند. او گفت: پاکستان را یم نشینم تا نزدیک کنم. روز در صف منتظر یمغریب هستم و مزدوری یم»گب 

جا منتظر ست که اینروز اشود. پنج شبانهاری تمام و دروازه سفارت بسته یمرسیم، اما ساعت کدروازه یم
، زیاد ویزه گرفته یمجا به صورت نر هستم، اما نوبت نرسیده است. این شود. شماری که پول دارند، قانونی

 «ایم. ظر ماندهشود. ما که پول نداریم، منتزودتر حل یم دهند، کارشانکار یمبه پولیس و کمیشن

گوید که چالش عمده فراروی دریافت ویزا،  یمهللا از متقاضیان دیگر ویزای پاکستان است. او نقیب
قانونی پولیس و فعالیت کمیشن ی او، اگر به صورت قانونی به نوبت ویزا کاران است. به گفتهکارهای غب 

که   جانی ی او، از آنکنند. اما به گفتهتوزی    ع شود، اکبی متقاضیان به زودترین فرصت آن را دریافت یم
ند، این روند دچار مشکل شده است. او گفت: ل پول ویزای پاکستان را یمکاران در بدپولیس و کمیشن گب 

 «روز چهل لگ افغانی درآمد دارند. ها در یک شبانهکاران و پولیسکمیشن»

قانونی شماری از رس دیوار به داخل حیاط سفارت ها به دلیل نر آور شد که اکبی وقتاز جانب دیگر او یاد 
ه این کار سبب زخیم شدن و حتا مرگ دو تن از متقاضیان ویزا شده است. او شوند کپاکستان داخل یم

هللا گفت که پولیس با متقاضیان چنان از رویه خشن پولیس و مسووالن این سفارت انتقاد کرد. نقیبهم
و کند. اها برای مدت کوتایه حبس یمکند و گایه شماری از متقاضیان ویزا را در تشنابویزا بدرفتاری یم



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

12 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

د تا متقاضیان ویزا بتوانند بدون پرداخت قانونی از وزارت امور داخله خواست که جلو این نر  ها را بگب 
 تر ویزا دریافت کنند. هزینه و راحت

ی حال نهادهای امنیتی اخاذی توسط پولیس را رد یم ی امنیت کنند و یمدر همی  گویند که پولیس برای تأمی 
است. فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل، در صحبت با  وظیفهدر سفارت پاکستان مرصوف انجام 

ی نظم و امنیت ۸روزنامه  صبح گفت که پولیس در بخش ویزا کدام نقشر ندارد، بلکه ضف در جهت تأمی 
است. او گفت در صورنی که متقاضیان اسنادی مبتی بر اخاذی پولیس در  این سفارت مرصوف خدمت
قانونی پولیس را اثبات کنند، قوماندانی امنیه کابل به موقع ادست داشته باشند و بتوانند   قدام کارهای غب 

توانند به ن یمشان را درج کنند، گفت که آناگان بتوانند شکایتکنندهکه شکایتخواهد کرد. او برای این
به تماس شوند و یا اسنادشان مبتی بر  ( ۰۲۰۲۳۱۲۳۵۴و  ۰۷۹۱۲۳۰۹۰۱ -۰۷۰۰۵۸۸۰۷۴های )شماره

 موقع اقدام کند.  کاری پولیس را ارسال کنند تا پولیس بهیشنکم

کاران در این سفارت را رد نکرد. سخنگوی پولیس کابل گفت که پیش از آقای فرامرز اما فعالیت کمیشن
ی شماری از کمیشن  شدهاین نب 

ی
اند. او گفت  کاران از این ساحه بازداشت و به نهادهای عدیل و قضانی معرف

 کاران است. ابل متعهد به شناسانی و بازداشت این کمیشنکه پولیس ک

های های این کشور در والیتگریگفتتی است که ویزای پاکستان به شمول کابل، از طریق قونسل
ی صادر یمجالل یف نب  شود. در حال حاضی هرچند سفارت پاکستان حدود آباد، قندهار، هرات و مزار رسر

 دانند. قم را بسنده نیمر کند، اما متقاضیان این گان صادر یمکنندههویزا برای مراجع ۵۰۰یک هزار و 

 

  hellenicpolice@ :عکس از آرشیف/ گرویه از مهاجران در یک حادثه ترافییک در یونان زخیم شدند
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ی آن زخیم ۹موتر حامل مهاجران در شمال یونان، یک نفر جان باخت و  در نتیجه تصادم یک  رسنشی 
 .دهندشدند. شمار بیشبی این زخمیان را شهروندان افغانستان تشکیل یم

ه گرویه از راننده موتری ک پولیس یونان اعالم کرد که در نتیجه یک حادثه ترافییک در شمال یونان،
رود که این قربانی شهروند پاکستان بود و پولیس، گمان یم داد، جان باخت. به گفتهپناهجویان را انتقال یم

ان  .کردانسان فعالیت یم در حلقه قاچاقبر

  .پولیس ابراز کرد که هشت تن از این زخمیان، شهروندان افغانستان اند

پولیس در شهر کاواال توجه  مهاجران در ابتدا به ایست بازریس شود که این واسطه نقلیه حاملگفته یم
 .بعدتر، دچار حادثه گردید نکرد و با رسعت باال اقدام به فرار نمود که اندگ

 .مقام های یونان عالوه کرده اند که همه این زخمیان به شفاخانه انتقال یافته اند

سوریه و برجی از کشورهای  کشورهاییست که هزاران مهاجر از افغانستان، ایران، پاکستان،یونان ییک از  
  .شوندیم افریقانی به امید رسیدن به غرب اروپا وارد آن

سال قاچاقبر را در ماه سپتمبر ام ۴۹مهاجر و  ۸۰۴بر بنیاد آمار رسیم، مقام های تراس یا تراکیه، بیش از 
قاچاقبر  ۵۶مهاجر و  ۱۴۴۶زمان مشابه سال گذشته، به  ازداشت شدگان در بازداشت کرده اند. رقم ب

 .رسیدیم
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قانونی ازکانال مانش و شود تا برای جلوگیم بریتانیا آماده ی از عبور مهاجران غب  ها به برگرداندن آن ب 
اندازند. فرانسه با این روش مخالفت  را از کار یم های مهاجرانهانی استفاده کند که کشتی رانسه، از جالف

 .شوندمهاجر از طریق مانش وارد بریتانیا یم ۳۰۰گزارشها، حال روزانه تا   کرده است. بر مبنای

یک شیوه جدید و »اند تا از هرسید قهای بریتانیانی تقریبا به توافبه گزارش روزنامه سندی تلگراف، مقام
ی از عبور کشتی « امن  .مهاجران از کانال مانش استفاده کنند هایبرای جلوگب 

، مسئول مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق کانال مانش، به سندی تلگراف گفته است که  دان اوماهونی
 «.ندازندا از کار یمهای بادی مهاجران ر کشتی   هانی استفاده کند کهاز جال»لندن آماده است 

مهاجران را به فرانسه »های بریتانیا های از کار بیافتند کشتی به گفته این مقام بریتانانی وقتی این کشتی 
 «.انتقال خواهند داد

با این روش، طرح را به  تا کنون مخالفت فرانسه های بریتانیانی نوشته کهسندی تلگراف از قول مقام
 بریتانیا در ماههای آینده روش از این ییک»ته دان اوماهونی تاخب  انداخته اما به گف

ً
هانی است که احتماال

 «.کرد  از آن استفاده خواهد 

ز کشور ورودی  در اولی 
ی

 تشویق مهاجران به درخواست پناهندگ
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ی گفته است که حکومت بریتانیا در شبکه  همچنی 
د مهاجران دیپلماتیک خو  های اجتمایع و دان اوماهونی
ی ک بول خطرات عبور غب  به جای ق» کند کهرا ترغیب یم شور ورودی در قانونی از کانال مانش در اولی 

 
ی

 «.بدهند اروپا درخواست پناهندگ

صورت گرفته که حکومت  اظهارات دان اوماهونی در مورد استفاده از جال در دریای مانش درست زمانی 
ون از قلمرو  نتقال مهاجران بها های دیگری از جملهبریتانیا طرح های این کشور، زندان مراکزی در بب 

وک یا کشتی   .تحت برریس دارد های قدییم را مبی

، روزانها، در هفتهبر مبنای گزارش  .شوندمهاجر از طریق کانال مانش وارد بریتانیا یم ۳۰۰ه تا های اخب 

ان عبور مهاجران از کانال مانش که در سال  ی رسید، به درصد یم ۳۰به  ۲۰۱۹به نوشته سندی تلگراف، مب 
ات شیوع ویروس کرونا به شیوه  .درصد رسیده است ۷۰مسافرت، امسال به  های دیگر دلیل تاثب 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ان سال روان در مقر وزارت امور مهاجرین و عودت 20نشست  که روز یکشنبه  در  ز کنندگان صورت    می 

ز امور پناهندگان با آرنوت پاولیس  هللا کاکر معی 
ز
روی  معاون سفی  اتحادیه اروپا در کشور، گرفت، وف

  .وضعیت مهاجران افغان صحبت کرد

ی و اعالم ادامه همکار  دراین  اتحادیه  ی های نیک و دوستانه از سوینشست ضمن تعارف جانبی 
ی

نمایندگ

ی بازگشت ایط اروپا با وزارت امور مهاجرین، روی از رس گب  ی که پیش ازین به دلیل رسر  مهاجران افغان نب 

  .تبادل نظر صورت گرفت قرنطینه متوقف بود، بحث و 

ی  و با  میهامور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به عمیل شدن اعال  معی  ک راه پیشر مشبی

بان باید به گروه  اتحادیه اروپا تاکید کرده از آن جانب خواست که بر اساس ی این اعالمیه، کشورهای مب 

  .داشته باشند آسیب پذیر مهاجران توجه ویژه

ی از  اعالمیه و میان افغانستان و اتحادیه اروپا به منظور جلوگب  ک راه پیشر  بازگشت اجباری کتلوی مشبی

ی برای پذیرش در کشور  اجران به امضا رسیده و بر اساس آن پناهجویان افغانمه از فرصت های بیشبی

بان شان برخوردار هستند ی  .های مب 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ان برای  20آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت فراه به روز یکشنبه  ی خانواده  331مب 
 . بیجاشده نایسر از جنگ درآن والیت بسته های صیح ومواد غذانی توزی    ع نمود 

های یادشده قبال از اثر ناامتی ها وجنگ از محالت مختلف به مرکز بیجاشده بودندو در همکاری خانواده 
 . اداره مهاجرین با موسسات مدد رسان شناسانی شده بود 

ی الملیل ( برای ای RI از جانب موسسه کمک یاشده شامل یک بسته صیح  نشنل) رفاه بی 
 235ریلیف انبی

پاکت  20کیلو آرد، یک کیلو نمک ،   184ر مواد غذانی که شامل خانواده دیگ 96و برای ،خانواده 
بوده که با حضور داشت نماینده اداره مهاجرین وموسسات  WFP بسکویت میباشد از جانب موسسه

 . یاشده در مرکز توزی    ع شد 


