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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ------------------------ وله( چهیکرد) دو   دا یکشور پ  نیا یهااز شاهراه یکیرا در  قانون  ی  مهاجر غ ۲۵فدرال آلمان  سیپول

 5 ----------------------------------------------- (وزیهستند) مهاجر ن ونانیمهاجران از  عی    س  رشیآلمان خواهان پذ نوایح

 6 ----------------------------------------- (یآزاد و ی) راد شود لشکرگاه از وجود طالبان آغاز یم هیتصف اتیهلمند: عمل وایل

 7 -------- «ز(و یداشته باشند) مهاجر ن یبهی   ندهیاست که فرزندانم آ نیمن ا د یتنها ام»: ونانیخان مهاجر افغان در  میکر 

 10 --------------- (وزیآغاز کرد) مهاجر ن مهاجران در بوسن   یبرا زمستان   یکمک ها  عی    مهاجرت به توز  الملیل ی   سازمان ب

 13 ------------------------------------------------------- وزارت( تیشد) وبسا عی    توز  ن  خانواده در کندز مواد غذا 421به 

 14 --------------------------------------- وزارت( تیشدند) وبسا د یمستف ن  غذا ی  و غ ن  گان در زابل از کمک غذا  جاشدهیب

 15 --------------------------------- وزارت( تینمودند ) وبسا افتیدر  صیح یو بسته ها ن  خانواده در فراه مواد غذا ۲۳۴

 



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

4 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 
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ول بزرگراه  نفری مهاجران  ۲۵در براندنبورگ متوجه یک گروه « ۱۵آ »پولیس فدرال آلمان یط کنی 
قانون  شد و آنان را متوقف نمود  .غی 

رست که در  اداره پولیس فدرال آلمان در برلی   اعالم کرد، ماموران آنان روز سه شنبه
ُ
در شهر ف

موتر مورد بازریس قرار دادند. ییک از این  هروند سوریه را در یکش براندنبورگ موقعیت دارد، نخست دو
 .شده استپرسش آمده است که با کمک قاچاقیر وارد آلمان  دو مرد به پولیس گفته، به دنبال

قانون  وارد ای فرد مهاجر را که ۲۵به دنبال آن، ماموران پولیس فدرال آلمان موفق شدند،  ن  به صورت غی 
 .شهر فورست پیدا کنند و آنان را بازداشت نمایند کشور شده بودند، در یک مرکز بازیافت تولیدات

به دست آوردند. این اشخاص  ماموران پولیس شش تن دیگر را نی   که به دنبال این مهاجران آمده بودند،
 .پولیس انتقال یافته و سپس رها شدند برای ثبت اطالعات شخیص شان به ییک از ادارات

قانون  پناهجویان ه گفته شکایت درج شده است. ب در برابر این شش تن، به اتهام همدسن  در اقامت غی 
 .دارد پولیس، تحقیقات در مورد این مهاجران هنوز ادامه
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 واستند که امکان پذیرش شمار خ پس از دیدار با انگال مرکل، صدراعظم این کشور  مسئوالن نوایح آلمان
ایط»هاجران از کمپ های یونان معدودی از م فعیل صدمه دیده اند،  که بیشی  از دیگران به خاطر سر
  .«فراهم شود

رسانه ای فونکه )شماره  کریستوف الندشایت، معاون رئیس ائتالف شهرها و نوایح به روزنامه های گروه
نیم شود. مشکل مهاجرت در اروپا حل  روز چهارشنبه( گفت، ما یم دانیم که با این اقدامات

 با ایاالت و شهرها و نوایح که آماده به م حکومت فدرال باید در راستای» ویل 
ی

سئولیت اش و در هماهنیک
دوسن  اش را به این وسیله پذیرش   .«نشان دهد مهاجران هستند، تا حد امکان در آینده نزدیک برسر

در  تعداد از مهاجران را یم توان چهبه این منظور مقام های مسئول باید در این زمینه به توافق برسند که 
 .آلمان در چارچوب سهمیه بندی قبول کرد

الند شایت که شهردار شهری به نام کمپ لینت فورت است، از لزوم پذیرش کودکان و نوجوانان بدون 
 .همراه، بیماران و اشخاص مجروح سخن گفت

آلمان همیشه به مسئولیت شان   نوایحهیچکس نیم تواند با دیدن این تصاویر نر خیال بماند. »او گفت: 
اند. هیچکس قصد ندارد سیاست مهاجرت را محیل   که کمک به انسان های نیازمند است، اذعان داشته

 نوایح بسپارد. این اقدام در حال حاض  از نظر قانون  هم مقدور نیست و  کند و یا مسئولیت آن را به
  .«مسئولیت حکومت فدرال نباید زیرسوال برود
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کت نداشتند، با  ز سه شنبه مرکل در یک کنفرانس ویدیون  که رسانه ها و مطبوعات در آنرو  سر
  .صحبت کرده بود سیاستمداران نوایح آلمان راجع به پذیرش مهاجران از یونان

 

وهای افغان در والیت هلمن   د آرشیف، نی 

وهای تازه فرستاده شده به لشکرگاه مرکز این والیت، این شهر از وجود وایل هلمند یم گوید به کمک نی 
 .طالبان تصفیه خواهد شد

وهای  ال محمد یاسی   وایل هلمند دیروز یکشنبه در صفحه فیسبوکش خیر داد که گروپ اول نی 
جی 

 .خاص از کابل به لشکرگاه رسیده است

وهای تازه نفس در  ۴)وی شام دیروز یکشنبه  محالن  عملیات خواهند   عقرب( به رادیو آزادی گفت، نی 
 از آنها عقب نشین  تکتییک صورت گرفته

ً
 .است کرد که قبال

ال یاسی   گفت عملیات قوای تازه نفس از لشکرگاه آغاز یم
ش یم شود و بهجی  یابد: مناطق دیگر گسی 

شوند و که دشمن در آن ماین گذاشته پاکسازی یم  احان  شود، س"عملیات به سه چهار استقامت آغاز یم
 ".خواهند شد که ویران شده ترمیمپل هان  
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وایل هلمند افزود در نتیجه این عملیات، امکان برگشت بیجا شدگان به خانه های شان نی   فراهم خواهد 
 .شد

 .نی   حمله کردند طالبان دو هفته پیش ناحیه چهارم لشکرگاه را گرفتند و بر مناطق دیگر هلمند 

 

حال  فر یم کنند. در رسیدن به کشورهای اروپان  از راه ایران و ترکیه به یونان س بسیاری از افغان ها برای
اهل افغانستان هستند. کریم  ها حاض  هزاران پناهجو در پنج جزیره این کشورحضور دارند که بیشی  آن

 یم کند. او چشم دید خودش را از  ساله ییک از مهاجران  است که در جزیره ۳۸خان * 
ی

لسبوس یونان زندگ
  .کندمهاجرت بازگو یم

 یم
ی

 یک سال است که با خانواده ام در جزیره لسبوس یونان زندگ
ً
کنم. وقن  به یونان رسیدیم،   تقریبا

و سپس ما را به اردوگاه موریا منتقل کردند. ما در جنگل  مقامات ما را در جان  در نزدیک دریا پناه دادند 
ون از موریا   در خیمه به دلیل هوای س  های بی 

ی
ایط زندگ غذا  د زمستان آسان نبود. آب و خیمه زدیم. سر

دارو داشت اما ما به آن  نداشتیم، مشکالت سالمن  و صیح بیشی  بود. همرسم مریض بود و نیاز به
یس نداشتیم. در ابتدا دولت به ما کمک مایل یم وری گذشته با   دسی  کرد، سپس دیگر کمک نکرد. ما در فیر
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 مصاحبه
ی

 شما رد شده است. دوباره درخواستکردیم، به ما گفتند در   مقامات پناهندگ
ی

 خواست پناهندگ
کارت ها اکنون دو ماه   کردیم، این بار جواب مثبت بود و آنها به ما کارت مهاجرت دادند. به دلیل این

 .است که هیچ کس به ما کمک مایل نیم کند

ی الزم است  امکانات بیشی 

کرد. آن شب که زیر خیمه مان   را نر خانمانآتش سوزی در اردوگاه موریا در سپتامیر گذشته هزاران نفر 
ش یافت. ما ترسیده بودیم و مثل  نشسته بودیم، فریادهان  را شنیدیم. آتش به زودی در تمام اردوگاه گسی 

ات ما سوخته است. ما حدود  بقیه فرار کردیم. اما  روز در جاده بودیم. هوا آنجا بسیار سد  ۱۰ همه تجهی  
 ما را ب بود و دیگر هیچ شانیس نداشتیم. سپس

ی
ه اردوگایه جدید منتقل کردند. بریح  از مقامات پناهندگ

همرس و پرسانم با  یم گویند که آنها نیم خواهند به اردوگاه بروند. اما من چاره ای نداشتم چون پناهجویان
 یم کنیم

ی
 .من بودند. اکنون ما در همان اردوگاه زندگ

 در اردوگاه خوب نیست. اما مسئوالن اردوگاه به ما خیمه و پتو 
ی

ایط زندگ  دادند. روزانه یک بار غذا  سر
ی نیاز دارند. حاال است و مهاجران به امکانات ب برای مهاجران توزی    ع یم شود. اما در شب هوا سد  یشی 

ان متعددی در این اردوگاه حضور دارند اما وقن  به آنها س یم بچه های من لباس گرم م زنی ندارند. داکی 
خود را به مقامات در یک لیست  دارو نیست. من نیم دانم چه کار کنم. دو هفته پیش ما اسایم یم گویند 

ر به آلمان منتقل یم شوند. اما تاکنون هیچ اطالعان  د هدادیم، به ما گفتند که این لیست افرادی است ک
 .نکرده ایم این باره دریافت

 سفر دشوار و پر خطر از ایران تا یونان

ایط  مهاجران افغان در آنجا  من قبل از آمدن به یوانان ده سال در ورامی   ایران مهاجر بودم. سر
ی

زندگ
  قتیم. فرزندانم اجازه رفی   به مدرسه را نداشتند. من نداش بسیار دشوار است. ما در ایران اجازه اقامت

ً
بال

ایط کار نی   بسی .ساختمان  انجام یم دادم. گایه در یک کارخانه تولید پالستیک کار یم کردم کارهای ار سر
ول پبنابراین با من رفتار بدی داشتند. مدن  به من  سخت بود. کارفرمایان یم دانستند که من گوایه ندارم،

ان نی   باید دو برابر بیشی  پرداخت یم کردم. این وضعیت ما را  .اما بعد متوقف شددادند 
بور مج برای داکی 

 .به مهاجرت کرد

ترکیه بروم. ده روز در کوه  با یک قاچاقیر صحبت کردم. او به من گفت که نخست باید به ۲۰۱۹در سال 
کردند. فرزندانم ایران  و ترگ به سوی پناهندگان شلیک یم ها قدم زدیم. اوضاع خییل خراب بود. مرزبانان

م از آن زمان به بعد مشکل شنوان  دارد. پلیس هم ترسیده
به روی  چنان از گاز اشکبودند.دخی 

ان در خ پناهجویان استفاده یم کرد.ما ابتدا خود را به وان و سپس استانبول انه رساندیم. در آنجا قاچاقیر
 یم کردند. بسیاری از خانواده های

ی
 .افغان دورهم در آنجا جمع بودند زندگ

ان با ما سوار قایق شدند. قایق کوچک بود،   قاچاقچیر
آن سوار بودند. سپس پلیس  نفر در  ۷۰پس از مدن 

انسان  بود. آنها بعد از ده شب ما را آزاد  ها با ترکیه آنها را دستگی  کرد. رفتار آن پناهجویان خشن و غی 
خانه برگردیم.پس از  ما نیم دانستیم کجا برویم. به قاچاقیر زنگ زدیم، او به من گفت ما باید به کردند. اما 

https://www.infomigrants.net/ps/post/27327/%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%DA%A9%DB%90-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%84%DA%AB%DB%90%D8%AF%D9%86%DB%90-%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8D-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%DA%93%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%B4%D9%BE%DB%90-%D8%B3%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D9%8A
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وزارت امور مهاجرین 
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ساعت در دریا، سانجام به لیسبوس رسیدیم. اما  ۸مدن  دوباره سیع کردیم به یونان برویم. با گذراندن 
 .هوش شدندفرسا بود که فرزندانم به محض رسیدن به ساحل بی سفر ما آنقدر خطرناک و طاقت

دهند. ما همچنان از شما یم  حاال در یونان هستیم، انتظار داریم مقامات وضعیت ما را مورد توجه قرار 
  خواهیم صدای ما را به گوش مسئوالن برسانید. تنها 

ی
  امید من این است که فرزندانم در کشوری بهی  زندگ

 .داشته باشند کنند و آینده ای روشن تر 

 نام مستعار 
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توزی    ع ساالنه کمک های  الملیل مهاجرت )آی او ام( که به سازمان ملل متحد مرتبط است،سازمان بی   
 بسیاری از آن ها مجبور هستند که در این کشور  .زمستان  را برای مهاجران در بوسن  هرزگوین  آغاز کرد

 .شب را در فضای باز بخوابند

زمستان  را در میان  توزی    ع کمک هایدر بخش شمال غرب بوسن  هرزگوین، « آی او ام»تیم های سیار 
یاد « عملیات عاجل برای نجات جان مهاجران» مهاجران آغاز کردند. آن ها از این اقدامات به عنوان

 .کنندیم

رد  اکتیر نرسر شد، تایید ک ۲۰ در یک بیانیه مطبوعان  که به تاری    خ« آی او ام»سازمان بی   الملیل مهاجرت 
، کفش، غذا و بسته های  اب، کمپل های گرم،که در حال توزی    ع کیسه های خو  لباس های زمستان 

برای گذر از بدترین مرحله فصل زمستان، »است تا به آن ها « مهاجر هزار  ۳بیش از »بهداشن  در میان 
 «.درجه حرارت معموال بسیار پایی   یم آید جان  که
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ما تمام »یک بیانیه گفت:  پی  فان دیر اوویرایرت، رئیس سازمان بی   الملیل مهاجرت در بوسنیا با نرسر 
ین شمار ممکنتالش مان را یم خوابند. را در فضای باز یم اشخایص دست یابیم که شب کنیم تا به بیشی 

 «.کنیماز نظر عملیان  قادر نخواهیم بود که به همه کمک   اما این روشن است که ما 

  بسی   تعدادی از کمپ ها و کاهش جای خایل در مراکز پذیرش

اسکان مهاجران وجود دارد  سازمان بی   الملیل مهاجرت گفت، با وجود این که در ساس بوسن  مراکز 
توانند در زیرا آن ها نیم« رسانند. باز به روز یم هزاران مهاجر و آواره در این کشور شب را در فضای»

یا نبود جای خایل است و یا »گفت که دلیل آن « آی او ام»جا پیدا کنند.  مراکز رسیم پذیرش مهاجران
 «.تعدادی از کمپ ها توسط مقام های محیل بسی   

ا در شهر بیهاج بسته شد. به گزارش بیانیه مطبوعان   ا، کمپ بی  تخت  ۱۵۰۰این مرکز  «ام آی او »اخی 
از این اقدام آن ها به شدت »اکتیر مسدود کردند،  داشت و وقن  که مقام های محیل آن را در اوائل ماه

 «.انتقاد شد

 

 هرزگوین نر خانمان هستند و  ۳دست کم « آی او ام»برآورد  براساس
دست ریس به  هزار مهاجر در بوسن 

 IOM :همه آن ها در آستانه فصل زمستان عمال ممکن نیست./عکس

 «مکان خواب برای نر خانمان ها در شمال غرب بوسنیا ۲۵۰بیش از »

در حال حاض  بیش »کند، یم سن  و هرزگوین فعالیتبر اساس برآورد شورای مهاجران دنمارک که در بو 
امون شهر بیهاج وجود دارد که مرکز والیت اونا سانا  مکان خواب برای نر خانمان ها در داخل و  ۲۵۰از  پی 

شمال غرب بوسن  موقعیت دارد که به خاطر مهاجران نسبت به دیگر نقاط این  اونا سانا در « است. 
ی روب کشور  با عبور از مرز خود را به  رو است. مهاجران در این جا به امید این که بتوانند با مشکالت بزرگی 

 .شوندیم کرواسیا، کشور همسایه بوسن  برسانند، جمع
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 داده شود که فصل زمستان را در  فان دیر اوویرایرت در ادامه گفت که به مهاجران در بوسنیا باید اجازه
 «.شان را در نظر گرفت شود وضعیت صیحکه یم  جان  داخل مراکز پذیرش و در امنیت بگذرانند، 

 کشورهای بالقان غرنر را  ۱۹مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان، ترس از موج دوم بیماری کووید 
نی  

 .کندتهدید یم

 مهاجران در فصل زمستان شدیدا به سپناه نیاز دارند

اده شوند و آن ها در اسکان د اهگاه های امنکند که مهاجران در پنسازمان بی   الملیل مهاجرت توصیه یم
 نگران  و فشار بر مردم محیل را کاهش»ترتیب یم توان  نوایح محیل به حال خود واگذاشته نشوند. به این

 «.داد

بیشی  برای پذیرش  ایجاد ظرفیت های»این سازمان گفت، در صورن  که مقام های بوسن  تصمیم به 
ند، برای همکاری« مهاجران  .با آن ها آماده است بگی 

 IOM :شماری از مهاجران در بوسن  هرزگوین شب را در جنگل به روز یم رسانند./عکس

اگست،  ۳۱از تاری    خ « ار یو ان اچ یس»اساس آخرین آمار کمیساریای عایل سازمان ملل برای پناهندگان  بر 
 .برندهرزگوین به س یم آواره، پناهجو و مهاجر در بوسنیا و هزار  ۱۰بیش از 

  ۹۶۷از آن تاری    خ تا به حال، فقط 
ی

دریافت کنند. بیشی   تن سیع کردند در بوسن  هرزگوین پناهندگ
ه مسی  بالقان به کشورهای مرفه تر اروپای غرنر را مهاجران در این کشور امیدوارند که بتوانند از طریق

 .یابند

کند  افتخار یم« آی او ام»های  اوویرایرت، در شبکه اجتمایع تویی  نوشت، با وجود این که به تیم فان دیر 
ین شمار ممکن مهاجران در طول آخرهفته ]...[ برای کمک به»که  تالش کرده اند، امیدوار است  « بیشی 

 «.نیست ین یک راه حلدیگر بیشی  از این مجبور به انجام این کار نباشند ]...[ چون ا» که این تیم ها 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

برای اسکان همه افراد نیازمند »او در ادامه نوشت، امیدوار است که مقام های بوسنیا قادر باشند 
 پذیرش ایجاد کنند

 
 ظرفیت های کاف

.» 

 

 

ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت کندز با همکاری نهاد های مدد رسان به روزهای جمعه و 
 . خانواده که از ولسوایل خان آباد بیجاشده بودند مواد غذان  توزی    ع نمود  421عقرب( برای  3و 2نبه )ش

 کیلو روغن و یک کیلو نمک از جانب موسسه  14کیلو دالنخود،   14بویحر آرد،4کمک مذکور به هرفامیل 
WFP  ن ریاست و موسسات همکار وزارت توزی    ع شدبوده که با حضور نماینده ای 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

و غی    عقرب، از توزی    ع مواد غذان   4آمریت امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت زابل به روز یکشنبه 
بیجا و در قالت مرکز این والیت جابجا شده   ینیکخانواده بیجاشده که از ولسوایل ش 38غذان  برای 

 . بودند خیر داد 

کیلو 2کیلو روغن، یک کیلو نمک ،   18کیلو دالنخود،    25کیلو آرد،  184کمک مذکور به هرفامیل 
خانه ، بشکه آب ، سطل آب، دوتخته ترپال، دوتخته کمپل،بالون گاز  بسکویت، بسته های صیح، آشی  

ماینده این آمریت و موسسات یادشده توزی    ع با حضور ن  UNICEF و  WFP بوده که از سوی موسسه
 شد. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ت امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت فراه به روز های پنج شنبه و شنبه )اول و سوم عقرب( آمری
 . خانواده بیجاشده در شهرک مهاجرین آن والیت مواد غذان  و بسته صیح توزی    ع نمود  ۲۳۴  برای

و در همکاری خانواده های یادشده قبال از اثر ناامن  ها و جنگ از محالت مختلف به مرکز بیجاشده بودند 
 . اداره مهاجرین با موسسات مدد رسان شناسان  شده بود 

 دانه بیسکویت، یک کیلو نمک ۲۱  کیلو آرد،  ۱۸۴ و  RI از جانب موسسه کمک یادشده یک بسته صیح 
بوده که با حضور نماینده اداره مهاجرین و موسسات یادشده در  WFP از جانب موسسه خانواده 68برای 

 مرکز توزی    ع شد. 

 


