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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ---------------------------- وزارت( تیسا بی) و  نمودند  افتیدر  ی  غذا ی  غ  شده در بغالن مساعدت جا یخانواده ب863

 4 ------------------------------------------ «شوم کجا یام در فرانسه با خانواده خواهمیم»: ونانیمحمود، مهاجر افغان در 

 7 -------------------------------------------------- وزارت( تیسا بی) و  افتیدر لغمان آغاز  یمساعدت نقد عی    روند توز 

 7 ---------------------------------------------------------- کندیم یی  گسخت رای  یا انیدر مصاف با پناهجو  ا یتانیدولت بر 

 7 ------------------------------------- در کابل باز پس گرفته شد نیمتعلق به وزارت مهاجر  یشدهغصب ی   زم بیجر  250

فتیپ با یادغام تقر  استیس نهی: آلمان در زمقاتیتحق  8 ----------------------------------------------------- نکرده است شر

 10 ----------------------------------------------- مهاجر از جمله پنج کودک وارد انگلستان شدند ۱۰۰از  شیکانال مانش: ب

  ر یدرصد مردم ز  47از  شیب
 

 11 ---------------------------------------------------------------------- کنندیم خط فقر زندگ

 12 ------------------------------------------- شد ی  رونما کستانیدر تاج کیلیاز خراسان' با خط س  یار یچاپ 'ع ی   نخست
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 اخبار می   کامل

 863قوس از مساعدت برای  18ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت بغالن به روز سه شنبه 

داد.  خانواده  بیجاشده داخیل ناشر از جنگ وناامن  ها در آن والیت خیر

 خانواده های یاد شده از محالت مختلف در مرکز بیجا و قبال شناسای  شده بود. 

 

خانه ،  تخته ترپال ، بالون گاز، دو بشکه آب، سطل، یک می  تکه،  2کمک یاد شده شامل بسته وسایل آشی  

بوده که با حضور نماینده های این اداره و  UNHCRب موسسه جانتخته کمپل از  شش قالب صابون، سه 

 موسسه یاد شده در مرکز توزی    ع شد. 

 8/12/2020مهاجر نیوز

اش درخواست بر مبنای قانون مهاجرت در فرانسه، هر پناهنده حق دارد برای الحاق اعضای خانواده

به  ۲۱۰۴بدهد اما این روند در برخ  موارد خییل پیچیده است. محمود، مهاجر افغان در یونان از سال 

اش در فرانسه ملحق شود اما تا کنون موفق نشده است. او سگذشت خود این سو تالش دارد به خانواده

 .را به مهاجر نیوز بازگو کرده است
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 DR عکس. ۲۰۲۰کمپ دیاواتا در شهر تسالونیک در یونان، دسمیر 

  ۲۴نامم محمود است، »
 

ساله و از ساکنان اصیل شهر کابل هستم که حاال در شهر تسالونیک یونان زندگ

ام و حدود کنم. من امسال دو بار از یونان به ترکیه اخراج شدم. حال بار سوم است که به یونان آمدهیم

 .سه ماه است که اینجا هستم

 یم ۲۰۰۳همشم از سال 
 

ت. ما در سال مت ده ساله گرفته اسکند و کارت اقابه این سو در فرانسه زندگ

در پاکستان با هم ازدواج کردیم و بعد از این که همشم به فرانسه برگشت من به سفارت فرانسه  ۲۰۱۴

 به همشم در فرانسه به پیوندم
 

 .در پاکستان مراجعه کردم تا در چارچوب قانون الحاق خانوادگ

 
 

 ام را پیچیده ساختمشکل پاسپورت الحاق خانوادگ

ا۲۰۱۷در سال  م یا اداره حفاظت از افراد بدون تابعیت فرانسه، اسناد ازدواج من با همش  (Ofpra)، اوفی 

ن نادرست نوشته شده بود موفق نشدم به در فرانسه را قبول کرد اما به دلیل این که در پاسپورت اسم م

 .فرانسه بروم

م و یا هم همشم در فرانسه اسم مرا  من دو راه در پیش داشتم: یا از افغانستان پاسپورت جدید بگی 

یک شدن، پاسپورت جدید  مطابق پاسپورتم تغیی  بدهد. چون در افغانستان نمیتوانستم به دلیل بایو می 
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م باید برای تغیی  نا به این سو وکالتم را به عهده  ۲۰۱۹گرفتم. وکیلم که از سال مم در فرانسه وکیل یمبگی 

 .گوید که باید منتظر حکم محکمه بمانمدارد یم

 یم من دو فرزند دارم که هردو در
 

کنند. چون آرزو داشتم هر چه زودتر با فرزندان و همشم فرانسه زندگ

 به ترکیه رفتم. در شهر ارزروم ترکیه به تم و از آنویزای ایران را گرف ۲۰۱۸یکجا شوم در سال 
 
جا قاچاق

ایط سخن  داشتم مجبور شدم درخواست بازگشت  دست پولیس افتادم و زندای  شدم. چون در زندان سر

 .داوطلبانه به افغانستان را امضا کنم و برگردم

ا  باردیگر ویزای ایران را گرفتم و به شهراستانبول در ترکیه رفتم. چندین بار تالش کردم ب ۲۰۱۹در سال 

کرد. باالخره در اوایل امسال موفق گذشی   از مرز وارد یونان شوم اما هر بار پولیس یونان ما را اخراج یم

 .شدم خود را به شهر تسالونیک برسانم

 دوبار از یونان اخراج شدم

های یونای  مراجعه کردم به من گفتند که باید سند ثبت یا راجسی  شدن را بیاورم. به دفی  وقن  به مقام

یلم را  ها مرا توقیف کردند و همه وساپولیس تسالونیک مراجعه کردم تا به من سند راجسی  بدهند اما آن

 یم ۳۰گرفتند. در توقیف خانه حدود 
 

دانستند سنوشت کردند که هیچکدام نیممهاجر دیگر هم زندگ

ام در خوهم با خانوادهشان چه خواهد شد. من به پولیس گفتم که وضعیت من با دیگران فرق دارد زیرا یم

 .دفرانسه یکجا شوم اما کیس به حرفم گوش نکرد و ما را ترکیه پس فرستادن

کردند و من خاطره تلخ  از رفتار پولیس یونان دارم: آنها نقاب به صورت داشتند و مهاجران را اذیت یم

 .گرفتندها را یمپول و وسایل آن

وهای امنین  وار  د کمپ یک مه بعدتر دوباره به یونان آمدم و به کمپ دیاواتا رفتم. متاسفانه این بار هم نی 

ون و از یونان اخراج کردندشدند و کسای  را که سند راج ی نداشتند از کمپ بی   .سی 

م کیم  دهدیس پاسخ نیمخواهم با اداره سازمان ملل تماس بگی 

 این بار سوم است که از ترکیه به یونان آمده
 

ام و اینجا در تسالونیک در کمپ دیاواتا در یک خیمه زندگ

 یم بت نشدهکنم. صدها مهاجر دیگرهم مانند من در اینجا ثیم
 

 .دارندنکنند و هیچگونه حق  زندگ

. برای این کار، اگر به پولیس مراجعه کنم کنم یمها مراجعه یموقن  به مقام گویند باید اول خود را ثبت کن 

 باز هم مرا اخراج خواهند کرد. راه دیگر این است از طریق سکایپ با اداره پناهندگان سازمان ملل تماس

م اما بعد از بارها تالش تا هنوز موفق نشده قبل از ظهر در  ۱۱تا  ۱۰ز ساعت اام. آنها روزانه فقط بگی 

 .ام اما کیس پاسخ نداده استها زنگ زدهسکایپ هستند و من صدها بار به آن
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یه حضور دارند و پولیس حق نددر کمپ دیاواتا سازمان وارد کمپ گردد و مهاجران را اخراج  ارد های خی 

وهای امنین  کند. اما من بارها دیده ام که به محض افزایش مهاجران ثبت ناشده در کمپ، موترهای نی 

کنم مسئوالن  آیند تا مهاجران را از کمپ اخراج کنند. این موضوع به خویر روشن نیست و من فکر یمیم

 .هستندها در اخراج مهاجران همدست کمپ با مقام

ون بروم پولیس مرا خواهد  حال به کیل ناامید شده ام و نمیدانم سنوشتم چه خواهد شد. اگر از کمپ بی 

ام در فرانسه یکجا شوم، زیرا تا حال پول زیادی در این راه مرصف  گرفت. من فقط آرزو دارم با خانواده

 «.امکرده

قوس روند توزی    ع مساعدت  17ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت لغمان به روز دوشنبه 

 اشر از جنگ و نا امن  ها در آن والیت آغاز نمود. ن  خانواده بیجاشده 353نقدی را برای 

 خانواده های یادشده قبال توسط اداره مهاجرین در همکاری با موسسات شناسای  شده بود. 

بوده که با حضور معاون وایل، نماینده  IRCهزار افغای  پول نقد از جانب موسسه  9ور مبلغ کمک مذک

 مهاجرین، موسسه یاد شده در مرکز آغاز گردید. 

 یر یر ش

انه ای زده تا مهاجرِت  بعد از مرگ یک خانواده ایرای  در کانال مانش، بریتانیا دست به اقدامات سختگی 

پرخطر پناهجویان از طریق دریا را متوقف کند. به همی   منظور قرارداد چند میلیون دالری با فرانسه بسته 

ی گروه های  ی گرفته است. شده و عملیات شناسای  و دستگی    قاچاق انسان هم سعت بیشی 

 ۱۳۹۹قوس  ۱۸هشت صبح

توسط  جریب زمی   دولن  در ولسوایل بگرایم که ۲۵۰گویند که صبح، کابل: مسووالن اداره والیت کابل یم۸

 غصب شده بود، بازپس گرفته شده است. « زورمندان»

 وایل کابل، این مقدار زمی   براساس دستور مقام والیت کابل و در چهارچوب برنامه میثاق 
طبق اعالم دفی 

 امنین  از چنگ غاصبان آزاد شده است. 

 ایم موقعیت داشته است. ولسوایل بگر « مموزی»این زمی   در منطقه 

https://8am.af/author/news-8am/
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گوید که این زمی   متعلق به وزارت امور مهاجرین بود و قرار است که برای مهاجران شهرک دفی  وایل کابل یم

 ساخته شود. 

نامه دفی  وایل کابل، برخ  از  های  از این زمی   را به صورت خودس احاطه  قسمت« زورمندان»طبق خیر

 کرده بودند. 

 تخمی   زده شده میل ۲۵۰شده بیش از های غصبکرده است که ارزش زمی     دفی  وایل کابل تأکید 
یون افغای 

 است. 

در تخریب ساحات غصب شده به گفته مرید مودودی، فرماندیه پولیس، مدیریت امنیت ولسوایل بگرایم 

 اند. هو قطعه ششم ارتش میل با اداره والیت کابل همکار بود 

شود که هزاران جریب زمی   در شهر کابل غصب شده . برآورد یمهای جدی استغصب زمی   ییک از معضل

 است. 

 08/12/2020نشر شده به : Partner InfoMigrants   نویسنده

 بی   الملیل، آلمان در سال های گذشته در زمینه سیاست ادغام تقریبا هیچگونه 
براساس یک کار تحقیقای 

فن  نداشته است و دیگر جزء     .کشور برتر جهان نیست  ۱۰پیشر

شاخص سیاست ادغام »در  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۴روز دوشنبه پس از نشر نتایج تحقیقات، بی   سال های 

 ۱۰۰فقط یک امتیاز به امتیازات آلمان افزوده شده است. به این ترتیب آلمان از  (Mipex) «مهاجران

https://www.infomigrants.net/prs/author/infomigrants%20partner/
https://www.infomigrants.net/prs/author/infomigrants%20partner/
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 .امتیاز دریافت کرده است ۵۸امتیاز ممکن، 

 
 

 picture-alliance/dpa/M.Schutt :گرویه از مهاجران و آوارگان در آلمان/عکس

 امتیاز دریافت کرده اند. آلمان ۵۰کشوری که مورد بررش قرار گرفته اند، به طور متوسط   ۵۲هرکدام از 

 .نیست کشور برتر  ۱۰انجام یم شود، دیگر جزء  ۲۰۰۷در این رتبه بندی که از سال 

نویسندگان این شاخص در این زمینه گفتند که کشورهای دیگر رویکرد سیاش جامع تری دارند و بیشی  بر 

برای  غام مهاجران تمرکز یم کنند. آن ها در ادامه گفته اند که آلمان به مهاجران، امکانات اندگ را روی اد

 شان عرضه یم کند
 

 .ایجاد ثبات در زندگ

ش به حق  نویسندگان این کار تحقیقای  به عنوان مثال از الحاق اعضای خانواده ها، حق اقامت یا دسی 

اما  فتند که قانون مبارزه با تبعیض در آلمان نارسای  های زیادی دارد. شهروندی آلمان نام بردند. آن ها گ

به گفته این نویسندگان، رویکرد آلمان در زمینه اقدامات کوتاه مدت برای ادغام مهاجران در سطح  

 .کشورهای اروپای غریر است

ر زمینه برابری براین اساس حکومت آلمان فدرال در مقایسه با همسایگانش دنمارک، اتریش و سویس، د

ی در اختیار آن ها قرار یم دهد  .فرصت ها بیشی  از مهاجران حمایت یم کند و حقوق بیشی 
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عضو اتحادیه اروپا از این امکانا  بی   الملیل، مهاجران از کشورهای غی 
ت بهره اما بربنیاد این کار تحقیقای 

بررش شده به تدری    ج نشر یم  در مورد هرکدام از کشورهای «Mipex» نتایج شاخص.زیادی نیم برند

 .شود

 08/12/2020 مهاجرنیوز 

وزارت داخله انگلستان اعالم کرده است که بیش از یک صد مهاجر از کانال مانش عبور کردند و خود را به 

 .کودک نی   حضور داشتند  انگلستان رساندند. در میان این مهاجران پنج

 

مهاجر در پنج کشن  خود را از طریق کانال مانش به  ۱۱۱دسمیر  ۷با وجود سمای شدید، روز دوشنبه 

قانوی  از کانال مانش گفت که همزمان مقام های انگلستان رساندند. فرمانده برنامه مبارزه با مهاجرت غی 

   .مهاجر دیگر به انگلستان شدند ۳۵فرانسوی مانع سفر 

 یک کشن  نگهبانان ساحیل انگلستان در سواحل کنت. عکس از پیکچر الیانس

نداشت به دوور  ها کفش و جوراب هم به پا اند که کودکان مهاجر که ییک از آنهای بریتانیای  گفتهمقام

 .انتقال داده شدند

فته است که پذیرای  از کودکان مهاجر یر سپرست در گشهر کنت   از سوی دیگر، یر یر ش از قول شورای

بود که نمیتواند به شکل  این شهر از س گرفته شده است. شورای شهر کنت در ماه اگست اعالم کرده

 کند
 

 .مناسب به کودکان یر سپرست رسیدگ

تعداد زیادی از روزنامه گاردین گفته است که قرار است با نزدیک شدن پایان دوره انتقایل بریگزیت، 

 .از بریتانیا اخراج شوند در ماه دسمیر  مهاجران
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

غم مخالفت سازمان ، یط این هفته سه پرواز از بریتانیا به گزارش این روزنامه علی  های مدافع حقوق بشر

به فرانسه و آلمان برنامه ریزی شده است. احتمال دارد تعدادی از مهاجران از بریتانیا به اتریش، پولند، 

 .اسپانیا و لیتوانیا ی  اخراج گردند

، مهاجران را به کشور بعد از پایان دوره انتقایل بریگزیت، بریتانیا دیگر نیم های تواند با تکیه بر قوانی   دوبلی  

 .دیگر اخراج کند

 

 نتایج ابتدای  ی میل احصائیه و معلومات با ناداره
وی کار های عاید مرصفسوی»شر اعالم  « خانوار و نی 

 یم درصد مردم افغانستان زیر خط فقر  ۴۷.۳کرد که 
 

 .کنندزندگ

 

  

گزاری صدای افغان)آوا(، حسیب ی_میل احصائیه و اداره-یمعاون_احصائیه# هللا موحد،به گزارش خیر

درصد  ۴۷,۳# دهد کهها نشان یمسوی_ نتایج# :ها گفتسوی  در هنگام نشر نتایج  معلومات امروز

 یم زیر_خط_فقر# مردم افغانستان
 

 .بوده است  درصد ۵۴,۵به  ۱۳۹۵کنند که این رقم در سال زندگ

وی کار،  ۱۸.۶ها، کاری نی   براساس این سوییر # وی افزود: سطح میل  ۱۵.۲درصد است که از مجموع نی 

 .اندکار بودهدر زمان سوی یر  زنان# درصد  ۳۲و  مردان# درصد 

قرار داده ،  ات مختلف کشور تحت پوششخانوار را در ساح ۳۵۰هزار و  ۱۸ها که این سوی براساس

وی کار در شهرها،  ۳۴,۹ ان مشارکت نی  ان ۴۳,۹درصد می   وی کار در روستاها و  درصد می   مشارکت نی 

وی کار را  ۵۳,۶ ان مشارکت نی   .دهندها تشکیل یمکوخ    درصد می  

https://avapress.com/fa/206231/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-47-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://avapress.com/fa/tags/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://avapress.com/fa/tags/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC
https://avapress.com/fa/tags/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC
https://avapress.com/fa/tags/%DB%B4%DB%B7
https://avapress.com/fa/tags/%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%B7_%D9%81%D9%82%D8%B1
https://avapress.com/fa/tags/%D8%A8%DB%8C
https://avapress.com/fa/tags/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://avapress.com/fa/tags/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://avapress.com/40/8f4/408f4f02e72d464cd08208d89abcca1d.jpg
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 درصد  ۲.۳تان ی_شاخص_فقر_چند_ُبعدی افغانسسانه#ها همچنان آمده است که نسبتدر این سوی

 .یافته است کاهش#

 های مسکن،صحت_و_سهولت# ،آموزش_و_تحصیل# ها که فقر در افغانستان در ُبعدهایدر این سوی

درصد به  ۵۱.۷مده است که فقر چندُبعدی از ها )تولید، عاید و امنیت( بررش شده، آکاری و تکانیر #

 .درصد کاهش یافته است ۴۹.۴

 نتایج ابتدای  سویی میل احصائیه و معلومااداره همچنان
وی   های عاید و ت هنگام نشر مرصف خانوار و نی 

 .جوانان از نعمت سواد برخودارند درصد  ۵۴ساالن و درصد بزرگ ۳۶.۱کار اعالم کرد که 

 سهراب ضیا

نگار یر یر ش   دوشنبه-خیر

 ۲۰۲۰دسامیر  ۸ - ۱۳۹۹آذر  ۱۸

 توضیح تصویر، 

 نخستی   چاپ "عیاری از خراسان" با خط سیلیک در تاجیکستان

ین شاعران، نویسندگان و چهره ،هللا خلییلکتاب "عیاری از خراسان"، نوشته خلیل های سیاش ییک از بزرگی 

قرن بیست افغانستان است که برای نخستی   بار به خط سیلیک در دوشنبه پایتخت تاجیکستان رونمای  

 شد. 

 و ادیر امی  حبیب
هللا کلکای  است که در افغانستان از جانب مخالفنش به نام قهرمان این داستان تاریخ 

 شهرت دارد. "بچه سقآ" هم 

ژانویه تا  ۱۷یست )از بشود که در آغاز سده در تاری    خ معارص افغانستان او نخستی   تاجییک محسوب یم

 ماه در افغانستان به تخت پادشایه نشست.  ۹به مدت ( ۱۹۲۹اکتیر سال  ۱۳

https://avapress.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://avapress.com/fa/tags/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4
https://avapress.com/fa/tags/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84
https://avapress.com/fa/tags/%D8%B5%D8%AD%D8%AA_%D9%88_%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AA
https://avapress.com/fa/tags/%D8%A8%DB%8C
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وزارت امور مهاجرین 
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ت نیو در زمان اقامت در ایال ۱۹۸۰ا چهل سال پیش، سال هللا خلییل داستان "عیاری از خراسان" ر خلیل

 جرش آمریکا نوشت. 

یلیک" جمعه نگار تاجیک و کارمند دانشنامه خان سیدعیل، روزنامهکار برگردان این اثر را از فارش به "سی 

 میل تاجیکستان انجام داده است. 

 

 

 

 

 

 


