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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ---------------------------------- «سالم وطندار » مبدل شده است  ها یدیبه ناام شانیدهایکه ام  مهاجران   یهاتیحکا

 5 -------------------------------------- «وزیمهاجر ن»  کردند را شکنجه یم انیقاچاقبر انسان که پناهجو  ۱۳: بازداشت ونانی

 6 ---------------------------------------------------- « فاریس TRT» اخراج شدند  کیاز مکز  مهاجر هندورایس 200از  شیب

نگار در افغانستان کشته ۲۰۲۱: از آغاز سال ونسکو ی  7 ------------------------------------ «وزیمهاجر ن»  اندشده چهار خبر

 Error! Bookmark« فاریس TRT» و پناهندگان  نیکمک به سالمت روان مهاجر   یبرا هیهالل احمر ترک ت  یبرنامه حما

not defined. 

 9 ------------------------------------------- « یو آزادیراد» ک مهاجر افغان ی، رسگذشت جرمت   یتا حومه ها ا یاز مرز بلغار 
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 اخبار کامل  مت   

 که در چند سال پست   از والیت کندز به دیگر کشورها مهاجرت کردهآرزوی بسیاری از 
اند، داشت    جوانان 

م و کار و هم   سازوکار/مکانب  
زمان ادامۀ تحصیل در آن کشورها بوده است. اما نبود کار مناسب و نداشت 

تنها که به ن نه، سبب شده تا آناسیاست درست کشورها علیه مهاجران  که به گونۀ نامنظم مهاجرت کرده
 اند. رو شدههای زیادی نب   روبهکه با چالش؛ بلشان نرسیدههایهدف

 

اش را شنایسسال دارد و باشندۀ اصیل ولسوایل قلعۀزال والیت کندز است. او مدرک کار  ۳۱هللا کارگر، ذبیح
نتخابات  ن مستقل اعنوان آمر انتخابان  در کمیسیو هدست آورده و مدن  باز رشتۀ کیمیای دانشگاه کندز به

د هللا پس از تهدیدات امنیت  از سوی طالبان راه مهاجرت نامنظم را در پیش یمکندز کار کرده است. ذبیح گب 
 یمشود در شهر ازمب  این کشور زندهشود. او سه سال یمو وارد ترکیه یم

ی
 کند. گ



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

5 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ار مناسب تحصیالتش را نب   ادامه زمان با پیداکردن کآقای کارگر آرزو داشت پس از رسیدن به ترکیه هم
ی کرونا هنوز به آرزو و هدفشده در این کشور و همهدهد، اما بنابر قوانت   وضع هایش نرسیده و با گب 
هللا، قوانت   مهاجرن  ترکیه بر مهاجران  که به گونۀ رو شده است. به گفتۀ ذبیحمشکالت بسیاری نب   روبه
د به بازار کس نیمت است و هیچاند، سخنامنظم وارد این کشور شده

ُ
های بزرگ، تواند بدون داشت   حس ک

وبوسها، رستورانتشفاخانه  ریس داشته باشد. ها دستها و مب 

ش ویروس کرونا با مشکالت بسیاری روبهآقای کارگر یم رو بود و به مشکل کار پیدا افزاید، در زمان گسب 
د یا کارت معتبر مهاجرت خاطر نداشت   حماهۀ کارگران را بهشد و در برخ  موارد صاحبان کار مزد یکیم

ُ
س ک

شدند، کارفرمایان آنان را با به گفتۀ او، در صورن  که کارگران خواستار معاش یم کردند. قانون  پرداخت نیم
دن به که دوباره افغانستان برگردانده نشوند، خاطر اینکردند و آنان هم بهدست پولیس تهدید یمسبر

 کردند. خامویسی اختیار یم

ف ف، مسئول والیت  دفب  سازمان در همت   حال، رسی در کندز، دالیل  IOM مهاجرت یا الملیلت   بالدین رسی
بان به این والیت را دست نداشت   به  ریسعمدۀ بازگشت مهاجران در سال گذشته از کشورهای مب  

ش همهکسب ی کرونا، عنوان یموکار، آزارواذیت پولیس و گسب  ی  کند. به گفتۀ او، در جریان همهگب  گب 
مایل فراهم کردند. نده به این والیت کمککنهزار مهاجر بازگشتکرونا آنان برای بیش از یک  های مایل و غب 

ف یم طور گونه مدرک نداشتند و بهگان  که هیچکنندهالملیل مهاجرت بازگشتافزاید که سازمان بت   آقای رسی
 های خود قرار داد. ش کمکنامنظم مهاجرت کرده بودند را زیر پوش

ش گان کندز یمکنندهسخ  رسویل، رئیس مهاجران و بازگشتاز جانتر هم، غالم گوید که در زمان گسب 
گان را از کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان و عربستان به کنندهترین شمار بازگشتویروس کرونا آنان بیش

گان از این کشورها به کارهای شاقه مشغول بودند کنندهاین والیت داشتند. به گفتۀ آقای رسویل، بازگشت
 ها سبب شده آنان دوباره به وطن بازگشت کنند. های قرنطینه در این کشور و محدودیت

ون  منتظر پایان جنگ گان کندز یمکنندهرئیس مهاجران و بازگشت افزاید که تمام مهاجران در کشورهای بب 
 ری صلح، به کشور باز خواهند گشت. اند و در صورت برقراو توافق صلح

تر از چهارده هزار تن در گان کندز، حدود بیشکنندهبر بنیاد اطالعات مسئوالن ریاست مهاجران و بازگشت
ش کرونا به این والیت بازگشتهیک ها با که از ین میان دو هزار تن آن  سال گذشته با توجه به گسب 

های سازمان بت   گان در مرزهای کندهکناند. بازگشتشان بودههایخانواده
الملیل مهاجرت شور از سوی دفب 

ی عایل سازمان ملل متحد در امور پناهنده IOMیا   اند. کمک نب   دریافت کرده (UNHCRگان )و دفب  کمیشب 

ان را متالیسی کرد. گفته یم ا به ر اعضای این باند، مهاجران  شود کهپولیس در شمال یونان یک باند قاچاقبر
  .کرده اندیم عنوان گروگان در قید نگه داشته و شکنجه
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ی آتن شهر تسالونییک یک  پولیس یونان روز شنبه در  (Athens News Agency) به گزارش آژانس خبر
ان را متالیسی کرده است. بر اساس این گزارش، آن ها در مقابل مهاجران رفتار بسیار نر رحمانه  گروه قاچاقبر

 .کرده اندرا به عنوان گروگان نگه داشته و آنان را شکنجه   ای داشته و از جمله، دو تن

تی قاچاقبران انسان متهم به عضویت در یک باند چند ملی پولیس در ناحیه توسکانی ایتالیا که به بازداشت شش تن انجامید. این اشخاص عکس: ارشیف(/عملیات)

 ANSA/POLIZIA DI STATO :هستند./عکس

را بازداشت کنند. هیچ کدام  سال ۲۶تا  ۱۹تن در سنت    ۱۳پولیس چهار خانه را تفتیش کرد و توانست که 
 .از اشخاص بازداشت شده، یونان  نیستند

که در یک کلبه به عنوان    سال مواجه شد  ۲۱و  ۱۶پولیس در جریان این ماموریت، با دو مهاجر در سنت   
گرفتند. اند که به گونه مرتب، مورد شکنجه قرار یم دند. آنان به پولیس گفتهگروگان نگه داشته شده بو 

از  خانه ها، لوازیم مانند اتو و چوب دست  را پیدا کردند که برای شکنجه مهاجران ماموران پولیس در این
  .شده استاین وسایل استفاده یم

ان در قبال آزادی این  گزاری آتن، قاچاقبر دو جوان از خانواده های شان خواهان پرداخت بربنیاد گزارش خبر
 .پول شده بودند

ان، از اواسط ماه مارچ تا اواسط اپریل تن را به صورت  ۲۲امسال،  طبق اطالعات پولیس این قاچاقبر
قانون  به یونان انتقال داده اند. گفته یم     .ساله رئیس این باند بوده است ۲۰که یک مرد   شود غب 
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وارد این کشور شده بودند،  آمریکا  مهاجر هندورایس را که به امید رسیدن به 200بیش از  دولت مکزیک
 .به هندوراس بازگرداند

 .اندآنها را به کشورشان بازگردانده به اتوبوس مهاجران هندورایس مقامات مکزیک با سوار کردن

 

، های نگهداری مهاجران با حضور در کمپ معاون کمیته صلیب رسخ جهان   از سوی دیگر گیلس کربونب 
 .در جریان وضعیت آنها قرار گرفت

ها در کشور خود دست به مهاجرت وی گفت که مردم هندوراس و دیگر مناطق جهان به دلیل کمبود فرصت
 .زنندیم

کشورهای مهاجرپذیر   آوریل جاری خواستار رسمایه گذاری در  9اباراد، وزیر امور خارجه مکزیک  مارسلو 
ی از گسیل شدن سیل مهاجران به مکزیک  آمریکای مرکزی و کمک آمریکا به این رسمایه گذاری برای جلوگب 

 .شده بود

نگار از سوی گروه ۴تا کنون  ۲۰۲۱گوید که از آغاز سال سازمان یونسکو یم های مسلح در افغانستان خبر
نگاران افغان باعث شده که در ماهاند. تهدید کشته شده نگار  ۵۰های اخب  حدود های امنیت  علیه خبر خبر
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نگاران و  افغانستان را ترک کنند. هفته گذشته گرویه از روزنامه نگاران افغان خواستار توقف کشتار خبر
 به پرونده

ی
  .شونت علیه آنان از سوی حکومت شدندهای خرسیدگ

 

نگاران کشته شده در جهان را تحت نظارت دارد در تازه ه خود سازمان یونسکو که رقم خبر ترین آمار منتشی
نگار در این کشور کشته شده ۴تا کنون  ۲۰۲۱درباره افغانستان گفته است که از آغاز سال   .اندخبر

نگاران کشته شده در  ۲۰و، یط بیشب  از بر اساس آمار داده شده از سوی یونسک سال گذشته رقم خبر
نگاران افغان به بعد، شمار قربانیان خشونت ۲۰۱۶رسد اما از سال تن یم ۷۸افغانستان به  ها در میان خبر

 .به شدت افزایش یافته است

نگار زن در اوایل ماه مارچ توسط افراد مسلح در وال  ۳ها، در آخرین مورد این خشونت ته یت ننگرهار کشخبر
 .شدند

نگاران و مسئوالن رسانه ۱۷روز شنبه  « خانه آزادی بیان»ای افغانستان با گشایش اپریل، گرویه از خبر
نگاران شدند  .خواستار توقف قتل خبر

به گزارش روزنامه اطالعات روز، مجیب مهرداد، رسدبب  روزنامه هشت صبح از حکومت خواست به 
 و امنیت آنان را تامت   کند های قتل و خشونتپرونده

ی
نگاران به گونه فوری رسیدگ  .علیه خبر

، حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان، در اوایل ماه مارچ امسال از  این در حالیست که سازمان ن 
نگار افغان یط یک سال گذشته خبر داده بود ۱۱کشته شدن   .خبر
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 ، ههای هدفمند و قتلخشونتبه گفته مجیب خلوتگر، رئیس نهاد ن  ها و ای کارمندان رسانههای زنجب 
نگاران شده و آنهای خانوادهتهدید    ها را به ترک کشور شان وادار های شان، باعث ایجاد ترس در میان خبر

 .کرده است

اییط است که الیاس احساس، گزارشگر تلویزیون محیل راه فردا در افغانستان، که در اثر  در چنت   رسی
 .های امنیت  ابتدا به سویدن و سپس به فرانسه مهاجرت کرده، در معرض اخراج قرار گرفته استدید ته

 در فرانسه را ندارد و مطابق های فرانسوی یممقام
ی

نگار افغان حال حق درخواست پناهندگ گویند که این خبر
، باید به کشور اول ورودی خود به اتحادیه اروپا یعت  سویدن  .برگردد قوانت   دوبلت  

قانون  در فرانسه به رس یم  و غب 
 او در برد یمالیاس احساس که به گونه مخف 

ی
گوید که درخواست پناهندگ

 .های سویدن او را به افغانستان خواهند فرستادسویدن رد شده و در صورت اخراج او به این کشور، مقام

گزاری اسوشیتد پرس را نشی کرده که در آن رسگذشت چند مهاجر افغان در  یۀ میل آنالین گزارش خبر نشی
 .اروپا تصویر شده است

رگز فراموش نخواهد کرد که ه برد، خاطرۀ شتر را رس یمحمید احمدی مهاجر افغان که اکنون در جرمت  به
ق رصبیا به موت ها مهاجر دیگر افغان را از یک کمپپولیس او و ده رها انداخته و در جنگیل رسد رها  در رسی

 .برگردند کرده تا به بلغاریا 

 

گوید که شب گذشته او یم ساله بود و اکنون که چهار سال از آن۱۷در گزارش آمده که حمید در آنوقت 
 .کندهایش حس یماستخوان یسی از رسدی آن شب را در هنوز هم لرزش نا

 .در ادامه در باره قوانت   دشوار مهاجرت به اروپا سخن گفته شده

 .برد، ازدواج کرده و منتظر کرا کردن خانه استرس یمخوانیم که حمید اکنون در آلمان بهدر گزارش یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

آلمان رسانده، در حایل که  ه خود را بهدر مطلب آمده که حمید ییک از مهاجرین خوشبخت افغان است ک
ل مقصود نرسیده و ده های طوالن  هنوز صدها مهاجر دیگر با یط کردن راه ها نفر آنها در آبها به رسمب  

 .ناپدید شده اند های پرخطر غرق و در راه

 

 


