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 4 ----------------------- «وز یمهاجر ن «داشته باشند  ندهیآ یبرا یچشم انداز  د یآلمان: مردم در افغانستان با انکشاف   ر یوز 

انهیدر مد گر یها مهاجر ددر مورد فاجعه غرق شدن ده ی   اظهارات کال  5 ----------------------------------- « فاریس TRT»  تر

 6 ----------------------------- «وز یمهاجر ن»  يړ د اجباري اخراج لپاره پر افغانانو فشار رانه و  چ    يړ افغانستان له اروپا غوا

 8 ----------------------------------------------------- «ز و یورونی» ون شد واژگ ب  یل یکیدر نزد ی   رسنش ۱۳۰مهاجران با  قیقا

 9 ---------------------------------------- «وزیمهاجر ن»  ندارند بانت   در جامعه م کاف    : مهاجران ارتباطات اجتمایعقاتیتحق
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انهیاس او اس مد»  11 ---------------------- « وز یمهاجر ن» گذاشت   یکشته برجا  ۱۰ ا یبیدر برابر ساحل ل قیسانحه قا: «تر

 12 ---------------------------------- «وز یمهاجر ن»  یشو  مهیجر  ید غال په تور نغد لفونټید  والډک  و ید  سیپول یانسو فر 

ول مرز   14 -------------------------------------------------------------- « وز یمهاجر ن»  شد د یتمد شیآلمان و اتر  ی   ب یکنتر
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وزارت امور مهاجرین 
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 اخبار کامل  میر  

 و همکاری های اقتصادی آلمان اعالم کرد که کمک ها به افغانستان پس از 
 
گرد مولر، وزیر امور انکشاف

 نت   ادامه پیدا یم کند
وهای آلماب  ما در صوربر یم »اب  گفت: او در مصاحبه با یک رسانه آلم .خروج نت 

ی کنیم که آن ها در کشورشان چشم اندازی برای آینده داشته باشند  «.توانیم از آمدن مهاجران جلوگت 

 ردگرد مولر، وزیر امور انکشافی و همکاری های اقتصادی آلمان می خواهد با کمک های مالی به افغانستان جلو مهاجرت ها از این کشور را بگی

گفت، حکومت آلمان فدرال   (۲۰۲۱اپریل  ۲۳به با روزنامه های گروه رسانه ای فونکه )جمعه او در مصاح
دولبر   یم خواهد در راستای ادامه حمایت از روند بازسازی افغانستان، در آینده از کمک سازمان های غت 

 .که همکاری بسیار نزدییک با مردم محیل دارند، بیشتر استفاده کند

 در کارنباور، وز -گریت کرامپ  همچنی   به باور آنه
ی

و های بی   الملیل به اهداف مهم جنیک یر دفاع آلمان، نت 
فت های در افغانستان نایل آمدیم که در صورت حاکمیت طالبان  افغانستان رسیده اند. او گفت، ما به پیش 

 .هرگز به آن دست نیم یافتیم

اگر  انجام شد، در ادامه گفت، «چلند فونکدوی»کرامپ کارن باور در این مصاحبه که با رادیوی آلماب  
 نت   به 

ان نیم داشتیم و هیچ زب   هیچ مکتب  برای دختر
ً
حکومت طالبان ادامه یم داشت، "ما امروز احتماال

 «.باالترین مقام ها در محاکم یا در بخش های دیگر دست نیم یافت
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 شود و فرستنده رادیوبی  
بخش هابی از آن را « ویچلند فونکد»این مصاحبه قرار است روز یکشنبه نش 

  .پیشاپیش نش  کرده است

و های امریکابی از افغانستان تصمیم گرفته است که در اول ماه یم امسال با  ناتو پس از اعالم خروج نت 
وهای اش از این کشور آغاز کند و این پروسه باید تا  سپتمت  تکمیل ۱۱ خروج نت 

مهاجر  100حداقل  ابراهیم کالی   سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه یط توئيبر درباره جان باخیر  
قانوب   انه نوشت:  غت  دفتر سیستم جهاب  بدون  این چندمی   جنایت و گنایه است که در»در دریای مدیتر

 «است؟ شده ثبت روح و وجدان

چند انسان ب  گناه دیگر باید جانش را از دست »در ادامه توئیت خود ترصی    ح کرده است:  وی همچنی   
یت بیدار شود؟ بدهد شود، این انسانها نیستند  در جهاب  که قرباب  و مظلوم بدون محافظت رها یم تا بش 
ند، بلکه انسانیت یمکه یم دمت   «.مت 

 

 اعالم کرد که در ب  غرق شدن ، ص(IOM) سازمان بی   الملیل مهاجرت گفتب  است
بح امروز یط توئیبر

انه، بر اساس برآوردهای اولیه قانوب  در دریای مدیتر ان ج مهاجر 100 یک قایق الستییک حامل مهاجرین غت 
 .خود را از دست دادند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

دولبر  انه جات فرانسوین سازمان غت  ون کشیدن که عملیات جستجو (SOS) موسوم به سوس مدیتر  و بت 
ین ب ها جستجو امروزس از ساعتپ ای اعالم کرد کهدهد نت   یط بیانیهیان را از آب انجام یمپناهجو  زرگتر

 .ترس ما به واقعیت پیوست

 طرابلس کشف شدد شه یک قایق الستییکال  در این بیانیه آمده است که
ر
ف قایق مذکور حامل  .ر شمال رس 

ها تن از عاقبت ده ایم. جسد پیدا کرده 10 مهاجر بوده و روز چهارشنبه حرکت کرده بود.تاکنون 130
  .رسنشینان قایق نت   همچنان نامعلوم است

ی ه  یوادونه غږ کويله افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعالن وروسته، افغان چارواکی پر اروپابی
ی چ   دوې په اجباري ډول کوربه هیوادونه پریږدي. چارواکی 

چ   پر افغان کډوالو دایس  فشار را نه وستل یس 
  فرصت ورکړي

ی هیوادونه دې افغان کډوالو ته د داوطلبانه راستنیدب  ی اروپابی  .وابی

 
 .. کریډټ: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارتله اروپا څخه یو شمیر افغان پناه غوښتونکي کابل ته ورسیدل.د آرشیف انځور

ی چ   له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل پر عامه  د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت 
مب 

ه وتلو وروسته به هیڅ ډول امنیت ستونزه اذهانو اغت   کړی خو یاد وزارت ټینګار کوي چ   د بهرنیو ځواکونو ل
ی 
 .رامنځ ته نه یس 

https://morr.gov.af/
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی څخه تر سپټمت  پوري به خپل 
په دې وروستیو ک  امریکا او ناټو اعالن وکړ چ   د روان کال د یم له میاشبر

ی    څه ناڅه ډیرې شوې. ځینو اروپابی
ی اندیښب 

ټول ځواکونه له افغانستان څخه و بایسی چ   له دې رسه امنیبر
ی هیوادونو څخه د افغان کډوالو د اخراج د درولو غوښتنه هیوادونو ک   ي حقونو سازمانونه له اروپابی

 د بش 
 .وکړه

ی سالکار عبدالباسط انصاري له کډوال نیوز رسه په 
اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعابر

 : ی و ک  وابی ی هیوادونه دې افغان کډوالو ته فرصت ورکړي ترڅو په » خت  عزت او داوطلبانه ډول ستانه اروپابی
ی 
ی ترڅو په اجباري ډول افغانستان ته ستانه یس 

ی او په هیڅ ډول باید پر دوې فشار را نه وړل یس 
 .«یس 

ی هیوادونو رسه د  یار صناعبدالباسط  ی چ   د کډوالۍ په برخه ک  مونږ له اروپابی کال د ګډې هوکړې   ۲۰۱۶وابی
ی    چلند کوو. هغه ټینګار کوي چ   اروپابی

  کډوالو رسه چلند وکړيله مخ 
 .هیوادونه دې د یادې هوکړې له مخ 

 د ناامنیو ډیریدل

ۍ اعالن وکړ چ   د روان میالدي کال په دریو لومړیو  (یوناما ) په افغانستان ک  د ملګرو ملتونو استازولۍ 
ه اوب  تت 

میاشتو ک  د ملکیانو مرګ ژوبیل  شمت  ډیر شوی دی. ملګري ملتونو په یوه راپور ک  وویل چ   د ملکيانو مرګ 
  مودې  ۲۰۲۱ژوبله د 

ره شوې ده. د سلنه ډی ۲۹په پرتله  کال په لومړیو دریو میاشتو ک  د تت  کال د همدیع 
  د روان میالدي کال په لومړیو دریو میاشتو ک  

و له مخ   ۱۲۱۰ملکی وګړي وژل شوي او  ۵۷۳یوناما د شمت 
 .نور ټپیان دي

ی سالکار باور نه لري چ   له د بهرنیو ځواکونو له 
که څه هم د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعابر

ی 
ی ستونزې ډیرې یس 

  هم  وتلو وروسته به امنیبر
ی کله چ   جګړه ډیریږي نو پرته له شکه چ   اندیښب  خوا وابی

ۍ څخه ښه خت  دي. اروپا ته دا » وویل:  یار صناډیریږي. عبدالباسط  ی هیوادونه د افغانستان له ناامب  اروپابی
یل  موضوع روښانه ده چ   د دوې د ځواکونو له وتلو او ناامنیو د ډیریدو ورسته به د افغانانو اخراج ناوړه پای

 «.و لري

عبدالباسط انصاري ډاډ ورکوي چ   د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چ   د 
 .خلکو امنیت ډاډمن کړي

 اروپا او افغان کډوال

ی د یو خوندي ژوند په توګه غوره کوي. د  و له  ۲۰۲۰اروپا، هغه ځای چ   ډیر افغانان بی کال د رسیمی شمت 
ی  ، له سوریابی  

ی هیوادنو ک  د پناه غوښتنه ثبت ک مخ  ړې پناه غوښتونکو وروسته تر ټولو ډیر افغانان په اروپابی
 .وه

ی افغانان دي چ    ۵۰یوازې د یونان د لیسبوس ټاپو په موریا کمپ ک  له  سلنو څخه ډیر پناه غوښتونیکی بی
  سبا کوي 

  شب   او ورچ 
  او ماشومان هم په ک  شامل دي. دوې د ژوندانه سخبر

چ   حبر لومړنیو ښخ 
 .اسناتیاوو ته هم الرسیسۍ نه لري

https://unama.unmissions.org/need-violence-end-order-stop-thousands-afghan-civilians-being-killed-and-injured-2021-un-report
https://unama.unmissions.org/need-violence-end-order-stop-thousands-afghan-civilians-being-killed-and-injured-2021-un-report
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   (JWF ) کال ک  د کډوالۍ یو ګډ سند  ۲۰۱۶افغانستان له اروپا رسه په 
السلیک کړ او د همدغه سند له مخ 

 .دواړه لوري د کډوالۍ چارو ته رسیدنه کوي

ی هیوادونه په ځینو مواردو ک  رسغړونه کړې او  ی چ   له دغه ګډ سند څخه اروپابی د کډوالو چارو وزارت وابی
ی د سند خالف اخراج کړي دي.  ی هیوادونه  یو شمت  پناه غوښتونیکی بی د وزارت سالکار ټینګار کوي چ   اروپابی

 .باید دغه سند ته ژمن اویسی 

ی چ   د بهرنیو ځواکونو له  ریصاناعبدالباسط 
  کیم  یس 

باور لري چ   د عامه پوهای له الرې به هغه اندیښب 
ی چ   وزارت په دې اړه خلکو ته عامه پوهای ورکوي  .وتلو وروسته کډوالی ډیریږي. نوموړی وابی

ی کډوالۍ څخه چ   ناوړه پاییل  لري ډ ډه وکړي یصار نا
 .له افغانانو غواړي چ   غت  قانوب 

دولبر  انهاس»سازمان غت  از واژگون شدن یک قایق  آوریل اعالم کرد که پس ۲۲روز پنجشنبه « اواس مدیتر
 .کم ده جسد را پیدا کرده استدر نزدییک لیب  دستنفر رسنشی    ۱۳۰بادی با 

دولبر روز سه ، در این باره شنبه با مشاهده سه قایق در آبهای بی   این سازمان غت  الملیل در نزدییک لیب 
 .هشدار داده بود

 

دولبر مستقر در شهر ماریس به همراه دو کشبر دیگر عازم  کشبر اوشن وایکنیگ متعلق به این سازمان غت 
 .محل حادثه شدند

https://eeas.europa.eu/generic-warning-system-taxonomy/404_en/11107/Joint%20Way%20Forward%20on%20migration%20issues%20between%20Afghanistan%20and%20the%20EU
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ها ابتدا سه جسد را پیدا کرد و سپس یک هواپیمای متعلق به فرانتکس، آژانس حفاظت از ییک از کشبر 
وب  اتحادیه اروپا الشه یک قایق بادی را مشاهده کرد  .مرزهای بت 

ا، هماهنگ کننده جست ا آلت   پس از حضور »وجو و نجات در در هیات مدیره اوشن وایکینگ گفت: لوئت  
را در نزدییک  ایم دست کم ده جسد ایم و تنها توانستهای را پیدا نکردهامروز ما در محل حادثه، هیچ بازمانده

 «.الشه قایق مشاهده کنیم

انه جان خود را از دست  ۲۰۲۱مهاجر از اول ژانویه  ۲۹۰کم طبق اعالم سازمان ملل دست در دریای مدیتر
 .اندداده

یا و سوریه به این نتیجه رسیده که آن ها به خصوص در زمینه   یک کار تحقیقابر راجع به مهاجران از اریتر
ی نیاز دارند ش ارتباطات اجتمایع به کمک بیشتر   .گستر

 Picture-alliance/dpa/C.Schmidt :مهاجران در آلمان/عکس

 آلمان )بامف( روز چهارشنبه 
ی

زه لند، رئیس مرکز تحقیقات در اداره فدرال مهاجرت و پناهندک کاترین هت 
گ گفت: با استفاده از نتایج این کار پژوهش  یم توان ترکیب خانواده ها و روابط این دو گروه بزرگ  در نورنت 

 .مهاجران را به صورت دقیق تر برریس کرد

د. آن ها در اغلب ما وارد و در ادامه گفت، نقش زنان نت   در این خانواده ها باید دقیق تر مورد برریس قرار گت 
بان ندارند  .هیچگونه ارتبایط با جامعه مت  

و مرکز تحقیقات در بامف  (BiB) این کار پژوهش  با همکاری بنیاد فدرال برای تحقیق راجع به جمعیت
کت کردند. این اشخاص که بی    ۱۵۰۰انجام شده است. حدود  یا در آن رس  تن از کشورهای سوریه و اریتر

 .به آلمان مهاجرت کرده بودند ۲۰۱۹تا  ۲۰۱۳سال سن داشتند، یط سال های  ۴۵تا  ۱۸
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ده در این باره گفت، در حال حاض    ۷۴هزار مرد و زن از سوریه و  ۷۹۰نوربرت شنایدر، مدیر بنیاد نامت 
یا   یم کنند هزار تن از اریتر

ی
درصد از همه شهروندان خارچ  را در آلمان  ۱۷آن ها حدود  .در آلمان زندک

 .تشکیل یم دهند

کت کردند، به خاطر جنگ در سوریه و یا از ترس  به گفته شنایدر، بیشتر افرادی که در این کار تحقیقابر رس 
یا کشورشان را ترک کردند.   و آینده  گراب  در مورد ن خدمت اجباری در اردوی اریتر

ی
آینده، مسائل خانوادک

یا به آلمان مهاجرت   کودکان از جمله دالیل دیگری است که باعث شده شهروندان از کشورهای سوریه و اریتر
 .کنند

 و یا فرزندانشان در آلما
ی

یک زندک کت کنندگان در این کار تحقیقابر به همراه خانواده، رس   از رس 
ی

ن بخش بزرک
 یم کنند

ی
 .زندک

کت کنندگان دراین تحقیقات، عمدتا اعضای خانواده های آن ها  براین اساس نزدیک ترین اشخاص به رس 
یابی بیشتر به ارتباط  هستند. 

به خصوص زنان سوریابی بر خانواده های شان تکیه دارند. اما مردان مجرد اریتر
 .با آشنایان و امدادگران رضاکار وابسته هستند

قات بامف در پاسخ به این سوال که آیا مهاجران با گروه های مسلمان انیا اشتیش، از کارمندان مرکز تحقی
کت کنندگان در کار تحقیقابر سوال نشده است  .یا مسیخ ارتباط دارند، گفت که در این زمینه از رس 

انگت   است. تنها بار و غمدکش  مهاجران و پناهجویان در اندونزیا اندوهگوید آمار خو سازمان ملل متحد یم
ده نفر خودکش  کردهدر دو سه سال گذشته دست ها مهاجران و پناهجویان افغان آن اند که بیشتر کم ست  

 .هستند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 
است که دههها نزدیک به یک نآبرند و بیشتر هزار مهاجر از افغانستان در اندونزیا به رس یم ۸بیش از 

 .منتظراند به کشور سوم منتقل شوند
 .استها نشستهای از آنکاوون خموش پای صحبت عده

انه»سازمان امدادی  ساحل لیبیا دست  اعالم کرده است که غرق شدن یک قایق در برابر « اس او اس مدیتر
کشته برجای گذاشته است. به گفته این سازمان بی   الملیل مهاجرت از آغاز سال روان تا به حال   ۱۰کم 

انه جان باخته اند ۴۵۰بیش از  ه مدیتر  .مهاجر یط تالش برای عبور از بحت 

انه» در بحر با  رسنشی    ۱۳۰در ادامه گفت که صبح روز چهارشنبه، یک قایق بادی با « اس او اس مدیتر
پس از دریافت « اوشی   وایکینگ»براین اساس امدادگران کشبر نجات  خطر غرق شدن مواجه شده است. 

ق  یک تماس اضطراری این قایق را به مدت چندین ساعت جستجو کردند تا این که در شمال رس 
 .ایق سانحه دیده و اجساد مهاجران را پیدا کردندق طرابلس،

تماس اضطراری این قایق را دریافت کرده  «Alarm Phone» سازمان« انهاس او اس مدیتر »به گزارش 
ایط  است. این سازمان در دو روز گذشته از وجود سه قایق در برابر ساحل لیبیا خت  داده بود که در رس 

 .اضطراری قرار گرفته بودند

انه» « اوشی   وایکینگ» در ادامه گفت، هنگام دریافت این تماس های اضطراری، کشبر « اس او اس مدیتر
 .حدود ده ساعت از مکان های سوانح فاصله داشته است

ا، هماهنگ کننده عملیات جستجو و نجات در کشبر  ا الت  ما دو تا از این »گفت: « اوشی   وایکینگ»لویت  
در حال که فرصت زیادی نداشتیم و ارتفاع امواج تا به شش  .قایق ها را جستجو کردیم، ییک پس از دیگری

پس از رسیدن به محل سانحه، هیچ فردی را پیدا نکردیم که از این »او در ادامه گفت: «. یم رسید متر 
 «.سانحه جان به در برده باشد. به جای آن دست کم ده جسد در نزدییک قایق سانحه دیده پیدا کردیم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 
 Twitter SOS MEDITERRANEE ITA :در برابر ساحل لیبیا/عکس« اوشین وایکینگ»عملیات نجات توسط کشتی 

ا از این شکایت کرد که عملیات جستجو و نجات  هماهنگ نشده و هیچ  «از سوی هیچ نهاد دولبر »الت 
« اوشی   وایکینگ»از آن ها حمایت نکرده است. او گفت که کشبر « نهاد دولبر در بخش امور بحری»

  .برای سازمان دیه عملیات جستجو با سه کشبر تجاری همکاری کرده است

 ۴۵۰بر بنیاد اطالعات سازمان بی   الملیل مهاجرت )آی او ام( از آغاز سال روان میالدی تا به حال بیش از 
انه جان باخته اند ه مدیتر  .مهاجر یط تالش برای عبور از بحت 

سیمه ک  یو فرانسوی پولیس د محکیم  لخوا له دې امله نغدي جریمه « ین سور مربولو  » د فرانش  په ختیځ
ی چارواکی له کډوالو رسه پر ناوړه 

شوی چ   د یو کډوال ټیلفون بی غال کړی و. مرستندویه سازمانونه امنیبر
 .تورنوي

ه مهال له یوه کال په نومت  میاشت ک  رامنځ ته شوې وه.د فرانش  ژاندارم پولیس هغ  ۲۰۱۹یاده پیښه د 
الرۍ موټر څخه د فرانش  په خیتځ ک  درې کډوال و موندل. دغه کډوال د پولیسو لخوا و نیول شول خو له 

ی هڅه وکړه چ   په خپل ټیلفون ک  د پولیسو د بد چلند په اړه ویډیو واخیلی   .دې ډل  څخه یو تن بی

:  «وا دو نور» د فرانش  په ځیتځ ک  د ۍ لیکیلی
کلن مرستیال د   ۴۷د پولیسو د افش یو » یوې سیمه ایزې رسب 

ی وویل چ   سمه پریږدي. و  روسته معلومه شوه چ   یو کډوال ټیلفون له هغه څخه واخیست او هغه ته بی
څه موده وروسته، د کډوالو د مالتړ یو تن فعال د ټیلفون « دغه ژاندارم پولیس، ټیلفون له ځان رسه ساتیل و. 

 .د غال له امله د دغه پولیس پر وړاندې محکیم  ته شکایت وکړ

https://www.lavoixdunord.fr/988540/article/2021-04-22/calais-un-gendarme-condamne-pour-avoir-vole-le-portable-d-un-migrant
https://www.lavoixdunord.fr/988540/article/2021-04-22/calais-un-gendarme-condamne-pour-avoir-vole-le-portable-d-un-migrant
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 
 ۲۰۱۹ کالې کې د کډوالو په یو کمپ کې د پولیسو عملیات. انځور: مهدي/ کډوال نیوز. اکتوبر

 یورو نغدي جریمه ۱۵۰۰

ی غوښتنه کړې وه تر څو دا  تورن پر خپل ځان لګیدلی تورونه منیلی او وییلی دي چ   له خپلو همکارانو څخه بی
 : ی ی او د میلی ژاندارمري تفتیشانو ته دې په دې اړه څه و نه وابی

و شپه لومړي رس ک  زما پام نه » راز پټ وسابر
ډیر ژر یم  ټیلفون لرې وارتاوه. لږ وروسته یم  له همکارانو وغوښتل چ    چ   ټیلفون یم  له ځان رسه ساتیل خو 

ی 
 «.دا موضوع له ځان رسه وسابر

  په ورځ د اپریل په 
 .یورو نغدي جرییم  محکوم شو ۱۵۰۰مه، د محکیم  لخوا په  ۲۲د غه پولیس د پنجشب 

و څو کلونو راهیش  د فرانش  په خیتځ کال   ی دا په دایس  حال ک  ده چ   له تت 
 او ګراندسنت ښارونو ک  امنیبر

ي  .چارواکی له کډوالو رسه په ناوړه چلند او تاوتریخوالی تورنت  ږ

ی سازمانونو په وینا، د پولیسو تاوتریخوال د کډوالو د کمپونو د تخلب   پر مهال رامنځ ته کت  ږ 
ي. د غت  دولبر

ی چاروا 
ی د امنیبر ي چ   له امله بی کو لخوا د کډوالو شخصی توکی او اوس دا ډول عملیات هره ورځ تر رسه کت  ږ

ي  .اموال ضبط کت  ږ

 د کډوالو پر وړاندې د پولیسو دوامداره تاوتریخوایل

  شب   سبا کوي ۱۰۰۰د سازمانونو په وینا، د فرانش  په خیتځ ک  له 
 ډیر کډوال په کمپونو ک  د ژوندانه سخبر

ي. د پول یسو د عملیاتو په ترڅ ک  کډوال خپل چ   په ورځ ک  یوځل پر دغو کمپونو د پولیسو چاپه اچول کت  ږ
 .مال او توکی له السه ورکوي او خوراکی آسانتیاوو ته د دوې الرسیسۍ محدودیږي
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی چارواکی هم د کډوالو له ناوړه چلند څخه رس ټکوي. د 
  په دې اړه د « وا دو نور» بل پلو امنیبر

ورځپاب 
ته د ننه کیدو په هڅه ک  وه پر یو پولیس برید ډسمت  په میاشت ک  راپور ورکړی و چ   یو کډوال چ   کامیون 

ی شو  .وکړ چ   په پایله د دغه پولیس پښه او الس ټب 

ول مرز این کشور را با اتریش برای شش ماه دیگر یعب  تا  هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان فدرال، کنتر
ان باالی مهاجرت های  ماه نومت  امسال تمدید کرد. او وضعیت را در این جا نگران کننده خوانده و به مت  

  .ثانوب  پناهجویان اشاره کرده است

 
 کنترول مرزی میان آلمان و اتریش

گزاری فرانسه، هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان فدرال روز پنجشنبه به کمیسیون اتحادیه  به گزارش خت 
ان باالی به اروپا نوشت که  وضعیت در مرز آلمان با اتریش هنوز هم "نگران کننده" است. وی به مت  

اصطالح مهاجرت های ثانوی پناهجویان اشاره کرد که از طریق سایر کشورهای اروپابی به اتحادیه اروپا 
 .وارد شده اند

ی از ادا  ۲۰۱۵آلمان در سال   به اوج رسیده بود، برای جلوگت 
ی

مه سفر مهاجران به  که بحران پناهندک
ول مرزی به طور مرتب تمدید یم  ول مرزها را آغاز کرد. از آن زمان، کنتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کنتر

ک با اتریش که پیش از آن تا  ول مرز مشتر نومت   ۱۱ماه یم تعیی   شده بود، اینک تا  ۱۱شود. مدت زمان کنتر
 .امسال تمدید گردیده است

ول مرزی را به خاطر "وضعیت وزیر داخله آلمان د ر ادامه این پیام به کمیسیون اتحادیه اروپا تمدید کنتر
وری دانسته   در مست  بالقان" ض 

قانوب  بسیار شکننده در مرز بی   ترکیه و یونان و پتانسیل مهاجرت غت 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

قانوب  از طریق مرز آلمان با اتریش از ماه جون سا ان مهاجرت غت  به  ۲۰۲۰ل است. به گفته زی  هوفر، مت  
 .سطح قبل از آغاز پاندیم کرونا رسیده است

های یخچال، در الری ها یا بس های کوچک  های کاال یا کانتیت  همی   امر در مورد قاچاق مهاجران در کانتیت 
پناهجو به ثبت رسیده  ۱۰۳مورد با کشف  ۲۴نت   صدق یم کند. به گفته زی  هوفر، تنها در ماه جنوری امسال 

قاچاق به ویژه برای پناهجویان خطرناک تلقر یم شود. زیرا ممکن است در محل اختفای است. این نوع 
 به آن ها نرسد

 
 .شان هوای کاف

پناهجو در یک الری در کشور اتریش، خشم جامعه بی   الملیل را در  ۷۱، مرگ ۲۰۱۵در ماه اگست سال 
 .افغانستان بودندب  داشت. قربانیان به شمول چهار کودک از کشورهای سوریه، عراق و 


