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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ------------------------------------- « وز یمهاجر ن» اخراج کند  ی  اروپا یصدها پناهجو را به کشورها خواهد انگلستان یم

 5 --------------------------- « یوله در  چی    دو » است  افتهیآلمان را کسب کرده اند کاهش  یکه شهروند  ی  هاتعداد خارج  

  استو  ا یبرتان
 7 ------------------------------------- « وز ینمهاجر »  درویل رامګپرو  ستلو یمهاجرو د ا ونو ګد زر  و ځینګله دولت 

ن برا  8 -------------------------- « رکا یافغان ا» کار کرده اند   کا یامر  یکه برا  بردن هزاران ترجمان افغانستاین  یتالش واشنگت 

 9 ------------------------------- « وز یمهاجر ن»  ند؟ی  گیم شیرا در پ ا یرومان ی  مس انیچرا پناهجو : «ی  مهاجران فق ی  مس»

انهیملگري ملتونه: په مد  12 ----------------- «توښدويچه ويله پ» هم مسووله ده  ولنهټ ی  ک  اروپا  نهړیک  د مهاجرو په م  ی 

  استیس نهیخواستار کمک در زم ونانی
 

 14 ----------------------------------------------------« وز یمهاجر ن» شد  پناهندک

 15 -------- « وز یمهاجر ن» نه لري  ته الرسیس و ړ خو  تونک  ښپناه غو  ونهګوروسته زر  دو ې: د دولت د مایل  مرستو تر بندا یبرتان
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن   اخبار کامل  مت 

ه این کپناهجو را به آن عده از کشورهای اروپای  برگرداند   ۱۵۰۰ خواهد که حدود یم حکومت انگلستان
ن این مهاجران   ای عمده اروپای  برای توافق پساند. تا کنون کشورهآنجا به انگلستان رفته مهاجران از  گرفت 

 .اندتماییل از خود نشان نداده

 سه ما یطپناهجو را که  ۱۵۰۳ خواهدیم یم گزارش داد که انگلستان ۲۷روزنامه ایندیپندنت روز پنجشنبه 
ن رقم یک بوری این مهاجران در اتحادیه اروپا برگرداند. ایی عکشورها   اند بهبه این کشور آمده ۲۰۲۱اول 

ن مدت وارد انگلستان شده چهارم  .اندپناهجویاین است که یط همت 

 
 اروپا برگرداند. عکس تزئینی از رویترز عبوری این مهاجران در اتحادیه یاند به کشورهابه این کشور آمده ۲۰۲۱پناهجو را که طی سه ما اول  ۱۵۰۳ خواهدانگلستان می

 از تصمیم حکومت اطالع یافته
ً
 شان هایاند که درخواستاین پناهجویان قبال

 
به این دلیل برریس  پناهندک

 .اج آنان را تحت برریس دارداخر  نخواهد شد که پریت  پاتل، وزیر داخله امکان

 
 

قانوین وارد  پناهجویاین که از راه پریت  پاتل درماه مارچ امسال اعالم کرده بود درخواست پناهندک های غی 
 ه قبل از آمدن بهکتاکید کرده بود که این مهاجران با زور به کشورهای    شوند رد خواهد شد. او کشور یم

 .برگردانده خواهند شد یعتن کشورهای عضو اتحادیه اروپا،اند، انگلستان در آنها به رس برده
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 آنان  بعد از درخواست بر بنیاد دستور وزارت داخله، برنامه اخراج این مهاجران در جریان شش ماه
 

پناهندک
 شان را برریس خواهد   عمیل خواهد شد و تنها در صورت ناکایم این

 
اخراج، انگلستان درخواست پناهندک

 .کرد

های دوجانبه برای دارد با انجام توافق به نوشته ایندیپندنت، با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، لندن تالش
ن  ی  ناهجویان را کنار بگذارد اما تا کنون برجن از کشورهای اروپادرباره پ پس فرستادن مهاجران، توافق دوبلت 

 .اندنشان نداده های دوجانبهجمله فرانسه، آلمان، هالند، بلژیک و سویدن تماییل به این توافق از 

ن الملیل،  ستیو والدز سایموند، کارشناس حقوق مهاجران و پناهجویان در بخش انگلستان سازمان عفو بت 
محتاطانه و تصامیم جدید  عمیل وزارت داخله را غی  خوانده و گفته است که این تصامیم موجب تاخی   غی 

 و خلق نگراین و عدم اطمینان در میان پناهجویان خواهد شد هایدر برریس پرونده
 

 .پناهندک

نوبه خود از تصامیم پریت   به (Refugee Action) ر عمویم سازمان ریفوج  اکشنتیم ناهور هیلتون، مدی
ی وارد  مجازات کردن» پاتل انتقاد کرده و گفته است:  ک کشور یپناهجویان به این دلیل که از چه مسی 

قانوین و شده  «.اهانت به کنوانسیون پناهندگان است اند غی 

 در بریتانیا در سال درخواست منتشر شده نوشته که شمار اندیپندنت با تکیه بر تازه ترین آمار 
 

های پناهندک
مورد رسیده است. این در حالیست که شمار پناهجویاین که  ۳۲۴۱۱ درصد کاهش یافته و به ۲۴به  ۲۰۲۰

 .است درصد افزایش یافته ۷۱کشند، تصمیم رسنوشت شان، بیشی  از شش ماه انتظار یم برای اعالم

ان اعطای شهروندی آلمان برای شهروندان خارج  در سال گذشته کمی  بوده ن است. در میان دالیل دیگر،   می 

ی کرونا از عوامل این   کاهش عالقه مندی شهروندان بریتانیای  به دریافت ات همه گی  تابعیت آلمان و تاثی 

 .باشندکاهش یم

مقایسه با یک سال پیش از  ت آلمان را دریافت کردند که در هزار خارج  تابعی ۱۱۰حدود  ۲۰۲۰در سال 
 .فدرال آمار آلمان در ویسبادن روز چهارشنبه اعالم کرد هزار تن کمی  شده است. این خی  را اداره ۱۹آن، 

های شهروندان بریتانیای  برای دریافت پاسپورت آلماین و از جمله دالیل این سی  نزویل، کاهش درخواست
ات ه ی کرونا بوده استتاثی   .مه گی 

ان کاهش با فروکش کردن  به ن ی  عالقه مندی شهروندان بریتانیا گزارش اداره فدرال آمار آلمان، نییم از این می 
شهروند بریتانیا برای دریافت تابعیت  ۴۹۰۰سال گذشته، فقط  به دریافت شهروندی آلمان ارتباط دارد. در 

عبارت  ها در مقایسه با یک سال قبل از آن، دو سوم یا بهمار آنکه به این ترتیب، ش  آلمان اقدام کردند 
 .تن کمی  شده است ۹۷۰۰دیگر حدود 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ان اعطای شهروندی به شهروندان بریتانیای  در جمهوری فدرال ۲۰۱۹سال  در 
ن آلمان به باالترین حد  می 

 .داشتاتحادیه اروپا ارتباط  رسیده بود. این روند با برگزیت یا خروج بریتانیای از 

ن بر روند اعطای شهروندی در آلمان  آنگونه که اداره فدرال توضیح داده است، ی کرونا نی  پیامدهای همه گی 
گذار  درخواست کسب  بوده است. در یی شیوع این ویروس، مدت زمان انتظار برای دریافت پاسخ به تاثی 

ی از  ان کمی  ن  یمهدرخواست تابعیت افزایش یافته و نهادهای مسئول به می 
 

 . کنند ا رسیدک

 پاسپورت آلمان

ان اعطای تابعیت به شهروندان بریتانیای  از این  به گفته اداره آمار آلمان، در صوری  که ن درصد کش  ۱۵می 
هشت  ۲۰۱۹تابعیت آلمان را دریافت کرده اند، نسبت به سال  ۲۰۲۰افرادی که در سال  شود، شمار 

 .درصد کاهش یافته است

کشور مختلف جهان شهروندی آلمان   ۱۷۳متقاضیان از  ۲۰۱۹ان در سال به گزارش اداره فدرال آمار در آلم
 .را دریافت کرده اند

ین کشور عضو اتحادیه   ۲۷ساین که شهروندی آلمان را دریافت کرده اند از گروه یا یک چهارم مجموع ک  بزرگی 
رار ققرار دارد. پولند و بریتانیا در جایگاه دوم  اروپا بوده اند. از این میان کشور رومانیا در جایگاه نخست

 .هنوز عضو اتحادیه اروپا بود ۲۰۲۰ دارند. بریتانیا در سال

ین گرویه که ابعیت آلمان را دریافت کردند، شهروندان ترکیه بودند. اما با وجود آن ت از نظر تعداد، بزرگی 
 .تن رسیده است ۶۰۰ هزار و  ۱۱درصد کاهش یافته و به  ۳۸ها در مقایسه با یک سال قبل از آن آن شمار 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-57696870
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 ۷۴تابعیت آلمان را دریافت کردند،  ۲۰۲۰سوریای  که در سال  به گزارش اداره آمار آلمان، شمار شهروندان
 .تن رسیده است ۶۷۰۰یافته و به  درصد افزایش

 اکانتعداد شهروندان سوریای  که تابعیت آلمان را دریافت خواهند کرد، کم بر بنیاد ارزیای  اداره آمار آلمان،
آلمان آمدند و در این  به ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۴های افزایش خواهد یافت. چون تعداد پناهجویاین که یط سال

ایط دریا  .یابدافزایش یم فت تابعیت آلمان هستند، پیوستهمیان واجد رسر

  
  د برتانیا د کورنیو چارو وزارت له استوګنځیو څخه د   د برتانوۍ ورځپاین 

زرګونو  ګارډین د یو خی  له مخن
ل له  مهاجر  ۴۰۰۰مهاجرو د ایستلو پروګرام درویل دی. ټاکل شوې وه جی  نږدې  ړ   استوګنځیو څخه ورسر

دولت 
. د برتانیا روغتیای   چارواک  وای   جی  د   

 .کورونا ویروس کړکېچ پر مهال دا کار ناشوین دی  یسر

  
  پاتل خپل پالن ځنډویل دی. د برتانوۍ ورځپاین 

په حواله رد شوي  ګارډین د برتانیا د کورنیو چارو وزیرې پریت 
ي. ټاکل شوې وه جی  د کورونا ویروس وبا پر مهال ل کی  ږ ړ   استوګنځیو څخه نه رسر

 پناه غوښتونک  نور له دولت 
   کسان له دولتي کورنو څخه و ایستل ۴۰۰۰نږدې 

 .یسر

ه اپریل میاشت د برتانیا حکومت پ   استوګنځیو څخه له  رېکړه کړې وه جی  رد شوي مهاجر باید تی 
له دولت 

. خو روغتیای   چارواکو دا   
 .پرېکړه ناسمه وبلله ځنډه پرته اخراج یسر

چوکاټ ک  فعالیت کوي وییل  د  ګارډین زیاتوي جی  د برتانیا د عایم  روغتیا ادارې جی  د روغتیا وزارت په
 .ویروس ترمنځ مستقییم  اړیک  شته کورونا   رسړکونو پر غاړه د مهاجرو د اوسېدلو او د 

ي دالیلو له امله هېڅوک نه باید خپله رسپناه له السه ورکړي»  «د روغتیایي

د رسړکونو پر غاړه ژوند کوي د   د برتانیا د عایم  روغتیا ادارې زیاته کړې هغه مهاجر جی  رسپناه نه لري او 
. یادې ادارې دا هم وییل  جی  د کورونا وبا په جریان ک  د  کورونا ویروس د پېښو د زیاتېدو المل ګرځېدیل  
 یسر

 .له امله هېڅوک باید خپله رسپناه له السه ور نه کړي روغتیای   دالیلو 

 تیم نور هېلتون وییل  وو: 
ه میاشت د رفیوج   اکشن سازمان مشر خلک له خپلو رسپناوو څخه  دا جی  »تی 

ه ده، خو د کورونا وبا پر    د تعجب خی 
ل یسر ړ ي مهالورسر   او خطرناک بلل کی  ږ

انساین  «.دا کار غی 

نوموړي زیاته کړې وه جی  دولت مسولیت لري جی  مهاجرو ته رسپناه برابره کړي او د مهاجرو د ی   وزیلۍ مخه 
 .ونیس  

  مشر 
  نړیوال سازمان د مهاجرو او پناه غوښتونکو څانک 

ستیو والدېر سیموندز د دولت  برتانیا ک  د بخښتن
د کورنیو چارو وزارت دې خلک ی   رسپناه و نه کړي. » :بلیل و. هغه زیاته کړې وه« مانهظال»دغه اقدام 

  سیاست په توګه کاروي، خو نور بس حکومتونه له کلونو 
 «.دی راهیس  د خلکو ی   رسپناه کول د یو مهاجری 

https://www.theguardian.com/uk-news/2021/may/25/home-office-drops-plan-to-evict-thousands-of-migrants-during-pandemic
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/may/25/home-office-drops-plan-to-evict-thousands-of-migrants-during-pandemic
https://www.infomigrants.net/ps/post/31849/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%BA%D9%88%D8%A7%DA%93%D9%8A-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%AB%D9%86%DA%81%DB%8C%D9%88-%D8%AF-%D8%B2%D8%B1%DA%AB%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%D9%88%DA%9A%D8%AA%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%88-%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%88-%D9%84%DA%93%DB%8D-%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93%D9%8A
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ي 
ې خپلو هیوادونو ته ستنېدیل ش   له هغو کسانو رسه مرسته نه کوو چ 

ه دوشنبه په یو لیک ک  وویل جی     پاتل د برتانیا د عایم  روغ د برتانیا حکومت مدافع وکیالنو بیا تی 
تیا پریت 

 .ادارې سال مشورې په پام ک  نیس  

ي. ټاکل شوې جی   خو له استوګنځیو د مهاجرو استول په قطع     په پای ک   توګه نه درول کی  ږ
د جون میاشت 

   او د کورونا ویروس وبا تر کمېدو وروسته به دغه
ته پیل یسر  .پروګرام بی 

 :  زیات شمی  رد شویو پناه غوښتونکو  د کورونا ویروس وبا په جریان ک  »د کورنیو چارو وزارت یو ویاند وییل 
  هم شوې دي. خو کله جی  بندیزونه هرسپناه لرله او وررسه د برتانوي مالی

 ورکوونکو له پیسو څخه مایل  مرست 
،  

... موږ د برتانیا د  موږ به نور له هغو کسانو رسه مرسته نه کوو جی  خپلو هیوادونو ته ستنېدیل نرم یسر  
 یسر

یم مه ]د اخراج د پرویس  د بیا پیلولو په اړه[ تصم۲۱ عایم  روغتیا ادارې د سال مشورو پر بنسټ د جون پر 
 «.نیسو

و څو کلونو ک  برتانیا ک  د پناه غوښتونکو د دوسیو د ارزولو موده   ۲۰۲۰ریکارډ کخی  ته رسېدیل  ده. په  په تی 
تنو ی   نږدې یو کال د خپلو دوسیو ځواب ته انتظار کړی  ۱۷۰۰۰ پناه غوښتونکو له ډیل  څخه ۴۳۰۰۰ک  د 

 .کسان د ایران، عراق او البانیا اتباع ول  و. ډېری دغه

ک ارتش ال مارک مییل، رییس ستاد مشی  وهایش از  جین امریکا گفته است که کشورش پیش از خروج نی 
، به رسعت در حال برنامه افغانستان در ماه افغانستان  دانعده از شهرونکردن آنرجریزی برای خاسپتامی 

وهای امریکای  کار کرده  .انداست که برای نی 

جمان و دیگر کساین که برای  آقای مییل امریکا کار   گفته است که در حال حاضن شمار قابل توجیه از می 
های  با رسعت خییل در حال حاضن طرح ی او،گفتهند. بهاند، در معرض خطر حمالت طالبان قرار دار کرده

جمان و شمار زیادی از   .دارد اند، جریانافرادی که با امریکا کار کرده زیاد برای خروج می 

ش منتشر شده، گفته است:  ۶شنبه )که روز پنج  مییل در اظهارای   شمار  دانیمما یم»جوزا( از سوی دفی 
اند و ممکن است در حمایت کرده قابل توجیه از شهروندان افغان هستند که از ایاالت متحده و ائتالف

 «.خطر باشند

 فغان برای مهاجرت به امریکا هزار شهروند ا ۱۸د ی ویژه حدو طبق یک برنامه یس فاریس،ی  به گزارش ی  
 .اندویزا بوده ها منتظر ان نداشته و متقاضیان سالاند، اما این روند عمال جریدرخواست داده

ال مارک مییل افزوده است:  اطمینان از این مسأله است که ما به آنها وفادار  یک وظیفه خییل مهم»جین
ورت داشت از کشور خارج کنیم، اگر آن باشیم و آنچه برای حفاظت از  ها الزم است انجام دهیم و اگر ضن

ی است که آنها یم این ن  «.خواهندچی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 .ای برای بردن ترجمانان افغانستانی به سرعت در جریان استتش امریکا گفته است، که برنامهرییس ستاد ار

ی ارائه نکرده استاو به نظارت وزارت خارجه  .ی امریکا از این موضوع اشاره کرده، اما جزئیات بیشی 
دهه پیش راه افتاد. در  اند، بیش از یکهای  که با امریکا کار کردهصدور ویزای مهاجرت برای افغان یبرنامه

نفر ویزای مهاجرت صادر  ۵۰۰هزار و  ۲۶برنامه برای  آن زمان گفته شده بود که قرار است از طریق این
 .شود

سال جاری اعالم   ماه حمل ۲۵ی امریکا در جمهور ایاالت متحدهدرحایل است که جو بایدن، رییس این همه
وهایش را ت خواهد کرد. روند خروج این نظامیان از اول  سپتامی  از افغانستان خارج ۱۱ا کرد که تمایم نی 

ن  ماه یم رسما آغاز شده و تا کنون  .انددرصد آنان افغانستان را ترک کرده ۲۵تا  ۱۶بت 

آن ها  .تعداد مهاجراین تنگدست  که سع دارند به رومانیا بروند، در حال افزایش است یط دو سال گذشته
اما پولیس مرزی از ورود اکیر این مهاجران  .کنند از آن جا به رومانیا راه یابندروند و سع یمستان یمبه ضب

ی یم   .کندجلوگی 

وکه، مادری که چهار فرزند دارد، بر روی آتش پیاز رسخ یم  کند. او که امکانات بسیار اندک  در یک خانه می 
ی دارد، سع یم کند به هر قیمت   ن د تا فرزندانش را خوشحال   که  برای آشیی ن  بیی

 
شده یک غذای ویژه عراق

 .کند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

افریقا به ضبستان آمده اند.  خانواده الحیاین از جمله صدها مهاجری است که از کشورهای خاورمیانه و 
ک ی این کشور با مجارستان و رومانیا قرار دارند، در خانه ها آن ها در قریه های  که در نزدیک مرزهای مشی 

وکه  .اند ساکن شده می 

 
 Picture-alliance/dpa/L.Witter :یک کمپ انتقال داده می شوند./عکس مهاجرانی که از مرز صربستان با مجارستان عبور کرده اند، با همراهی پولیس به /(: ارشیفعکس)

یابند. یط دو سال گذشته، شمار  ری  راهکنند که از طریق رومانیا به اروپای غبیشی  مهاجران سع یم
 .کشورهای مرفه اروپای  برسند، به رسعت افزایش یافته است  مهاجراین که سع کردند از این طریق به

هزار نفر به گونه مستقیم از  زمان، ده ها  از بحران مهاجرت زیاد متاثر نشد. در آن ۲۰۱۵رومانیا در سال 
 .سفر کردند ضبستان به مجارستان و کشورهای اروپای  دیگر 

 آسان تر است. کرواسیا به خاطر  اما عبور از مرز رومانیا برای مهاجران در مقایسه با کرواسیا یا مجارستان
انه اش در قبال مهاجران شهرت یک حصار سیم خاردار  ۲۰۱۵دارد و مجارستان در سال  سیاست سختگی 

ی کند را ایجاد کرد تا از ورود   .پناهجویان جلوگی 

ل مسکن گزین  خانواده الحیاین به امید این که فرصت  به دست بیاورد و به سفرش ادامه ن دهد، در یک مین
ل، دهه ها پیش آن جا را  ن  بهی  ترک کرده اند شد. صاحبان اصیل این مین

 
 .برای جستجوی یک زندک

ن نمناک یم خوابند و دائما از این هراس دارند که مبادا سقف بسیار قدییم این خانواده شب ها بر روی زمت 
 .خانه فرو بریزد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

البته » آموخته است. او گفت:  ساله این خانواده تنها کس است که در طول سفر زبان انگلیس را  ۱۶دخی  
ن را باید این جا بمانیم تا بتوانیم در آینده آرزوهای ما بکنیم؟ این خانه رویای  ما نیست. اما چه یم توانیم

 «.کنیم  برآورده

در یک از کمپ های کشور یونان،  خانواده الحیاین سه سال پیش از عراق فرار کرد و بعد از گذراندن دو سال
 .اما موفق نشد سع کرد از طریق بوسنیا وارد کرواسیا شود،

کنند وارد رومانیا شوند. ضبستان رسیدند و از آن زمان هر روز سع یمآن ها باالخره یک ماه پیش به شمال 
 .اما تا به حال موفق نشده اند

مسی  مردم »از آن به عنوان  سفر از مسی  رومانیا شاید آسان تر باشد. اما یک گروه از مهاجران سوریای  
 یم یاد کرده است. آن ها که در یک اتاق کوچک« فقی  

 
شوند تا یک بار دیگر برای عبور یم کنند، آمادهزندک

 .از مرز تالش کنند

گزینه ای است که در برابرشان قرار   برای مهاجراین که پول شان تمام شده است، ورود به رومانیا عمال تنها 
 که از این مسی  

ستان  شود و سفر به مجار کنند، طوالین تر و دشوارتر یماستفاده یم دارد. اما سفر پناهجویاین
 کشور اروپای  در غ که

ن قابل اجتناب است، به تاخی  یم افتد. مجارستان نخستت  حوزه شینگن است.  ی 
 .پاسپورت ندارند شهروندان کشورهای عضو برای سفر در این حوزه نیازی به

گزاری ۳۰یک مرد  ( گفت:  ساله سوریای  که نخواسته است نامش فاش شود، به خی  فرانسه )ای اف یی
( پول یم) دالر( داشتم، ۷۳۰۰یا  ۶۱۰۰یورو )هزار  ۶تا  ۵اگر » دادم تا مستقیما از ضبستان به یک قاچاقی 

 «.به مجارستان بروم

قانوین از مرز» هزار مورد تالش برای ۴۵پولیس رومانیا گفت که در سال گذشته، بیش از  را ثبت  « عبور غی 
مقام های پولیس رومانیا گفتند که  چهار برابر شده است.  ۲۰۱۹کرده است. این رقم در مقایسه با سال 

ی شده است ۸۰تقریبا از ورود   .درصد از مهاجران جلوگی 

خوشنام تر بود، اما حاال آن ها  پولیس رومانیا در گذشته نسبت به همکاران شان در مجارستان و کرواسیا 
ن  ن و نقض قوانت  ن متهم به رفتار خشونت آمی  ن الملیل شده اند نی   .بت 

گزارییک مهاجر سوریای   پولیس رومانیا »فرانسه گفت:   که در کشورش به کار وکالت مشغول بوده، به خی 
برجن از مردم خوب و برجن دیگر بد »او گفت: «. است دو بار پای مرا و یک بار هم دست مرا شکسته

 «.هستند

ووی    چ، از کمیساریای عایل سازمان ملل برای پناهندگان به گزاری فرانسه  لیوبیمکا میی  ( گفت، خی  )ای اف یی
از مرز رومانیا به عقب رانده شده اند. به این ترتیب رقم  ۲۰۲۰ هزار نفر گفته اند که در سال ۲۵بیش از 

 .مهاجران در مقایسه با یک سال قبل از آن بیش از دو برابر شده است این گروه از 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ووی    چ به این اشاره کرد که عملکرد ری مهاجران، بدون این که اجبا یا به عقب راندن «Pushbacks» میی 
 
 

قانوین است. او افزود که  به آن ها فرصت  برای ارائه درخواست پناهندک درصد از  ۱۲داده شود، غی 
ن ماموران مرزی شکایترومانیا به عقب رانده شده اند، ا توسط پولیس مهاجراین که   ز رفتار خشونت آمی 

 .کرده اند

گزاری فرانسه چند بار سع کرد با پولی د و در مورد خی  ادعاهای بدرفتاری با مهاجران  س رومانیا تماس بگی 
 .سوال کند. اما پولیس رومانیا پاسخ نداد

ن با مهاجراین را  شوند، که از مرز به عقب رانده یم  مقام های پولیس رومانیا قبال ادعاهای رفتار خشونت آمی 
 .ار را انجام داده بودکرواسیا و مجارستان این ک  رد کرده بودند. همان گونه که پولیس

شود. مردم در این منطقه مرزی نیم از مهاجراین که دراین بخش از ضبستان گی  مانده اند، استقبال گرم
بسیاری از آن ها دهقانان مستن هستند که اطالعات شان را از  .کنندعمدتا به زبان مجارستان صحبت یم

  .دهندیم مجارستان به دست یم آورند و این رسانه ها عموما بر ضد مهاجرت گزارش رسانه های میل

وهای نظایم اگر این »داشت، گفت:  یک مرد کهنسال که بر روی شانه اش خالکوی  های  در مورد نی 
 دوباره خوب یم

 
 «.آن ها مانند موش های صحرای  هستند .شودمهاجران این جا را ترک کنند، زندک

دهند. شوند، دشنام یموارد آن یم حیل که در مقابل تنها دکان این منطقه نشسته اند، به مهاجراین کهمردم م
ی زند تا از بروز پولیس شبانه روز گزمه یم ی کندب درگی  ن مردم محیل و مهاجران جلوگی   .ت 

گزاری فرانسه شنهاد ساخت ما پی»گفت:   والدیمی  کوچیچ، رئیس سازمان پناهندگان در ضبستان به خی 
ی به این جا جذب آن ها نیم .یک کمپ را در این جا دادیم. اما مردم محیل رد کردند خواهند مهاجران بیشی 

 «.شوند

پرازدحام نیست. اما هنوز هم  مسی  بالقان مانند پنج سال پیش که بحران مهاجرت به اوج رسیده بود،
 .کنندیم ساالنه ده ها هزار مهاجر از این جا عبور 

همان گونه  »یافت. او گفت:  چیچ گفت که شمار مهاجران در آینده بسیار نزدیک بسیار افزایش خواهد کو 
 «.شود متوقف کردنیم شود جلو جریان آب را گرفت، مهاجران را همکه نیم

  په سمندر ک  د مهاجرو په مړینه ک  تر یو 
این ه ځایه اروپای   ټولنه هم مسؤل د ملگرو ملتو په حواله د مدیی 

   ديغوښتونکو عاجیل  اړیک  ی   جوابه پ ده، ځکه جی  ځينو هیوادونو له کښتیو څخه د پناه
 .رې ایسن

https://www.dw.com/ps/دويچه-ويله-پښتو/s-11722
https://www.dw.com/ps/دويچه-ويله-پښتو/s-11722
https://www.dw.com/ps/دويچه-ويله-پښتو/s-11722
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

څخه دي، هڅه کوي جی  ځان د  هرکال په زرو رسگردانه کسان او مهاجر جی  زیاتره ی   له افریقای   هیوادونو 
  سمندر له الري اروپا ته ورسوي. هغوی جی  

این یږي، خپل دغه  مدیی  زیاتره ی   په کوچنیو بادي کښتیو ک  سیی
 .څخه پیل کوي خطرناکه سفر له لیبیا 

 

ي حقونو د عایل  کمیسارۍ په  د ملگرو ملتونو د 
  کچه  ۳۷بشر

 رپوټ ک  راغیل  دي جی  د مهاجرو د مړیتن
ن مخی 

کال  .کسانو پر دغه الر خپل ژوند له السه ورکړی  ۶۳۲تراوسه  مخ پر زیاتیدو ده او رس ږ

په پراخه کچه «تر عنوان الندي دغه وضعیت » وژونک  ی   پروای   «ملگرو ملتو په خپل دغه رپوټ ک  د 
  تر 

 .بلیل دی» اژیديانساین

  نه موجودیت د 
ه نه   دغه رپوټ لیکونک  دې نتیخ   ته رسیدیل  دي جی  د مهاجرو د ساتتن   خی 

ن
کومه تصادق

  د غړو  ده، بلک  دغه وضعیت په لیبیا ک  د ټاکلو سیایس  پریکړو 
او مسؤلینو د کړنالرو، د اروپای   ټولتن

  بڼسټونو او 
 .ریکړي په نتیجه ک  رامنځته سوی دینورو بانفوذه شخصیتونو د پ هیوادونو، دولت 

   د دغه
  او ژغورین

 رسیم  پروگروام ی   په ټپه رپوټ په دوام راغیل  جی  اروپای   ټولنه نه یوازي دا جی  د پلټتن
  له پاره جی  په خطر ک  ول، د مرستندویه سازمانون درویل، بلک  ځینو غړو هیوادونو، د هغو مهاجرو د 

و ژغورین
ۍ درویل  دي او د ځینو قضای   تعقیب ی   پیلکړی. ه  د هلو ځلو مخنیوی

  غوی د دغو مرسته کوونکو کښت 
 .کړی دی
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ي حقونو عایل    مهاجرو 
ته ستنولو «کمیسارۍ ته د ملگرو ملتونو د بشر خی  هم » پیښو په سمندر ک  د بی 

ۍ د غړو  و په مرسته له نړیوالو اوبو  ورکړی دی. په دغه ځای ک  د پناه غوښتونکو کښت  هیوادونو د هلیکوپی 
ته لیبیا ته گرځول  .سوي دي څخه بی 

  پوري وضعي م کال تر سپتمی  ۲۰۲۰څخه د  ۲۰۱۹د نوموړي رپوټ په دوام جی  د 
ت بیانوي او له مياشت 

  اقدامات هم  مهاجرو رسه د مرکه کولو پر اساس لیکل ۸۰
سوی، راغیل  دي جی  په لیبیا ک  د مسؤلینو ځیتن

 .د مهاجرو ژوند له خطر رسه مخامخ یس   ددې سبب سوي دي جی  

  وخت د ليبيا 
ۍ د مهاجرو له کښتیو رسه ټکر کړي او یا ی   هم ډزي  په دې ډول ځیتن مامورینو خپیل  کښت 

یلۍ   بانديور  ي او یا دا جی  سیی   وخت چپه کی  ږ
ۍ ځیتن ی   ترې لویدیل   کړي وي. له همدې کبله د مهاجرو کښت 

ي ته استول کی  ږ له ناوړه استفادې او یا هم سخت چلند له  وي. په ډیرو پیښو ک  هغه مهاجر جی  لیبیا ته بی 
 .خطر رسه مخامخ وي

ي حقونو لوی کمیسار، میشل باچله د ملگرو     په لیبیا او اروپای   ټولنه ک   ملتونو د بشر
و اپه دې اړه د پلټتن

  عملیاتو د قوانینو د ژر تر ژره اصالحاتو 
غوښتنه کړې، تر څو ډاډ ترالسه یس  جی  ټول اقدامات له  ژغورین

ي نړیوالو قوانینو رسه په  .مطابقت ک  تررسه کی  ږ

  د  هغه وویل جی  واقع  تراژیدي داده جی  په ډیریو 
این ،  پیښو ک  د مدیی   

سمندر په منځ ک  د مهاجرو د مړیتن
ي کړاوونو او  ، خو کار ورته کار نه کی  ږ  .ناورین مخنیوی کیدای یس 

 اروپا  نخست وزیر یونان بار 
 

تاکید   دیگر بر تمایل کشورش برای انجام تعهدات در راستای سیاست پناهندک
یک نمود کرد. او در مورد پذیرش مهاجراین هم که از یونان به آلمان رفته اند،   .دیدگاه خود را رسر

یاکوس میتسوتاکیس، نخس ره روز جمعه(  بیلد" )شما" اش با روزنامه آلماین ت وزیر یونان در مصاحبهکی 
 به

 
ن زمان تاکید  " گفت، کشورش آماده است در سیاست پناهندک تعهدات اروپای  ما" عمل کند. او در عت 

 فقط به پذیرش پناهجویاین محدود نیم شود که از یونان ]به کشورهای دیگر این» کرد، اما این مساله
 ".یه[ آمده انداتحاد

 
 

با یونان و کشورهای  میتسوتاکیس از سایر اعضای اتحادیه اروپا خواست که در حل مشکالت پناهندک
 «.کنم که آلمان سهم خود را ادا کرده استیم من فکر »جنوی  این قاره همکاری کنند. او ادامه داد: 
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 رویترز/کوستاس بالکاس : سوتاکیس، نخست وزیر یونانکیریاکوس میت

هورست زی  هوفر، وزیر داخله  یشنهاد نخست وزیر یونان در پاسخ به این سوال که آیا حاضن است براساس پ
د، گفت:  آلمان فدرال، در بدل پرداخت کمک های مایل، حاال اگر آلمان »پناهجویان را از این کشور پس بگی 

توانم برای نیم این پیشنهاد صحبت کنیم. اما من توانیم دربارهپناهجویان منازل بسازد، یم بتواند برای این
ی را عرضه کنم ن توانم. این را به ضاحت یم گویم که ما منازل نیم که به شهروندان یونان داده  پناهجویان چی 

 «.داریم دولت  محدود در یونان

وروسته  بنسټونه وای   له څو ورځو راهیس  د برتانیا حکومت د مایل  مرستو تر بندېدو  د مهاجرو مدافع
 .و ته الرسیس نه لريزرګونه پناه غوښتونک  خوړ 

  
 راپور ورکړی جی  د برتانیا حکومت د مایل  مرستو تر بندېدو وروسته په زرګونو  انډېپندنټ برټانوۍ ورځپاین 
  د مهاجرو د مدافع بنسټونو له مهاجر پوره

قوله وییل  جی  زیان منونک   خوړو ته الرسیس نه لري. ورځپاین 
ن په نامه د خپل ۍ او ماشومان د اسپت 

بانک  کارتونو تر غی  فعالېدو وروسته په خورا سخت  کسان لکه کورین
وي  .وضعیت ک  ژوند تی 

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/asylum-seekers-home-office-aspen-cards-b1854401.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/asylum-seekers-home-office-aspen-cards-b1854401.html
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  وروسته رامنځ ته شوه جی  د برتانیا د ک
کت رسه خپل  ورنیو چارو دغه ستونزه له هعن وزارت له سودېکسو رسر

کت رسه ی   تړون السلیک  قرارداد پای ته ورساوه او د پري پېد فایننشل ۍ رسر  په نامه د مایل  تکنالوج 
رسویشن

 .کړ

 
 ېتیف کامنزانځور: کری

 کارتونه ال فعال شوي نه دي

نو ته په ورځو خپل کارتو  لږ وروسته پناه غوښتونکو ته اطالع ورکړل شوه جی  دوی به د شنت   او یکشنت   
    الرسیس و نه لري، خو د دوشنت   په ورځ به ی   

 .کارتونه بیا فعال یسر

ه چهارشنبه وویل جی  زرګونو کسانو تر اوسه خپل نوي کارتونه نه دي ترالسه کړي. په وینا   خو سازمانونو تی 
فعال  .دي ی   ګڼو نورو وییل  جی  کارتونه ی   غی 

 .رامنځ ته شوي وضعیت مخنیوی وکړيسازمانونو زیاته کړې دولت د دې توان درلود جی  د 

میګرانت هېلپ رسه تماس  انډېپندنټ زیاتوي جی  زیات شمی  پناه غوښتونکو د دولت قراردادي سازمان
فعالتوب په اړه ورته  .خی  ورکړی دی نیویل او د خپلو کارتونو د غی 

  
یه سازمانونه وای   جی  د پناه غوښتونکو د لوړ شمی  له امله دوی ځینو کسانو ته خواړه نه یسر بل پلو خی 

 .رسویل
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  د یو 
ي وییل    ۳۱ورځپاین  غذا مو مخ په تمامېدو ده. ډېر » :کلن پناه غوښتونک  له قوله جی  برادفورد ک  اوسی  ږ

  دي. زه
 «.یوازې ډوډۍ او پاستا خورو او کوږده یم   کم خوراک  توک  یم  د زوی لپاره پای 

ۍ رسه برتانیا ته رسېدیل وای   
ه ډېسمی  میاشت له خپیل  کورین له میګرانت هېلپ سازمان رسه  نوموړی جی  تی 
ۍ مرسته   تماس نیویل دی. دغه سازمان ورته وییل  جی  د 

ین ړ کورنیو چارو وزارت څخه غواړي جی  وررسه بی 
  د 

بیا  زارت باید د نوموړي درخواست تایید کړي. میګران هېلپترالسه کولو لپاره دغه و  وکړي، خو د مرست 
  کړی، خو دغه سازمان ورته وییل  جی  

ن
 .ظرفیت ی   پوره دی هغه د برتانیا رسه صلیب ته معرق

 کارتونه غلطو ادرسونه ته استول شوي

ن کارتونه غلطو ادرسونو ته واستول شوي دي. د کی   حواله د یو  کایل  سازمان په ۴ په زیاتو مواردو ک  اسپت 
دی. د یاد سازمان بنسټګره کلی  موزیل  د کورنیو چارو وزارت  پناه غوښتونک  کارت هغه هوټل ته استول شوی

  وکړي  پر سیستم نیوکه
  ستونزې ته رسیدک 

ن
 .کوي او وای   دولت باید دغ

و درېو ورځو ک   بل پلو ګالسګو ښار ک  د پوزیتیف هوزېنګ ان انکشن سازمان غړې روبینا    وای   په تی 
قریسر

ه ی   دغه کار د بخښلو نه دی. هغه زیاتوي جی  د دغو  .زنګونه او پیغامونه ترالسه کړي دي ۱۳۰تر  په خی 
ۍ او ماشومان هم شامل دي جی  په روج  ناروغیو اخته دي مهاجرو په ډله ک  

 .دایس  کورین

ۍ 
ي، خو   هاجرو ته ورکولپونډ هغو م ۳۹،۶۳د یادولو ده جی  برتانیا ک  هره اوین ي جی  په کورونو ک  اوسی  ږ کی  ږ

ۍ ک  
ي ۸هوټلونو ک  مېشتو مهاجرو ته په اوین  .پونډ ورکول کی  ږ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


