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 اخبار کامل  می   

اند. این مهاجران مهاجر را از دریای اژه نجات داده ۱۶۰گویند که یط دو روز گذشته حدود های ترکیه یممقام
  .خواستند به یونان بروند اما توسط نگهبانان ساحیل این کشور به سوی ترکیه عقب رانده شدندیم

گزاری اناتویل ترکیه گزارش داد که روز سه شنبه  مهاجر را که توسط  ۳۱جون، نگهبانان ساحیل ترکیه  ۸خبر
وهای یوناي  به سوی  .های ترکیه عقب زده شده بودند، از دریای اژه نجات دادندآب نب 

 
 عکس آرشیف: عملیات نجات گارد ساحلی ترکیه در دریای اژه

ها را به اداره یک کشت  نجات ترکیه این مهاجران را در سواحل دیکییل در ایالت ازمب  از آب گرفت و آن
 .محیل مهاجران انتقال داد

های اژه نجات مهاجر از آب ۱۳۱مچنی   روز دوشنبه نب   در دو عملیات جداگانه نگهبانان ساحیل ترکیه ه
وهای یوناي  به آبهای ترکیه عقب زده دادند. این مهاجران نب   یم خواستند به یونان بروند اما توسط نب 

 .شدند

وهای ترکیه نجات یافمهاجر در آب ۱۰۲در عملیات اول   .تندهای دیکییل در ایالت ازمب  توسط نب 

 .های فوکا نجات داده شدندمهاجر که در دو قایق رابری سوار بودند از آب ۲۹در یک عملیات دیگر نب   
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وهای این کشور های ترکیه در هفتهمقام های اخب  از موارد بیشب  نجات مهاجران در دریای اژه توسط نب 
 .دهندخبر یم

 .رانداژه به سوی این کشور عقب یمکند که مهاجران را از دریای ترکیه یونان را متهم یم

مهاجر را از دریا نجات  ۳۷۶۳تا کنون  ۲۰۲۱های ترکیه ادعا کردند که از آغاز سال چند روز پیشب  مقام
 .اندداده

این در حالیست که روز دوشنبه وزارت خارجه یونان اعالم کرد که از این به بعد، ترکیه را برای مهاجران پنج 
 .کندافغانستان و سوریه یک کشور سویم امن تلق  یمکشور از جمله 

های ترکیه، این تصمیم به معنای آن است که یونان مهاجران این کشورها را به ترکیه اخراج به گفته مقام
 .خواهد کرد

ک اعضای تیم مهاجران در مسابقات المپیک توکیو را اعالم کرده است که سه مهاجر الملیل المپیکمیته بی   
 .دهندافغان نب   شامل این تیم اند. هفت عضو این تیم را پناهجویان مقیم آلمان تشکیل یم

زاده مهاجر افغان در الملیل المپیک نشر شده است، معصومه عیلبراساس فهرست  که از سوی کمیته بی   
 مهاجر فرانسه در بخش بایسکل

 
، نگاره شاهی   مهاجر افغان در روسیه در بخش جودو و عبدهللا صادق راي 

 .افغان در بلجیم در بخش تکواندو شامل این تیم هستند

دهند. عالء ماسو و یشا مردیت  در بخش هفت تن از اعضای این تیم را پناهجویان مقیم آلمان تشکیل یم
در بخش بوکس، محمد عیل رشوان و وایل شعیب در کاراته و احمد علیکای در بخش شنا، وثیم سالمانا 

زاده در جودو پناهجویان سوریايي مقیم آلمان هستند که در این تیم برگزیده شده اند. همچنی   کیمیا عیل
 مقیم آلمان نب   عضویت این تیماویل در بخش قایق بخش تکواندو و سعید فضل

را  راي  مهاجران ایراي 
 .کسب کردند

 ورزشکاران مذکور گفت: 
 
شما بخش مهم جامعه »توماس باخ، رئیس کمیته بی   الملیل المپیک حی   معرق

 «.کنیمالمپیک هستید و ما با آغوش باز از شما استقبال یم

این ورزشکاران براساس توانمندی های ورزسر و رعایت مساوات میان زنان و مردان، بدون در نظرداشت 
 .ها انتخاب شده اندورزش و کشور اصیل آننوعیت 

کشور جهان شانس این را داشتند تا برای عضویت   ۱۳ورزشکار از  ۵۵در مسابقات المپیک امسال جاپان 
کشور دیگر برای پناهجویان زمینه   ۲۰در تیم المپیک پناهجویان رقابت نمایند. در کنار آلمان همچنان 

اک در مسابقات المپیک    .هیا کرده اندرا م ۲۰۲۰اشب 
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ماه جوالی، تیم مهاجران پس از یونان در جایگاه  ۲۳قرار است در روز افتتاح مسابقات المپیک به تاری    خ 
دوم تحت پرچم المپیک وارد میدان شوند. ریاست این تیم را لیگال لوروپِه قهرمان جهاي  دِوش از کنیا به 

 .دوش دارد

اک نمود. در آن زمان ده ورزشکار از  ۲۰۱۶تیم مهاجران نخستی   بار در مسابقات سال  در ریود اشب 
اک داشتند  .کشورهای اتیوپیا، سوریه، سودان جنوير و جمهوری دموکراتیک کانگو اشب 

 

تصمیم گرفت که برنامه مسابقات مهاجران در المپیک را که  ۲۰۱۸کمیته بی   الملیل المپیک در ماه اکتوبر 
در توکیو تمدید کند.  ۲۰۲۰شود، برای المپیک از سوی کمیساریای عایل پناهندگان ملل متحد حمایت یم

 .شوداین مسابقات به دلیل کرونا یک سال به تعویق افتاد و در تابستان امسال برگزار یم

ي ال زيات مهاجر  ي دي چ 
په آلمان کي يو شمب  مرستندويه سازمانونه د دغه هيواد له حکومت څخه غوښت 

 .دي له يونان څخه آلمان ته راویلي 

ې په ورځ )د  رو په مه( د مهاج۸کال د جون   ۲۰۲۱کپه آلمان کي يو شمب  مرستندويه سازمانونو د سه شنتر
ي راوستل سوو ټولو او په زياته ماشوم مهاجرو  ه کړېده. په دغه اعالميه کي راغیلي دي چ  مالتړ يوه اعالميه خب 
ي ټاپوګانو 

ي مخ په وړاندي هم د يوناي  ته آلمان ته راتلل د امنيت او ښه راتلونکي معت  ورکوي. زياته سوې چ 
ي په مهاجر کمپونو کي زيات شمب  مجروح کيدونکي يا اړم  «.آلمان بايد وررسه مرسته وکړي»ن مهاجر سته چ 
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ې د  ې اتحاديي
 

ې د شورا او د دغ ي اتحاديي ي په همدغه ورځ د اروپايي ه سوې چ  ياده اعالميه په دې تناظر کي خب 
  .عدیلي او داخله وزيرانو غونډه دايره سوه

ي مهاجر کمپونو څخه د مها
ي د آلمان له خوا له يوناي  جرو د راوستلو رسیمي په اعالميه کي راغیلي دي چ 

مهاجر له يونان څخه  ۲۷۰۰پروګرامونه پای ته رسېدیلي دي. په دې ترح کي د يو کال په جريان کي آلمان ته 
ي له يونان څخه د مهاجرو منلو  ي دغو سازمانونو د آلمان پر حکومت ږغ کړی دی چ 

راوستل سول. غب  دولت 
 .پروسې ته دي ادامه ورکړي

 
 Photo: ARCHIVE/EPA/VANGELIS PAPANTONIS | کاراتېپه کمپ یو انځورپه لیسبوس کي د 

ي  د زښتو زياتو مایلي او توکو د مرستو باوجوده د يونان په اړونده ټاپوګانو کي »په اعالميه کي راغیلي دي چ 
ي « وضعيت فاجعه وي دی. 

ې په مراکزو او په همدې توګه د پناه غوښتت 
ي د مهاجرو د نوم ثبتوي   زياته سوې چ 

ي ستونزي شتون لري. د سازمانونو په وينا په دغو ټاپوګانو کي په زياته د وړ  و نظام ته د الرسسي په ترڅ کي لويي
ي په جزوي توګه بعضو مهاجرو  ي مراقبت ستونزه ډېره لويه ده. هغوی نيوکه کړې چ  ي ځايونو او د طتر  

رسپت 
 .ماشومانو حت  له کالونو راهيسي د تعليیمي ادارو مخ نه دی ليدیل

ي د ستونزو د اوږدمهال هواري له پاره  ي »د مرستندويه سازمانونو په اعالميه کي غوښتنه سوې ده چ  يو اروپايي
نېشنل، سېف دي « حل ته اړتيا سته.  ي انب ر

، امنست  ي
د پرو ازيول تر څنګ پر دغه اعالميه د کاريتاس، دياکوي 

انو او يو شمب  نورو سازمانونه السليکو  ر
ې پویلي ډاکب   .نه هم ستهچلډرن، ير
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جوزای سال روان در مقر وزارت امور مهاجرین و عود کنندگان دایر  18که در جلسه ای که روز سه شنبه 
شد، در رابطه به طرح استقرار داییم خانواده های بیجاشده داخیل ساکن در شهر کابل بحث و تبادل نظر 

 صورت گرفت. 
ینده اداره انکشاف زون پایتخت، این جلسه با حضور نماینده دفب  معاونیت اول ریاست جمهوری، نما

 به وضعیت بیجاشدگان داخیل و رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کابل تحت 
ی

رئیس رسیدک
علم امله وال، معی   پالیس و تطبیق برنامه های وزارت تدویر یافت.   ریاست شب 

 

 
 

قرار است بر اساس یک طرح که از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نهايي گردیده، خانواده 
های خیمه نشی   بیجاشده خیمه نشی   شهر کابل در محالت داییم مستقر شوند و ساحات پالن شده 

، بال 
ی

ک های شاداب شهری از خیمه ها تخلیه شود. انتقال این خانواده ها، از خیمه نشی   های دیوان بیک
 ظفر و چهاررایه قمبر شهر کابل آغاز یم شود. 

 یم کند.  250در محل یادشده کم از کم یک هزار و 
ی

 خانواده بیجاشده داخیل زندک
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چهارشنبه به میدان هوايي کابل نشست. بنا  یک هواپیمای حامل پناهجویان اخراچر افغان از آلمان صبح
پناهجوی افغان  ۱۰۷۷پناهجوی مرد افغان از آلمان اخراج گردیدند. تا اکنون  ۴۲بر گزارش ها در این پرواز 
 .از آلمان اخراج شده اند

به گزارش منابع رسیم افغانستان، حوایل ساعت هشت بامداد امروز چهارشنبه یک هواپیمای دیگر حامل 
 ۴۲جویان اخراج شده از آلمان به میدان هوايي کابل رسید. منابع مذکور گفته اند که در این پرواز پناه

 .پناهجوی مرد به کابل منتقل شده اند

 

  ۲۰۱۶این س و نهمی   دور اخراج پناهجویان افغان از آلمان است و با این دور از سال 
ً
 ۱۰۷۷تا اکنون جمعا

 .پناهجوی رد شده به کابل پس فرستاده شده اند

از ماه دسمبر سال گذشته میالدی هر ماه یک هواپیمای حامل پناهجویان اخراج شده از آلمان به کابل 
در ماه یم به تعویق افتاد، زیرا مقامات افغانستان مرصوف اتخاذ تدابب  امنیت   رسیده است؛ اما این روند 

 به تاری    خ اول ماه یم آغاز 
ً
وها رسما وهای بی   الملیل از افغانستان بودند و خروج این نب  برای روند خروج نب 

   .گردید

ی در آلمان یم باشد. پس فرستادن پناهجویان از آلمان به کشور درگب  جنگ افغانستان بحث جنجال بر  انگب  
وع شد، در مناطق مختلف  در افغانستان با وجود آغاز گفتگوهای صلح که در ماه سپتمبر سال گذشته رسر
وهای بی   الملیل از افغانستان وضعیت امنیت  در  این کشور جنگ با طالبان ادامه دارد. از آغاز خروج نب 

یان طالبان حمالت خود را در چندین والیت این کشور این کشور روز تا روز وخیم تر شده است. شبه نظام
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ی ها صدها تن از  تشدید بخشیده اند و تا اکنون دست کم یازده ولسوایل را ترصف نموده اند. در این درگب 
وهای امنیت  افغانستان کشته و زخیم شده اند  .نب 

د. عالوه بر این، حمالت طالبان بر مناطق مختلف افغانستان همه روزه از می  یم گب 
ان افراد ملیک نب   قرباي 

 .در کنار طالبان همچنان گروه افرایط داعش نب   در افغانستان فعالیت دارد

این در حالیست که در کنار ناامت  و حمالت طالبان، همچنان رقم مبتالیان جدید به کرونا در این کشور به 
 .شدت رو به افزایش است

های بی   الملیل خواسته است که برنامه مشخیص را بخاطر غفور لیوال؛ سفب  افغانستان در تهران از سازمان
ند  .واکسیناسیون مهاجرین افغان در ایران در نظر گب 

 .پاسیفیک کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین مطرح کرده است – بیروی آسیاآقای لیوال این خواست را در دیدار با اندریکا راتوتی؛ رییس 

ای گفته است که در این دیدار آقای راتوي  در مورد اهداف سفر سفارت افغانستان در تهران در اعالمیه
 به امور کاری شان به ایران معلومات داده و اظهار داشتند که جهت اقدامات مؤثر بعدی برای 

ی
رسیدک

 .های متعددی با کشورهای مهاجرپذیر در منطقه داشتندمهاجرین مالقات

 روند قانونمندسازی حضور مهاجرین افغان در ایران، از جمله روند توزی    ع 
ی

سفب  افغانستان در مورد چگونک
ونیک معلومات ارایه کرده است  .تذکره و پاسپورت الکب 

های و محدودیت خدمات و مساعدت ۱۹ورد برنامه واکسی   کووید او در مورد نگراي  مهاجرین در م
توقع ما از سازمانهای »های بی   الملیل به مهاجرین افغان مقیم ایران صحبت کرده و گفته است: سازمان

https://ufuqnews.com/una/wp-content/uploads/2021/05/p-2.jpg
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 و مساعدت به مهاجرین اهتمام  UNHCR بی   الملیل برای مهاجرین و بویژه
ی

این است که در راستای رسیدک
های مشخیص بخاطر واکسیناسیون ایجاب یم نماید، که سازمانهای بی   الملیل برنامه. …بیشب  نمایند

 «.مهاجرین افغان را در برنامه داشته باشند

 در زمینه به سفب  افغانستان اطمینان داده که باوجود محدودیت
های بودجوی و بیشب  شدن آقای راتوي 
 به مهاجرین افغان مقیم ایران به طرح برنامههای کتلوی در رستارس جهان، جهت رسید مهاجرت

ی
های ک

 .مشخص و عمیل اقدام خواهد کرد

کنند، به دلیل پیشب  گزارش شده بود که شهروندان افغانستان که در بخش تنظیف شهرداری تهران کار یم
ی سازمان اند. پیش از این کیانوش جهانپور؛ سخنگو از دریافت واکسی   کرونا بازمانده« کد میل»نداشی   

قانوي  در ایران به   که به صورت غب 
غذا و دارو از واکسیناسیون اتباع افغانستان ساکن ایران حت  مهاجراي 

 .برند، خبر داده بودرس یم

ې پنځه نور غړي هيوادونه شکايت لر  ي اتحاديي ي له يونان څخه مخ په ډېرېدونکې توګه آلمان او د اروپايي ي چ 
ي اروپا ته مخه کوي

 .زیات مهاجر و لوېديځ 

ې د پنځو نورو غړو هيوادونو د کورنيو چارو  ي اتحاديي د آلمان د کورنيو چارو وزير هورست زې  هوفر او د اروپايي
ي  ې « جرتدمګړی روان غب  اصویلي او ثانوي مها»وزيرانو يو ليک ليکیل دی. په دغه کي راغیلي چ 

اندېښت 
، بلجيم، لوکزامبورګ، هالنډ او سويس له خوا د  رامنځته کړي دي. د آلمان تر څنګ دغه ليک د فرانسې

دول سوی دی ې کميسيون ته لبې   ي اتحاديي  .اروپايي

ې د غړو هيوادونو تر منځ د مهاجرو حرکت يا ثانوي مهاجرت تمايل  ي اتحاديي ي د اروپايي په ليک کي راغیلي دي چ 
ې  ې اتحاديي

 
ي د نظام و فعاليت ته جدي پرابلم دید دغ

   . د پناه غوښتت 

ي ډیلې د جون په لومړۍ نېټه د دغه ليک په هکله په لومړي ځل راپور ورکړی ؤ. اوس 
د فونکه په نوم رسنب  

ي  ې راپور خپور کړی دی. په راپور کي راغیلي چ  ي آژانس ته هم رسېدیل او په هکله يي دغه ليک د آلمان خبر
ه يلوا  هورست زې  هوفر په ي کميسيون معاون مارګاريتيس شيناس او د کورنيو چارو کمشب  دغه ليک کي د اروپايي

ل  جوهانسون مخاطبه کړې ده. د دغه ليک يو نقل د يونان د مهاجرت وزير نوتيس ميتاراکيس ته هم لبې  
 .سوی دی

په اصل کي د  زې  هوفر د زياتو کالونو راهيسي له ثانوي مهاجرت څخه رس ټکوي او ورڅخه شکايت کوي. 
ي له  ې مسؤل دی چ 

ي هيواد د پناه غوښتونکي د پناه غوښتت  ي هغه اروپايي
ي هيوادونو د قوانينو له مځ  اروپايي

ې دغه مهاجر اروپا ته داخل سوی وي. په شته قوانيو او اصولو کي پر تعديل ال تر اوسه د غړو هيوادونو  الري يي
و غړو هيو  ادونو د کورنيو چارو د وزيرانو په دغه لیک کي و ثانوي تر منځ توافق نه دی رامنځته سوی. د شب   

 .مهاجرت ته د نسبتا يوې نوي پديدې په توګه پام اړول سوی دی
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ې پناه ترالسه کړې ده خو د نوو  ي په يونان کي يي و وختونو کي د هغو کسانو شمب  زيات سوی دی چ  په تب 
  
 ليدلو يا بل مقصد په اظهار سفر کوي او هلته ترالسه سوو اسنادو په مرسته نورو غړو هيوادونو ته د کوري 

ي چارواکو د 
ي او د پناه غوښتنه کوي. يوازي آلماي  ي راهسي دا ډول   ۲۰۲۰پاتب   

 ۱۷۰۰۰کال د جوالی مياشت 
ې ثبت کړي دي  .دوست 

 
 Photo: dpa/Carsten Rehder |د آلمان د کورنیو چارو وزیر هورست زېهوفر له زیات وخت راهیسي له ثانوی مهاجرت څخه سر ټکوي

ي د سفر د اسنادو په ناوړه توګه  ي کميسيون څخه داسي اقدامات غوښتل سوي دي چ  په ليک کي له اروپايي
ي هيوادونو د يونان په مهاجر کمپونو کي ناوړه وضعيت هم د دې المل  و اروپايي . دغو شب    ې مخه ونيسي

کاروي 
ي يو شمب  د دغو هيوادونو محکمو و ي ي کمپونو د خراب وضعيت بلیل دی چ 

د د يوناي  ونان ته د يادو مهاجرو لبې  
  .له کبله ځنډویل دی

 

 

 



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

13 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والت نیمروز با همکاری کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان 

بیجاشده داخلی توزیع  خانواده عودت کننده و  25جوزا، مساعدت نقدی را به  18به روز سه شنبه  UNHCRیا 

 کرد.

 

افغانی اخذ  100هزار و  20هر خانواده   وند وشاین مساعدت ها در هماهنگی با وزارت امور مهاجرین توزیع می

 کردند.

گرا در مورد هزینه باالی پذیرايي از مهاجران زیرسن گرویه از وکیالن فرانسوی از تبلیغات گروههای راست
اند که نوجوانان مهاجر نه تنها خالفکار تقاد کردند و آن را نادرست خواندند. آنان یادآوری کردهدر فرانسه ان

 .کنندای مانند نانوايي یا تخنیک برق را دنبال یمهای آموزش حرفهنیستند بلکه برعکس، برنامه
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ت افرایط حدود یک صد وکیل فرانسوی هفته گذشته از محتوای نادرست یک برگه تبلیغاي  حزب راس
، در حومه پاریس توزی    ع شده است، به دادگاه« تجمع میل»  .خبر دادند که در منطقه ِیولی  

در این برگه تبلیغاي  که در گرماگرم کارزارهای انتخاباي  محیل به مردم توزی    ع شده، حزب راست افرایط 
ی مارین لوپن، ادعا کرده است که مهاجران زیرسن  هستند « مسئول افزایش باالی ناامت  »فرانسه، به رهبر

 «.اردهزار یورو برای منطقه هزینه د ۴۰زیرسن ساالنه  پذیرايي از هر مهاجر»و 

 
 عکس از مهاجر نیوز.۲۰۱۹مهاجران زیرسن در پاریس در ماه مارچ 

های منطقه ایل دو فرانس ها را به دادستانهايي از این برگهامانوئل داود، یک وکیل فرانسوی، که نسخه
گزاری فرانسه گفت که احزاب راست و راست افرایط با این برگه ها، نوجوانان مهاجر را فرستاده، به خبر

ند و واقعیتهدف یم  .دهندها را نادرست جلوه یمگب 

دهند درصد از نوجواناي  را تشکیل یم ۱۰به گزارش روزنامه لوموند، مهاجران زیرسن و بدون همراه کمب  از 
ها را به عهده دارد. به نوشته مسئولیت رسپرست  از آن (ASE) که اداره خدمات اجتماغ برای اطفال

رسد و از رقم ادعا شده یورو یم ۸۳۹۵ساالنه رسپرست  از یک نوجوان مهاجر ساالنه به  روزنامه، رقم هزینه
 .توسط حزب راست افرایط بسیار فاصله دارد

علیه مهاجران « باعث تحریک و ایجاد کینه»امانوئل داود، وکیل فرانسوی گفت که تبلیغات یاد شده 
 «.ها باید اقدام کنند و نگذارند تبلیغ کینه در اذهان عمویم رواج یابددادستان»گردد. او تاکید کرد: زیرسن یم

های منطقه ایل دو فرانس صالحیت دارند تا درباره آغاز تحقیقات روی تبلیغات یاد شده تصمیم دادستان
ِ و ِورسای، تنها اویل گفته است موضوع را 

، نانب  ِ
ند اما از سه دادستان کریت   .بررس خواهد کردبگب 
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تبلیغات حزب راست افرایط تجمع میل علیه مهاجران زیرسن، اظهارات هانری لوروا، یک سناتور حزب 
آورد که در ماه یم به روزنامه فیگارو گفته بود از ناامت  و هزینه باالی راست جمهوریخواهان را به یاد یم

 .مربوط به مهاجران زیرسن نگران است

 وکیل فرانسوی این اظهارات را در مقاله ۳۹گرویه متشکل از 
ی

ای در روزنامه لوموند محکوم و اظهار آمادک
 .آن را ثابت کنندکردند که نادرست  

های آموزش آنان یادآوری کردند که نوجوانان مهاجر نه تنها خالف رفتار نیستند بلکه برعکس، برنامه
 .دکننای مانند نانوايي یا تخنیک برق را دنبال یمحرفه

 

 

 


