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 اخبار کامل  متر  

انه را  ه مدییر ستان در اروپا»پاپ فرانسیس، رهیر کاتولیک های جهان، بحی  ین قیر
شمار زیادی خواند. « بزرگیر

  .از مهاجران و آوارگان که سیع یم کنند از این طریق به اروپا سفر کنند، جانشان را از دست یم دهند

وی  رهیر کاتولیک های جهان این سخنان را در برابر مومنای  ایراد کرد که روز یکشنبه در میدان سنت پییر
د توجه عموم را به مشکالت مهاجران واتیکان جمع شده بودند. او در مناسبت های مختلف سیع یم کن

 .جلب کند

 
 ANSA/VATICAN MEDIA :عکس /۲۰۲۰سپتمبر سال  ۲۷عکس: ارشیف/پاپ فرانسیس در طول یک مراسم مذهبی در واتیکان/

اکوزا واقع در جزیره سیسییل  پاپ همچنت   راجع به یک بنای جدید یادبود صحبت کرد که در شهر سی 
در برابر ساحل این شهر تعداد زیادی از مهاجران پس از این که قایق شان  ۲۰۱۵نصب شده است. در سال 

   .دادند غرق شد، جانشان را از دست

وی بحری ایتالیا یک سال بعد بقایای این ق ون آورد و حاال از آن به عنوان یک بنای یادبود برای نی  ایق را بی 
 .حفظ خاطره قربانیان استفاده یم شود

انه کماکان به بیداری »پاپ فرانسیس در ادامه گفت:  ه مدییر شاید این نماد تراژیدی های متعدد در بحی 
  .«وجدان ما کمک کند
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ق های کوچک و نامناسب به اروپا بیایند. آن ها سفرشان بسیاری از مهاجران سیع یم کنند با استفاده از قای
  .را از کشورهای شمال افریقا آغاز یم کنند و مقصدشان در اغلب موارد کشور ایتالیا است

ه  ۶۷۰براساس آمار سازمان ملل، تا به حال در سال روان بیش از  مهاجر جانشان را در بخش مرکزی بحی 
انه از دست داده اند  .مدییر

ان بدون مرز اداره یم شود، با  «Geo Barents» کشنبه، کشتر روز ی  ۴۱۰که توسط سازمان امدادی داکیر
شان زنان و کودکان بودند، به دنبال یک بندر امن یم گشت. این سازمان امدادگر گفت،  مهاجر که بیشیر

 .مهاجران را در روزهای اخی  سوار کرده است

ی نوشت ده در یک پیام توییر آن ها سفر خطرنایک را پشت رس گذاشته اند و بسیار خسته »: سازمان نامیر
 .«هستند. ... انسانیت نشان دهید و بگذارید به رسعت پیاده شوند

انه فعالیت دارند. بیشیر آن ها در برابر ساحل لیبیا  ه مدییر چند سازمان مختلف نجات در بخش مرکزی بحی 
وع یم کنندفعالیت یم کنند. از آن جا مهاجران در قایق های    .کوچک سفر خطرناک شان را به اروپا رسر

های کلیساهای این کشور های آلمان، شماری از نمایندهدر آستانه نشست وزرای امور داخله فدرال و ایالت
انسان ها را »شدن روند اخراج پناهجویان گردیده و گفته اند:  ضمن انتشار یک اعالمیه خواهان متوقف

 «.نباید آگاهانه با خطر سنگت   ترین نوع نقض حقوق بشر مواجه ساخت

ک که امروز دوشنبه منتشر شده است، تأکید گردیده که به ویژه در کشورهای  در این اعالمیه مشیر
اخراج شده به هیچ وجه تأمت   نیم باشد، نباید هیچ کیس امنیت و کرامت افراد »افغانستان و سوریه که 

 ».اخراج گردد

های آلمان به روز چهارشنبه هفته روان میالدی برگزار یم گردد و تا جلسه وزرای امور داخله فدرال و ایالت
روز جمعه ادامه یم یابد. در نشست قبیل وزرای مذکور که در ماه دسمیر سال گذشته برگزار شد، توقف 

 .راج پناهجویان سوریای  که تا آن هنگام اعتبار داشت، تمدید نگردیداخ

 راهپیمایی گسترده در آلمان علیه اخراج اجباری پناهجویان به افغانستان

های کاتولیک گفته است که اسقف دومنیک مایر، رسپرست کمیسیون امور مهاجرین در کنفرانس اسقف
وهای ناتو از این کشور « کنندهش»وضعیت امنیتر افغانستان در این اواخر  بوده است و اکنون با خروج نی 

بیشیر از پیش شکننده شده است. به گفته او رقم قربانیان حمالت طالبان به طور رسسام آوری افزایش 
یافته است. او تاکید کرده به دلیل اینکه اخراج شده ها با وضعیت خییل وخیم مواجه یم شوند، اخراج 

دپناهجویان افغان   .در تضاد با کنوانسیون حقوق بشر اروپا قرار یم گی 
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یه کلیسای   در ارتباط به پناهجویان کشور درگی  جنگ « کاریتاس»همچنت   پییر نیهر، رئیس سازمان خی 
ی سوریه برای اخراج پناهجویان مناسب نیست،  سوریه گفت که هم وضعیت سیایس و هم وضعیت بشر

دمهم نیست که اخراج ها به چه دلییل  . صورت یم گی 

 

 یم کنند و حدود  ۹۰تا  ۸۰به گفته او 
ی

میلیون تن در این کشور  ۱۳درصد جمعیت سوریه زیر خط فقر زندگ
دوستانه محتاج اند نیهر به گزارش از اوضاع سوریه که توسط وزارت خارجه آلمان تهیه  .به کمک های بشر

افزون بر این  .این کشور را تأیید یم کند« دهوضعیت فالکت ز »شده است، اشاره کرده گفت که این گزارش 
 .به گفته او پناهجویان اخراج شده به سوریه با خطر شکنجه مواجه اند

  یو له هغو درېو افغان مهاجرو دی چ   د توکیو 
د اولمپیک سیالیو ته ی   الر موندل  ده. عبدهللا صدیقر

  .نوموړی چ   د تکواندو لوبغاړی دی له پنځو کلونو راهییس  په بلجیم گ  ژوند کوي

 : و گ  وای     خیر
  کډوال نیوز رسه تلېفوی 

 «.کله یم  چ   دغه خیر واورېد، هېڅ یم  باور نه کېده»عبدهللا صدیقر

  
ه سه شنبه د جون میاشتر    یا آی او یس  تی 

کسی   لېست   ۲۹مه د هغو مهاجرو ۸د اولمپیک د نړیوال  کمیتر
ي. دغه    نوم هم لیدل کی  ږ

کلن   ۲۴اعالن کړ چ   ډله گ  ی   د د دوو افغانو نجونو په ګډون د عبدهللا صدیقر
مه د توکیو د ۲۳ه د جوالی پر مهاجر له پنځو کلونو راهییس  په بلجیم گ  ژوند کوي. ټاکل شوې ده چ   هغ

 .اولمپیک سیالیو په پرانیست غونډه گ  ګډون وکړي
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، په    چ   د افغانستان د کابل والیت دی وای  
ۍ گ  ی   د تکواندو تمرین پیل کړی دی.   ۸عبدهللا صدیقر

کلت 
لود او په نوموړي اروپا ته تر راتګ مخیک  د افغانستان د تنکیو ځوانونو د تکواندو میل  لوبډل  غړیتوب در 

گ  ی   د تاجیکستان او بحرین د تنکیو ځوانانو په سیالیو گ  د رسو زرو دوه مډالونه ترالسه   ۲۰۱۳او  ۲۰۱۱
 .کړي وو

 
 .عبدهللا صدیقي )کېڼ خوا ته( له خپل حریف سره. د عکس ټول حقونه خوندي دي

 د مهاجرت پیل

 :   »نوموړی د خپل مهاجرت په هکله وای  
دالیلو له کبله د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوم. پر ما د امنیتر

 «.برید وشو او ګواښونه یم  ترالسه کول

ه    د ګڼو نورو مهاجرو په څی  اروپا ته د راتګ لپاره له زیاتو سختیو رسه مخ شوی دی. په خیر
عبدهللا صدیقر

 :  «.ته ورسېدم سفر یم  اوږد و. د ایران او ترکت   له الرې یونان او په پای گ  بلجیم»ی  
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دغه ځوان لوبغاړی زیاتوی چ   اروپا ته تر رسېدو وروسته دا چانس ورته برابر شو چ   یو کلب گ  تمرین 
 :   کړم. د دغه کلب »وکړي. هغه وای  

 
کله یم  چ   مریر  ولیدل چ   زه ښه لوبه کوم، زه ی   یو بل کلب ته معرف

 «.ون وکړممریر  بیا له ما رسه مرسته وکړه چ   اروپای   سیالیو گ  ګډ

  له پنځو کلونو راهییس  په ګڼو نړیوالو او اروپای   سیالو گ  ګډون کړی او تر دې دمه ی   څو مډالونه 
صدیقر

گ  ی   د اسپانیا اوپن د رسو زرو مډال   ۲۰۱۹په بروکسل جام گ  لومړی مقام او په  ۲۰۱۷ګټیل  دي. هغه د 
 .خپل کړ

 «سیالیو ته چمتو یم»

  وای   که 
  تنخواه عبدهللا صدیقر

 
څه هم د کډوالۍ ژوند له ستونزو ډک دی او بلجیم گ  تکواندوکارانو ته کاف

 :   دی. نوموړی وای  
  امکاناتو څخه راض 

ي، خو هغه له ورزیسر دلته د لوبغاړو لپاره ټول امکانات »نه ورکول کی  ږ
 «.شته. مریر  یم  یو ایرای  دی چ   زه ترې منندوی یم. له ما رسه ی   ډېره مرسته کړې ده

دغه مهاجر لوبغاړی سیالیو ته چمتوال ښت   او زیاتوي چ   تر اولمپیک مخیک  ی   زیات تمرین کړی او ډېره 
  څلور ساعته د 

. دمګړۍ هغه د ورچ  خواري ی   ایستیل  ده. خو سیالیو گ  د بریا لپاره باید نور زیار وبایس 
  چ   د 

رام وزن لرونکو ډله گ  لوبه کوي وای   کیلوګ  - ۶۸بلجیم په میل  لوبډله گ  تمرین کوي. عبدهللا صدیقر
  .هیله لري دا چانس ورته د ال زیاتو بریاوو زمینه برابره کړي

  په 
ي د اګست تر ۲۳د توکیو اولمپیک لویر  چ   د راتلونیک  جوالی میاشتر  .مه پورې ادامه لري۸مه پیلی  ږ

 هللا نمایندگان شماری ازسازمان
 
ی در سویدن در گفتگوی مجازی با وف های جامعه مدی  و نهادهای بشر

جوزای سال روان  23کاکر، معت   امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به روز یک شنبه، 
 .ن افغان از سویدن شدندخورشیدی، خواستار یافتر  راه حل برای توقف بازگشت اجباری مهاجرا

ش کرونا و ناامت  ها در افغانستان، زمینه برگشت مهاجران را مناسب  آنان با ابراز نگرای  از افزایش گسیر
ندانسته و از وزارت امور مهاجرین خواست که در مذاکرات اش با مسئوالن حکومت سویدن مانع برگشت 

 .مهاجران افغان از آن کشور شوند

ک افغانستان و اتحادیه اروپا و تفاهمنامه دوجانبه با در همت   حال  معت   امور پناهندگان از اعالمیه مشیر
ک، قشر آسیب پذیر مهاجران که شامل  کشور سویدن یادآوری کرده بیان کرد که بر اساس این اسناد مشیر

نواده ها دراین اطفال، زنان، افراد مریض و مسن هستند از اخراج اجباری مصئون اند و همچنان تفریق خا
 .اسناد امضا شده ممنوع اعالم شده است
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ی سویدن با مهاجران افغان ابراز قدردای  کرد  .همچنان آقای کاکر از همدل جامعه مدی  و نهادهای بشر

ان بدون مرز»مددکاران سازمان  در  «Geo Barents»مهاجر نجات داده شده در کشتر  ۴۱۰ا ب« داکیر
انه نجات  ه مدییر جستجوی یک بندر امن هستند. این مهاجران در روزهای گذشته از بخش مرکزی بحی 

 .داده شدند

این سازمان شام روز یکشنبه در توییر نوشت، مهاجران نجات داده شده سفرهای تکان دهنده ای را پشت 
ی آمده است: رس گذاشته و بسیا انسانیت نشان دهید و بگذارید »ر خسته هستند. در ادامه این پیام توییر

 .«آن ها فورا پیاده شوند

انه  «Geo Barents» پرسنل کشتر  ه مدییر گفت که در روزهای گذشته این مهاجران را در بخش مرکزی بحی 
یان مهاجران نجات داده شده نجات داده و سوار کرده است. زنان، کودکان و نوجوانان خوردسال در م

 .هستند

انه  «Geo Barents» کشتر چارتر ه مدییر ق ناروی به سوی بخش مرکزی بحی  در اواسط ماه یم با بی 
 .حرکت کرده بود



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

10 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

در آن جا چند سازمان خصوض نجات، اغلب در برابر سواحل لیبیا فعالیت یم کنند. مهاجران سیع یم 
های کوچک به اروپا بیایند. بسیاری از آن ها جانشان را دراین راه از دست  کنند از آن جا با استفاده از قایق

ه  ۶۷۰یم دهند. براساس آمار سازمان ملل در سال روان تا به حال بیش از  مهاجر در بخش مرکزی بحی 
انه جان باخته اند  .مدییر

 
 ANSA/MSF :شود./عکسکه توسط سازمان داکتران بدون مرز اداره می  «Geo Barents» کشتی نجات

در روزهای گذشته گاردهای ساحیل تونس و لیبیا گفتند که مهاجران را از خطر غرق شدن نجات داده و 
در لیبیا با خطر  بازگردانده اند. سازمان های خصوض از این وضعیت انتقاد کرده و یم گویند، مهاجران

 .خشونت و بدرفتاری مواجه هستند

خصوض از نظر سیایس مجادله برانگی   است. در حال حاض  چند کشتر آن ماموریت های سازمان های 
ها در بندرهای ایتالیا توقیف شده اند. به گفته این سازمان ها، نهادهای دولتر یم گویند که این کشتر ها از 

 برخوردار نیستند
 
ات کاف   .تجهی  

است که شماری از مهاجرین افغان از نزدییک سفارت افغانستان در وزارت امور خارجه کشور اعالم کرده
 .اندتهران توسط پولیس ایران بازداشت شده
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

است که از بازداشت شماری از مهاجران افغان جوزا( گفته24ی  امروز )دوشنبه، این وزارت در یک اعالمیه
وهای امنیتر این کشور نگران شده است مقیم ایران   .توسط نی 

وزارت امور خارجه از طریق سفارت ایران در کابل و سفارت افغانستان »چنان آمده است: در این اعالمیه هم
در تهران نگرای  جانب افغانستان را در پیوند به این رویداد با نهادهای ذیربط جمهوری اسالیم ایران در میان 

 .«گذاشته است

 

ده تا موضوع را بصورت همه جانبه برریس نموده و اجراأت الزم را در اعالمیه افزود که کشور ایران تعهد سی 
 .زمینه انجام دهد

جوزا( شماری از مهاجران افغان را در نزدییک سفارت افغانستان در  23شنبه، پولیس ایران روز گذشته )یک
 .تهران بازداشت کرده بود

 .کندگوید که این موضوع را از مجاری دیپلماتیک دنبال یمیم وزارت امور خارجه

کارگاه یا ورکشای  تحت عنوان پروسه کاری ثبت و راجسیر عودت کنندگان و بیجاشدگان به روز شنبه و یک 
جوزای سال روان از سوی ریاست تکنالوژی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به  24و  23شنبه، 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 ثبت و راجسیر عودت کنندگان و بیجاشدگان
ی

در کابل تدویر  منظور بحث و ارایه توضیحات روی چگونیک
 .یافت

علم امله وال، معت   پالییس و تطبیق برنامه های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شماری از شی 
 .رییسان و کارمندان وزارت در این کارگاه حضور داشتند

 

امون پروسه های کاری و نیازمندهای عودت کنندگان و بیجاشدگان، پروسه ثبت  در این ورکشاپ پی 
، برنامه تثبیت و حمایت بحث و تبادل نظر صورت گرفتمتق  .اضیان زمت  

های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان که در جریان این ورکشاپ صحبت معت   پالییس و تطبیق برنامه
 یم کرد، ابراز داشت که

 بهیر به بیجاشدگان و عودت کنندگان نیاز است تا ک
ی

ارمندان با پروسه برای دستیایر به آمار دقیق و رسیدگ
 .کاری ثبت و راجسیر به گونه درست آشنای  داشته باشد
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ویکتور اوربان، نخست وزیر هنگری پیشنهاد کرده است که برای مدت دو سال هر نوع مهاجرت ممنوع 
است که مهاجرت در اصل یک امر خوب نیست و انسان ها باید در جای که خداوند او به این باور  .گردد

 .برای تولد شان تعیت   کرده، خوشبختر را تجربه کنند

 
 دولت مجارستان نگران است که کنترول شمار مهاجرانی را که وارد این کشور می شوند، از دست دهد

هنگری، یم خواهد هر نوع مهاجرت را به مدت دو سال منع کند. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان یا 
اردو های »این سیاستمدار راستگرا روز جمعه در مصاحبه با رسانه دولتر این کشور گفته است که 

 مهاجرت در زمان بیماری همه « پناهجویان
ً
به همه درهای اروپا یم کوبند. او در ادامه یم گوید، خصوصا

باید برای دو سال هیچ نوع مهاجرت اجازه داده »ت و به همت   دلیل پیشنهاد یم کند: گی  کرونا خطرناک اس
اوربان به این باور است که مهاجرت به خودی خود بد است و به همت   دلیل مردم باید در جای با « نشود. 

" متولد یم شوند. اما نخست وزیر مجارستان در   کنند که "در نتیجه تقدیر خدای 
ی

مورد دو  خوشبختر زندگ
ی نداد و اینکه چگونه توسط قانون این امر یم تواند تنظیم شود،  سال "ممنوعیت مهاجرت" توضیح بیشیر

ی بیان نداشته است  .چی  

 مجارستان
ی

قانوی  اعالم کرد.  دیوان عال اروپا در ماه دسمیر سال گذشته بخش های  از قانون پناهندگ را غی 
 یم  براساس فیصله دیوان عال اروپا این

ی
یس پناهجویان به روند پناهندگ بخش های از قانون مانع دسیر

 .گردد و با قوانت   اروپا در تناقض قرار دارد

ی از ورود مهاجران ۲۰۱۵در خزان سال  ، اوربان در مرزهای کشورش با ضبستان و کرواسیا به منظور جلوگی 
اداره مرکزی احصائیه مجارستان، در این و پناهجویان، یک حصار با سیم خاردار ایجاد کرد. براساس آمار 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 یم  ۱۹۴کشور عضو اتحادیه اروپا در آغاز سال روان میالدی 
ی

هزار خارچر با اجازه اقامت قانوی  زندگ
،  ۳۲هزار شهروند اتحادیه اروپا،  ۵۷کردند. در میان آنها بیش از  هزار  ۳۵هزار چیت  و  ۱۸هزار اوکراییت 
 .آسیای  دیگر وجود داشتند

عبارت دقیق تر، "ممنوعیت مهاجرت" که اوربان خواستار آن است، به این معت  است که از ورود  به
 برای 

ً
ی یم شود. این امر اما احتماال ، کارآفرینان و اعضای خانواده های شان جلوگی  کارگران ماهر خارچر

رکت و سفر تضمت   شده شهروندان اتحادیه اروپا صدق نخواهد کرد، زیرا در داخل اتحادیه اروپا آزادی ح
 .است

 

 


