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وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

آمریت ارتباط عامه
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عنوان

صفحه

فرانسه« :فرار» ،فلم انیمیشن دنماریک درباره یک مهاجر افغان جایزه فستیوال انیس را به دست آورد « مهاجر نیوز » 4 ---
خب گزاری تسنیم » 5 -------------------------------------------------
بازداشت بیش از یک میلیون مهاجر در مرز آمریکا « ر
کمکهای بشی به بیش از هزار خانواده در دایکندی توزی ع گردید « ویب سایت وزارت » 6 -------------------------------
س « مهاجر نیوز » 6 -----------------
پرو ازيول :آلمان يیک دي د مهاجرو د محرمو معلوماتو د ځ ربمه کولو مسوده رده کړل ي
محروم شدن از حق شهروندی آلمان در صورت محکومیت به دلیل نژادگرا يی « دوی چ وله دری » 8 -----------------------
پکتیکاک بېځایه شوو کورنیو رسه مرست وشوې « ویب سایت وزارت »10 --------------------------------------------------
افزایش آمار مهاجرین و بیجا شدگان در جهان « صدای آمریکا » 11 --------------------------------------------------------
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مت کامل اخبار

یک فلم انیمیشن دنماریک درباره یک مهاجر افغان مقیم دنمارک جایزه کریستال فستیوال انیس در فرانسه
را به دست آورد .یک فلم دیگر رسکت کننده در این فستیوال از جمهوری چک درباره افغانستان رنب جایزه
داوران را از آن خود کرد.

فلم «فرار» ساخته یوناس پوهیر راسموسن ،فلمساز دنمارکی داستان فرار یک مرد جوان افغان از کشورش را به غرب را بازگو میکند .عکس رئال پیکچر

پوهب راسموسن ،فلمساز دنماریک داستان فرار یک
خبگزاری فرانسه ،فلم «فرار» ساخته یوناس
ر
به گزارش ر
مرد جوان افغان از کشورش به غرب را بازگو یمکند .این مهاجر افغان امروز در دنمارک استاد دانشگاه است.
فلم فرار که از طریق یک روایت خصویص ،دشواریها و خشونتهای مهاجرت را نشان یمدهد پیشب جایزه
فلم مستند فستیوال سونددنس را به دست آورده بود.
این فلم سال گذشته در بخش رقابتهای اصیل فستیوال کن رنب انتخاب شده بود اما به دلیل رسایط صیح
ناس از ویروس کرونا فستیوال لغو شد.
در فستیوال فلمهای انیمیشن امسال در انیس ،فلم «خانواده افغان من »ساخته میخائال پاوالتووا از
جمهوری چک رنب جایزه هیئت داوران را به دست آورد .این فلم داستان سفر یک زن چیک به افغانستان و
عشق او به یک مرد افغان را حکایت یمکند.
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ی
گردهمای فرهنیک است که بعد از لغو محدودیتهای ناس از بحران
اولت
فستیوال فلمهای انیمیشن انیس ر
ي
کرونا در فرانسه برگزار شده است.

به گزارش گروه ربتالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویبز ،آمارهای اولیه نشان یم دهد مقام های
مرزی آمریکا در سال مایل  2021تاکنون بیش از یک میلیون مهاجر را در مرز مشبک این کشور با مکزیک
بازداشت کردهاند .

مقامهای آمریکایی در سال مالی  ۲۰۲۱میالدی تاکنون بیش از یک میلیون مهاجر را در مرز ایاالت متحده و مکزیک بازداشت کردهاند.

بر اساس این گزارش ،رشد فزاینده مهاجران بازداشت شده در مرز آمریکا و مکزیک نشانگر چالش جدی
دولت جو بایدن برای مقابله با این بحران است.
پیش بیت یم شود تعداد مهاجران بازداشت در مرز آمریکا و مکزیک تا پایان سال مایل جاری یعت 30
سپتامب به بیش از  1.7میلیون نفر برسد که این باالترین رکورد از سال  2000به شمار یم رود.
ر
بایدن در بسیاری از سیاست های مهاجری دولت ترامپ بازنگری کرده است.
ترامپ و سایر جمهوریخواهان بارها از سیاست های مهاجری دولت بایدن به شدت انتقاد کردهاند.
ر
خارج به خاک آمریکا اعمال کرده بود.
دولت ترامپ محدودیت های شدیدی را برای ورود مهاجران
دولت بایدن اواخر آوریل اعالم کرد که پروژه های دیوار مرزی مکزیک را که قرار است از منابع مایل وزارت
تامت شود ،لغو خواهد کرد و این منابع مایل را به پروژه های نظایم بازخواهد گرداند.
دفاع آمریکا ر
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دولت ترامپ میلیاردها دالر از بودجه پنتاگون را برای ساخت دیوار مرزی مکزیک اختصاص داده بود .این
تامت مایل کامل این پروژه نشده بود.
اقدام ترامپ پس از آن انجام شد که کنگره حاض به ر

غذای با همکاری اداره
آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت دایکندی از مساعدت
غذای و ر
غب ي
ي
خب داد.
مبارزه با حوادث طبییع به روز پنج شنبه 3 ،رسطان سال روان ،برای  1200خانواده ر

اخب به دلیل حمالت طالبان از ولسوایل پاتو به ولسوایلهای کیت،کجران و
این خانوادهها در چندا روز ر
مرکز بیجاشده بودند.
مواد کمیک شامل  ۵۰کیلو گندم۵۰ ،کیلو برنج ،پنج لیب روغن مایع ،دال ،نخود و آشک یمباشند.

د بشي حقونو سازمان پرو ازيول او د آلمان په ايالتونو يیک د مهاجرو د مالتړ شوراؤ د ايالتونو پر پارلمان
ُ
قانوی مسوده رده کړي.
ج د بهرنيانو د معلوماتو د مرکزي ځب يیم
ي
بندس رات ږغ کړی دی ي
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چهارشنت په ورځ (د  ۲۰۲۱کال د جون ۲۳مه نېټه) يوه اعالميه
پرو ازيول او د مهاجرو د مالتړ شوراؤ د
ر
ُ
ج په
خبه کړېده .په دغه اعالميه يیک د آلمان د ايالتونو له پارلمان بندس رات څخه غوښتل سوي دي ي
وفاق
آلمان يیکُ د بهرنيانو په تړاو د معلوماتو د مرکزي ځبمه تون يا مرکزي ډاټابېس ) (AZRپه تړاو د آلمان د ي
قانوی مسوده رده کړي.
لمای بنډسټاګ وړاندي سوې
ي
پار ي

computer symbol pic

آلمای چارواکو د معلوماتو د راغونډولو
ج «د
په اعالميه يیک د ردېدی د
ي
غوښتت په استدالل يیک ويل سوي ي
ي
لوی
س او د معلوماتو د
محرموایل اصل تر ي ي
ي
لوږه او حرص د مهاجرو لپاره زيات ګواښونه په ځان يیک لرالی ي
پوښتت الندي دی».
ي
ج مهاجر وي ،په ال
ج آلمای تابعيت نه لري او په زياته ي
ج د هر هغه چا معلومات ي
اغیل ي
په اعالميه يیک ر ي
یل به يی معلومات په زرهاؤ چارواکو ته»
ثبتبي « او ضف د کمپيوتر په يوه ک ۍ
پراخه اندازه او مرکزي توګه ر ږ
محرموایل اصل
اټولبي د معلوماتو د
ج په هکله يی معلومات ر ر ږ
ي
ج د هغه کسانو ي
حاض وي .اعالميه زياتوي ي
کبي.
او حقونه يی په ښکاره تر پښو الندي ر ږ
قانوی مسوده يیک بهبۍ
ج د محرمو معلوماتو په ترڅ يیک په اړونده
ي
ج د هغه باوجوده ي
ويیل ي
پرو ازيول ي
ج «اوس د آلمان ايالتونه
رامنځته کړل سوي دي ،خو بيا هم هغه کفايت نه کوي .دغه سازمان ويل دي ي
جنیس تمايل ،يا د
ج د په لوړه اندازه محرمو معلوماتو ،لکه د مهاجرو
ج د دې مخه
ونيیس ي
س ي
کوالی ي
ي
ي
ټولنبو مرستو چارواکو ،له آلمان دباندي د آلمان په
تېښت الملونه او شاليد» و پوليسو ،د
هغوی د
ر
ي
س.
نمايندګيو يیک او نورو چاراکو ته لوڅ کړل ي
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ج که د مهاجرو او پناه غوښتونکو حساس معلومات د
په اعالميه يیک پر دې هم اندېښنه ښودل سوې دن ي
ورسبي ،نو دا به د هغوی له پاره په دغو هيوادونو يیک د
اصیل هيوادونو ته
ناوړه استعمال له کبله د هغوی
رږ
ي
س.
لويو ممکنه ګواښونه سبب ي
بهری ريښو
جد
س آن مېک
ي
ويیل دي ي
ګينیل ي
ي
د آلمان د بادن ويورتمببګ د مهاجرو د مالتړ شورا څخه ي
لرونکو انسانانو په هکله د معلوماتو د ټولولو په ترڅ يیک به د دغو معلوماتو محرموایل په لوړه اندازه نقض
دويم
محرموایل په ترڅ يیک د
س .د هیع په وينا «دا به په آلمان يیک د بهرنيانو له پاره د معلوماتو د
ي
ي
کيدالی ي
درجه ورکولو په معت وي».
اساس قوانينو ضد ده .پرو ازيول او د
اتحادی د
اروپای
قانوی مسوده د
ج ياده
ي
يي
ي
په اعالميه يیک ويل سوي ي
ي
ُ
قانوی
ج دغه
ي
مهاجرو د مالتړ شوراوي له دې کبله د آلمان د ايالتونو له شورا بنډسټاګ څخه غواړي ي
س».
مسوده رده کړي او په دې توګه «د مهاجرو د معلوماتو
ي
محرموایل ته قايلتوب وښودل ي

ستبانه محکوم شده است ،در آینده از
انگبههای نژادپرستانه و یهود ر
کیس که در آلمان به دلیل جرایم با ر
گرفت حق شهروندی این کشور محروم یم شود .

تصویر نمادین برای شهروندی دوگانه در آلمان

تغیبات در مورد
این محدودیت بعد از رخداد های ضد ارسائییل و
یهودستبیانه ،با رسعت در یک لیست ر
ر
حقوق شهروندی گنجانیده شد و به روز جمعه مورد تائید شورای پارلمان آلمان فدرال قرار گرفت .این
ً
سنگت قبال اعتبار داشت.
محدودیت در موارد جرایم
ر
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سنگت رنب
حاال از اعطای شهروندی در موارد جرایم که نوجوانان مرتکب آنها یم شوند و جرایم کمب
ر
یهودستبانه و یا نژادپرستانه را رنب تشخیص بدهد.
انگبه
ر
وگبی یم شود ،در صوری که محکمه یک ر
جل ر
تغیبات جدید ،آنای که توسط رژیم نازی ها مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند و بازماندگان آنها یم
براساس ر
توانند ،در آینده بدون محدودیتها و رسوط دیگر ،شهروندی آلمان را به دست آورند.
مصوبه های وزارت داخله آلمان فدرال سال  ۲۰۱۹در این ارتباط ،برمبنای قانوی تدوین یمشوند و سپس
ً
مبان وسیع ،بازنگری یم شوند .مثال به دست آوردن حق شهروندی به صورت آسان تا کنون فقط زمای
به ر
ممکن بود که ییک از والدین قبل از اول جنوری سال  ۲۰۰۰به دنیا آمده یم بود .این محدودیت حاال برطرف
یم شود.
درخواست شهروندی مجای است و متقاضیان یمتوانند حق شهروندی قبیل خود را حفظ کنند.
متقاضیان باید فقط سندی را ارائه کنند که برمبنای آن ،اسالف شان میان سال های  ۱۹۳۳و ۱۹۴۵
میالدی در آلمان مورد تعقیب و آزار قرار گرفته بودند و یا به گروههای تعلق داشتند که در آن سالها مورد
پیگرد و آزار قرار گرفته اند.
اسالف یهودی ها ،اقلیت سنت و روما و رنب بازماندگان بیمار های روای و یا مخالفان سیاس نازی ها ،ممکن
است از این جمله باشند.
ر
خارج ها» قرار است در آینده نتایج بررس درست اسناد ارائه شده جمع
در «اداره مرکزی ثبت دادههای
آوری شوند.
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دطبییع پېښو پروړاندې دمبارزې ادارېله لورې دپکتیکا والیت دکډوالوچارو ریاست په همکارۍ ١١٤بېځایه
ي
اک موادومرست وشوې.
ر
خو
غب
او
اک
ر
دخو
رسه
کورنیو
شوو
ر
ي
ي

یادې کوری ج دجګړو له امله دبېالبېلو سیمو څخه ددې والیت مرکز ته راکډه شوې وې دچنګاښ په ٣مه
اک موادووېشل شول.
هرې
اک او ر
ۍ
غب خور ي
کوری ته یو اندازه خور ي
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خب داده است .در گزارش این
سازمان ملل متحد از ثبت باالترین رقم مهاجرت یط سال گذشته در جهان ر
ی
سازمان آمده است که تا پایان سال  2021میالدی شمار کسای که مجبور به ترک محل زندیک شان شده
اند به  ۸۲میلیون نفر رسید است.

انگب است این
جلت تریکز معاون کمیشبی عایل ملل متحد در امور پناهنده گان میگوید :آنچه تعجب بر ر
ر
که یط یک دۀ گذشته شماری پناهجویان افراد که به اجبار بیجا شده اند دو برابر شده است حدودآ 48
در صد شان را جوانان و کودکان تشکیل میدهند.
فلیپو کراندی کمیشب عایل ملل متحد در امور پناهنده گان میگوید :ما آنچه که در دو ماه آینده برای
افغانستان قرار است اتفاق افتد نگرانیم ،بدون شک تعداد زیادی بیجا خواهند شد،
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