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صفحه                                                                                                                                     عنوان  

 4 --- « وز یمهاجر ن» را به دست آورد  انیس والیفست زهیمهاجر افغان جا کیدرباره  دنماریک شنیمی، فلم ان«فرار»فرانسه: 

 5 ------------------------------------------------- « میتسن یخبر گزار »  کا یمهاجر در مرز آمر  ونیلیم کیاز  شیبازداشت ب

 6 ------------------------------- «وزارت  تیسا بیو »  د یگرد  عی    توز  یکندیاز هزار خانواده در دا شیبه ب یبش   یهاکمک

مهځپرو ازيول: آلمان یکي دي د مهاجرو د محرمو معلوماتو د   6 ----------------- « وز یمهاجر ن» سي  لړ کولو مسوده رده ک  بر

 8 ----------------------- « یوله در  چی    دو »  یي نژادگرا لیبه دل تیآلمان در صورت محکوم یمحروم شدن از حق شهروند

   و یشوو کورن هیاېځب کاک  یپکت
 10 -------------------------------------------------- «وزارت  تیسا بیو »  ېوشو  رسه مرست 

 11 -------------------------------------------------------- « کا یآمر  یصدا» شدگان در جهان  جا یو ب نیآمار مهاجر  شیافزا
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 اخبار کامل  مت   

مهاجر افغان مقیم دنمارک جایزه کریستال فستیوال انیس در فرانسه  یک فلم انیمیشن دنماریک درباره یک
کت کننده در این فستیوال از جمهوری چک درباره را به دست افغانستان نبر  جایزه  آورد. یک فلم دیگر رس 

 .داوران را از آن خود کرد

 
 کند. عکس رئال پیکچرازگو میکشورش را به غرب را ب یوناس پوهیر راسموسن، فلمساز دنمارکی داستان فرار یک مرد جوان افغان از ساخته« فرار»فلم 

گزاری فرانسه، فلم  یک داستان فرار یک فلمساز دنمار  ساخته یوناس پوهبر راسموسن،« فرار»به گزارش خبر
 . کند. این مهاجر افغان امروز در دنمارک استاد دانشگاه استیم به غرب را بازگو مرد جوان افغان از کشورش 

دهد پیشب  جایزه نشان یم های مهاجرت را ها و خشونتفلم فرار که از طریق یک روایت خصویص، دشواری
 .ند فستیوال سونددنس را به دست آورده بودفلم مست

ایط صیح این فلم سال گذشته در بخش رقابت های اصیل فستیوال کن نبر  انتخاب شده بود اما به دلیل رس 
 .ناس  از ویروس کرونا فستیوال لغو شد

وا از ساخته میخائال پاوالتو  «خانواده افغان من»های انیمیشن امسال در انیس، فلم در فستیوال فلم
آورد. این فلم داستان سفر یک زن چیک به افغانستان و  جمهوری چک نبر  جایزه هیئت داوران را به دست

 .کندرا حکایت یم عشق او به یک مرد افغان
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 است که بعد از لغو محدودیتفستیوال فلم
ی

 گردهمایي فرهنیک
های ناس  از بحران های انیمیشن انیس اولتر 

 .شده استکرونا در فرانسه برگزار 

ز، آمارهای اولیه نشان یم دهد مقام های  خبرگزاری تسنیم المللبه گزارش گروه بتر   به نقل از رویب 
ک این کشور با  2021 مایل مرزی آمریکا در سال مکزیک  تاکنون بیش از یک میلیون مهاجر را در مرز مشب 

  .اندبازداشت کرده

 .اندمهاجر را در مرز ایاالت متحده و مکزیک بازداشت کردهمیالدی تاکنون بیش از یک میلیون  ۲۰۲۱های آمریکایی در سال مالی مقام

نشانگر چالش جدی  در مرز آمریکا و مکزیک اساس این گزارش، رشد فزاینده مهاجران بازداشت شده بر 
 .دولت جو بایدن برای مقابله با این بحران است

 30مایل جاری یعت   بیت  یم شود تعداد مهاجران بازداشت  در مرز آمریکا و مکزیک تا پایان سال پیش
 .به شمار یم رود 2000رکورد از سال  میلیون نفر برسد که این باالترین 1.7سپتامبر به بیش از 

 .بایدن در بسیاری از سیاست های مهاجری  دولت ترامپ بازنگری کرده است

ند. اکرده  و سایر جمهوریخواهان بارها از سیاست های مهاجری  دولت بایدن به شدت انتقاد  ترامپ
 .خاک آمریکا اعمال کرده بود دولت ترامپ محدودیت های شدیدی را برای ورود مهاجران خارجر به

منابع مایل وزارت  اواخر آوریل اعالم کرد که پروژه های دیوار مرزی مکزیک را که قرار است از  دولت بایدن
 .ی نظایم بازخواهد گرداندرا به پروژه ها دفاع آمریکا تامتر  شود، لغو خواهد کرد و این منابع مایل

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/05/2527894/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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اختصاص داده بود. این  ترامپ میلیاردها دالر از بودجه پنتاگون را برای ساخت دیوار مرزی مکزیک دولت
 .تامتر  مایل کامل این پروژه نشده بود اقدام ترامپ پس از آن انجام شد که کنگره حاض  به

غذایي  آمریت  اداره  با همکاری  امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت دایکندی از مساعدت غذایي و غبر
 خانواده خبر داد.  1200رسطان سال روان، برای  3به روز پنج شنبه،   مبارزه با حوادث طبییع

 

،کجران و ها در چندا روز اخبر به دلیل حمالت طالبان از ولسوایل پاتو به ولسوایلاین خانواده های کیت 
 مرکز بیجاشده بودند. 

 باشند. کیلو برنج، پنج لیب  روغن مایع، دال، نخود و آشک یم۵۰کیلو گندم،   ۵۰مواد کمیک شامل 

ي حقونو سازمان پرو ازيول او   و یکي د مهاجرو د مالتړ شوراؤ د ايالتونو پر پارلماند آلمان په ايالتون د بش 
ي مسوده

یمي قانوی  ي د بهرنيانو د معلوماتو د مرکزي ځب   .رده کړي ُبندس رات ږغ کړی دی ج 
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مه نېټه( يوه اعالميه ۲۳جون  کال د   ۲۰۲۱پرو ازيول او د مهاجرو د مالتړ شوراؤ د چهارشنتر  په ورځ )د 
ه کړېده. په دغه اعالميه یکي  ي په  د آلمان د خب  ايالتونو له پارلمان ُبندس رات څخه غوښتل سوي دي ج 

مه تون يا مرکزي ډاټابېس آلمان یکي د بهرنيانو  ي  په تړاو د  (AZR) په تړاو د معلوماتو د مرکزي ځب 
 
آلمان د وفاق

ي مسوده رده کړي
ي ُبنډسټاګ وړاندي سوې قانوی 

 .پارلمای 

 
computer symbol pic 

ي په است
  د غوښتت 

ي په اعالميه یکي د ردېدی  ي »دالل یکي ويل سوي ج 
چارواکو د معلوماتو د راغونډولو  د آلمای 

ي  لوږه او حرص د مهاجرو لپاره زيات ګواښونه په ځان یکي لرالی سي او د معلوماتو د محرموایلي اصل تر لویي
ي الندي

 «.دی پوښتت 

ي آلمای  تابعيت نه لري او  ي د هر هغه چا معلومات ج  ي  په اعالميه یکي راغیلي ج  مهاجر وي، په ال په زياته ج 
ي  « کمپيوتر په يوه کیلۍ به یي  معلومات په زرهاؤ چارواکو ته  او ضف د » پراخه اندازه او مرکزي توګه ثبتبر ږ

ي د معلوماتو د  حاض  وي. اعالميه ي په هکله یي  معلومات راټولبر ږ ي د هغه کسانو ج  محرموایلي اصل  زياتوي ج 
ي  .او حقونه یي  په ښکاره تر پښو الندي کبر ږ

ي د محرمو معلوماتو په ترڅ یکي پهپرو ا ي د هغه باوجوده ج  ۍ  زيول ويیلي ج  ي مسوده یکي بهب 
اړونده قانوی 

ي   رامنځته کړل سوي دي، خو بيا هم هغه کفايت نه اوس د آلمان ايالتونه »کوي. دغه سازمان ويل دي ج 
ي د دې مخه ي د په لوړه اندازه محرمو معلوماتو، لکه د مهاجرو  کوالی سي ج   جنیسي تمايل، يا د ونيیسي ج 

ي الملونه او شاليد
و مرستو چارواکو، له« هغوی د تېښت  آلمان دباندي د آلمان په  و پوليسو، د ټولنبر 

 .نمايندګيو یکي او نورو چاراکو ته لوڅ کړل سي 
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ي که د مهاجرو او پناه غوښتونکو حساس معلومات د  په اعالميه یکي پر دې هم اندېښنه ښودل سوې دن ج 
ي، نو دا به د هغوی له پاره په دغو هيوادونو یکي د  له کبله د هغوی اصیلي هيوادونو ته ناوړه استعمال ورسبر ږ

 .سبب سي  لويو ممکنه ګواښونه

ګ د مهاجرو د مالتړ شورا څخه سي آن مېک ګينیلي  ي ريښو  د آلمان د بادن ويورتمبب 
ي د بهری  ويیلي دي ج 

یکي به د دغو معلوماتو محرموایل په لوړه اندازه نقض ترڅ   لرونکو انسانانو په هکله د معلوماتو د ټولولو په
  په

. د هیع  یکي د دويمي   دا به په آلمان یکي د بهرنيانو له پاره د معلوماتو د محرموایلي په ترڅ»وينا  کيدالی سي
 «.درجه ورکولو په معت  وي

ي اتحادیي  د اساسي  ي مسوده د اروپایي
ي ياده قانوی  قوانينو ضد ده. پرو ازيول او د  په اعالميه یکي ويل سوي ج 

ي  مهاجرو د مالتړ شوراوي له دې کبله د آلمان د 
ي دغه قانوی  ايالتونو له شورا ُبنډسټاګ څخه غواړي ج 

 «.لتوب وښودل سي د مهاجرو د معلوماتو محرموایلي ته قاي»دې توګه  مسوده رده کړي او په

ه انه محکوم شده است، در آینده از  های نژادپرستانهکیس که در آلمان به دلیل جرایم با انگبر  و یهود ستبر 
  .محروم یم شود گرفت   حق شهروندی این کشور 

 تصویر نمادین برای شهروندی دوگانه در آلمان

یانه، با رسعت در  ات در مورد  یک این محدودیت بعد از رخداد های ضد ارسائییل و یهودستبر  لیست تغیبر
تائید شورای پارلمان آلمان فدرال قرار گرفت. این  حقوق شهروندی گنجانیده شد و به روز جمعه مورد 

 اعتبار داشت محدودیت در موارد جرایم
ً
 .سنگتر  قبال

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82-%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%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/a-58055798
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ها یم شوند و جرایم کمب  سنگتر  نبر  نوجوانان مرتکب آن حاال از اعطای شهروندی در موارد جرایم که
ی یم شود، در جل انه و یا نژادپرستانه را نبر  تشخیص بدهد وگبر ه یهودستبر   .صوری  که محکمه یک انگبر 

ات جدید، آنای  که توسط رژیم نازی ها مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند و  براساس ها یم بازماندگان آن تغیبر
وط دیگر،توانند، در آینده بدون محدودیت  .دست آورندشهروندی آلمان را به  ها و رس 

سپس   شوند ودر این ارتباط، برمبنای قانوی  تدوین یم ۲۰۱۹سال  مصوبه های وزارت داخله آلمان فدرال
ان  به دست آوردن حق شهروندی به صورت آسان تا  به مبر 

ً
کنون فقط زمای    وسیع، بازنگری یم شوند. مثال

ا آمده یم بود. این محدودیت حاال برطرف دنی به ۲۰۰۰ممکن بود که ییک از والدین قبل از اول جنوری سال 
 .یم شود

 .توانند حق شهروندی قبیل خود را حفظ کننددرخواست شهروندی مجای  است و متقاضیان یم

 ۱۹۴۵ و  ۱۹۳۳باید فقط سندی را ارائه کنند که برمبنای آن، اسالف شان میان سال های  متقاضیان
ها مورد های تعلق داشتند که در آن سالگروه  میالدی در آلمان مورد تعقیب و آزار قرار گرفته بودند و یا به

 .گرد و آزار قرار گرفته اندپی

اسالف یهودی ها، اقلیت سنت  و روما و نبر  بازماندگان بیمار های روای  و یا مخالفان سیاس نازی ها، ممکن 
 .است از این جمله باشند

قرار است در آینده نتایج بررس درست اسناد ارائه شده جمع   «های خارجر هااداره مرکزی ثبت داده»در 
 .آوری شوند
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بېځایه ١١٤دطبییعي پېښو پروړاندې دمبارزې ادارېله لورې دپکتیکا والیت دکډوالوچارو ریاست په همکارۍ 

  وشوې
 . شوو کورنیو رسه دخوراکي او غبر خوراکي موادومرست 

 

  ج   دجګړو له امله دبېالبېلو سیمو څخه ددې والیت مرکز ته راکډه شوې وې دچنګاښ په یاد 
مه ٣ې کوری 

ۍ ته یو اندازه خوراکي او غبر خوراکي موادووېشل شول
 . هرې کوری 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

است. در گزارش این  سازمان ملل متحد از ثبت باالترین رقم مهاجرت یط سال گذشته در جهان خبر داده
 شان شده   میالدی شمار  2021سازمان آمده است که تا پایان سال 

ی
کسای  که مجبور به ترک محل زندیک

 .میلیون نفر رسید است ۸۲اند به 

 

ی عایل ملل متحد در امور پناهنده گان میگوید معایکز جلتر  تر  ه تعجب بر انگبر  است این : آنچون کمیشب 
 48حدودآ  برابر شده است  دو جا شده اند افراد که به اجبار بیپناهجویان شماری ۀ گذشته یط یک دکه 
 . شان را جوانان و کودکان تشکیل میدهند ر صد د

نده برای یکه در دو ماه آآنچه  : ما میگوید ان فلیپو کراندی کمیشب  عایل ملل متحد در امور پناهنده گ
 ، ی بیجا خواهند شد ون شک تعداد زیاد، بدافغانستان قرار است اتفاق افتد نگرانیم


