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صفحه                                                                                                                                     عنوان  

 4 --------------------------------------« وز ین مهاجر »  افتیکاهش   ۲۰۲۰کرونا در سال   یی  همه گ مهاجرت به آلمان یط

 5 --------------------------------------- « یچ وله در ی    دو » شد  ی   از افغانستان تزئ یاثر هی   کیمقر سازمان ملل متحد با 

وزارت  تیسا بیو » شود  که در بخش زراعت شاغل هستند، قرضه داده یم  تفاهمنامه، به بازگشت کنندگان   کیبر اساس 

» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

 8 --------« وز یطلوع ن» اند هزار خانواده آواره شدههفته گذشته در بغالن، هشتحکومت، در جنگ سه یآمارها اد یبر بن

 9 ------------------------------------------------------------ « وز یمهاجر ن» مهاجر ژغورل شوي  ۵۰ېدږ ن کانال ک    سیلګان

انهیمهاجران در مد قیقا کی واژگون   در ن    10 ---------------------------------- « یوله در  چی    دو » چند تن جان داده اند  یر

ان بدون مرز: در هفته  11 ----------------- « وز یمهاجر ن» است  افتهی شیافزا رانیشمار مهاجران افغان در ا ی  اخ یهاداکیر

 TRT » ---------------------- 12» شدند  رانده هیبه شکل برهنه به تورک ونانی سیپس از شکنجه پول انیها تن از پناهجو ده

 13 ---------------------------- « یآزاد و یراد» شهر در حال بسیر  بار سفر اند  نیاز شهروندان ا یدر هرات؛ شمار  ها ناامن  

 15 --------------------------------------- « وز یمهاجر ن» بريد د ادغام پر ناکایمي داللت کوي  ړېد چ ګبور څ: د ويور هوفر ې  ز 
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 اخبار کامل  میر  

یط پنجمی   سال متوایل کاهش یافت. آمارشناسان دلیل اصیل  ۲۰۲۰مهاجرت خالص به آلمان در سال 
  .این سی  نزویل را محدودیت های ناشی از بحران کرونا عنوان کردند

، تعداد افرادی که به ۲۰۲۰اداره آمار آلمان فدرال روز سه شنبه در ویس بادن اعالم کرد، در طول سال 
 .هزار تن بیشیر از اشخایص بوده که این کشور را ترک کرده اند ۲۲۰کرده اند، آلمان مهاجرت  

 
 Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance :، گروهی از مهاجران به میدان هوایی هانوفر در آلمان رسیدند./عکس۲۰۲۱سال 

به این ترتیب در مقایسه با یک سال قبل از آن، شمار مهاجران به آلمان به وضوح کاهش یافته است. در 
هزار تن از آن هاني که کشور را ترک  ۳۲۷تعداد اشخایص که به این کشور مهاجرت کردند،  ۲۰۱۹سال 

 .کردند، بیشیر بود

ی از شیوع آمارشناسان دلیل اصیل این روند نزویل را محدودیت های مسافر  ت یم دانند که برای جلوگی 
 .بیشیر کرونا تصویب شده بود

ان کوچ کشی در داخل آلمان نی   کاهش یافته بود. براین   ۲۰۲۰در سال  که کرونا شیوع پیدا کرده بود، می  
هزار مورد یا شش درصد کمیر  ۶۶میلیون کوچ کشی در داخل خاک آلمان فدرال ثبت شد که  ۱.۰۳۲اساس 

   .قبل بوده استاز یک سال 
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ان مهاجرت در سطح بی   الملیل در سال  در ارقام اداره آمار آلمان فدرال بازتاب داده  ۲۰۲۰کاهش شدید می  
هزار مورد کوچ از این کشور  ۹۶۶میلیون مورد کوچ کشی به آلمان و  ۱.۱۸۷حدود  ۲۰۲۰یم شود: در سال 

ان افرادی که به ۲۰۲۰ثبت شد. به این ترتیب در سال  درصد کمیر شده و ۲۴آلمان کوچ کشی کردند،  می  
 .درصد کاهش یافته است ۲۲شمار اشخایص که از این کشور مهاجرت کردند، 

ان مهاجرت به آلمان یا از این کشور بیشیر  در دوره  به گفته اداره آمار آلمان فدرال، کاهش قابل توجه می  
 مارچ تا دسمیر سال 

ی  بوده است که یط این دوران ۲۰۲۰زمان   به خاطر همه گی 
محدودیت های جهان 

  .کرونا وجود داشته است

به گفته آمارشناسان، محدودیت های مسافرت و دالیل اقتصادی که باعث شده مهاجرت برنامه ریزی شده 
ان مهاجرت به آلمان یا از این کشور  به آلمان یا از این کشور به تعویق بیافتد، ممکن است که بر مجموع می  

گذا  .ر بوده باشدتاثی 

  .نی   بیشیر اشخایص که به آلمان مهاجرت کرده اند، از کشورهای اروپاني بوده اند ۲۰۲۰در سال 

اروپاني در سال  هزار تن به آلمان مهاجرت کردند. در حایل که یک  ۱۷۳مجموعا  ۲۰۲۰از کشورهای غی 
 .هزار تن یم رسید ۲۱۴سال قبل شمار آن ها به 

 ۲۰۲۰حادیه اروپا، به خصوص شمار شهروندان رومانیاني و پولندی که در سال از میان کشورهای عضو ات
هزار  ۲۷هزار و  ۴۷کاهش یافت و به ترتیب  به آلمان مهاجرت کردند، در مقایسه با یک سال قبل از آن

 .کمیر بود

برای اولی   بار یک نقاشی بزرگ از "افغانستان نوین" در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویارک نصب 
مند  گردید که پیایم ویژه به جامعه جهان  و اعضای این سازمان یم رساند. این نقاشی توسط مردان و زنان هی 

 .افغان خلق شده است

وهای بی    الملیل از افغانستان، وضع امنینر در این کشور بدتر شده و ترس از بی   رفیر  همزمان با خروج نی 
دست آوردها و ارزش های دو دهه اخی  بیشیر شده است. این تابلو که تصویری از افغانستان امروزی را 

 .نمایش یم دهد، یک یادآوری به اعضای سازمان ملل متحد و جامعه جهان  محسوب یم شود

مشتاقانه »افغانستان در سازمان ملل متحد در مراسم رونماني از این نقاشی گفت:  عادله راز، سفی  
، امید، عزم راسخ، سعادت و رفاه  امیدواریم که این هدیه نمادی از انتقال افغانستان به دوره ای از روشناني

 «.و نهایتا صلح باشد

مندان ساالر" در پیایم نوشته که این نقاشی طریح مدرن "بنیاد  و تاریخ  است که ارزش ها، هویت و هی 
ساالران در این مراسم در  ، عضو بنیاد هی  یف  واقعیت های افغانستان فعیل را به تصویر یم کشد. امید شی
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ما اثری بسیار ساده و در عی   زمان زیبا خلق کردیم که تنوع را در افغانستان به »مقر سازمان ملل گفت: 
نستان را در این نقاشی نشان یم دهیم که کمیر در اخبار جهان نشان نمایش یم گذارد. ما تصویری از افغا

 «.داده یم شود

این بنیاد با حمایت سفارت افغانستان در سازمان ملل متحد طریح را به این سازمان ارائه کرده بود که پس 
مند افغان با الها م از خواست های از تصویب و یط مراحل قانون  و دیپلوماتیک آن را اجرا کرد. نقاشان هی 

 .مردم افغانستان این نقاشی را در یک ماه در کابل خلق کردند

 .عادله راز و امید شریفی در کنار تابلوی نصب شده در مقر سازمان ملل متحد

مندان از خاک تمام والیات افغانستان برای پوشش این تابلو استفاده کرده اند و رنگ هایش را مطابق با  هی 
اندازهای طبییع این کشور تنظیم کرده اند. از فرهنگ ها و هویت های میل افغانستان نی   در این اثر چشم 

ی اقتباس شده است  .هی 

ی گفت:   سازمان ملل متحد در مراسم رونماني این اثر هی 
ی ارزشمند »آنتونیو گوترش، شمنشی این اثر هی 

ساالران افغان در جهان  خلق شده که  ما جنگ ساالران زیادی داریم. آنها باید بدانند که توسط بنیاد هی 
ساالران، قهرمانان واقیع هستند  «.هی 

ی برای سازمان ملل متحد بسیار مهم است؛ چراکه »شمنشی سازمان ملل متحد افزود:   ۷۵این اثر هی 
ک مان با افغانستان را به نمایش یم گذارد ست و برای من این اثر نمادی از افغانستان ا .سال همکاری مشیر

 جهان  با این کشور است. یم دانیم که شما از دوره ای سخت یم گذرید و من به مردم 
ی

نمادی از همبستگ
 «.افغانستان وعده یم دهم که با قوت از آنان حمایت خواهیم کرد

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF/a-58111028
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ی ساخته شده از الجورد است    افغانستان به سازمان ملل متحد داده بود، می  
ً
که در یگانه هدیه ای که قبال

ی است که از افغانستان در  .زمان ظاهر شاه به مقر این سازمان منتقل گردید بنابراین، این دومی   اثر هی 
 .مقر سازمان ملل متحد به نمایش عمویم گذاشته یم شود

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تفاهمنامه ني را با وزارت زراعت و صندوق وجیه انکشاف زراعنر 
به امضا رساند که بدان اساس به آن عده از بازگشت کنندگان  که در بخش زراعت مشغول کار هستند، 

 .جهت رشد و توسعه اقتصاد شان قرضه داده یم شود

 

علم امله وال، معی   پالیش و تطبیق برنامه  9 این تفاهمنامه روز چهارشنبه شطان سال روان توسط شی 
ی، معی   تخنیگ وزارت زراعت و ایمل آرمان،  شاه امی  های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، شی 

 .رئیس صندوق وجیه انکشاف زراعنر به امضا رسید

تفاهمنامه بیان کرد؛" این یک امر مهم است که معی   پالیش و تطبیق برنامه های وزارت حی   امضای این 
به بیجاشده ها و بازگشت کنندگان  که در بخش زراعت مرصوف کار هستند، از طریق ارایه خدمات قرضه 
دیه زمینه کار فراهم یم شود. افغانستان یک کشور زراعنر است و توسعه زراعت یک موضوع بنیادی برای 

چنان این برنامه در رشد اقتصاد خانواده های زراعت پیشه ی که از رشد اقتصاد کشور تلفر یم شود. هم
 " .دنیای مهاجرت به وطن برگشته اند، مهم و موثر یم باشد
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در همی   حال معی   تخنیگ وزارت زراعت معلومات داد که از زمان تاسیس صندوق وجیه انکشاف زراعت 
هزار دهقان  56راعنر قرضه داده شده و حدود میلیارد افغان  در بخش های مختلف ز  13تاکنون بیشیر از 

ازین برنامه مستفید شده اند. وی همچنان خیر داد که این صندوق در برنامه دارد تا قرضه های کوچک را 
 .در اختیار دهقانان قرار دهد

بر اساس تفاهمنامه امضا شده، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، بازگشت کنندگان  را که در بخش 
 یم کند. در ه

 
ای زراعنر مرصوف کار هستند، شناساني و جهت دریافت قرضه ها به صندوق وجیه معرف

میلیارد افغان  به  2.2این برنامه که تحت نظر وزارت زراعت تطبیق یم گردد، در پنج سال آینده حدود 
 .هزار عودت کننده قرضه داده خواهد شد 9بیشیر از 

 

های بیجاشده گویند تالش دارند به خانوادهگان والیت بغالن یمکنندهمسؤوالن ریاست مهاجران و برگشت
 .کمک کند

 

باران وهای ویژۀ ارتش در والیت پس از پخش تصویرهاني از تی  ان نی  فاریاب از سوی طالبان و نی   شدن اسی 
وهای ارتش، سازمان عفو بی   حرمنر به جسدهای جنگنر   از سوی نی 

الملل جویان طالبان در والیت غزن 
 استندیم

ی
 .گوید که این رویدادها نقض قوانی   جنگ

وهای ویژۀ ارتش  ۲۳دهند که اند، نشان یمهای اجتمایع پخش شدهکه در رسانهتصویرهاني  در تن از نی 
باران یموالیت فاریاب که از سوی طالبان اسی  شده شود که شوند. در تصویرهای دیگر، دیده یماند تی 

وهای ارتش بر جسد چند تن از جنگ  نر نی 
 .کنندحرمنر یمجویان طالب در والیت غزن 
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   فرانسوي چارواکي 
ي پرون سه شنبه د جون میاشنر مهاجر ژغوریلي دي  ۴۶مه ني  انګلیس کانال ک  هغه ۲۹واني

 .یح   غوښتل ني  له فرانش  څخه برتانیا ته واوړي

  
  او نظارت د عملیاتو سیمه ایز مرکز پرون سه شنبه د جون میاشنر

  د ژغورن 
 

  دمایع
انګلیس مه ۲۹د ګري ن 
ۍ ژغوریل  دي کانال

 .ک  د مهاجرو څو کښنر

 
 د فرانسې د مانش او شمالي سمندر قومنداني مه، انګلیس کانال کې د مهاجرو ژغورنه. انځور:۲۹جون میاشتې  ۲۰۲۱د 

پاڼه ک  وییلي یح   دغو عملیاتو ک  ټولټال  ۍ په یوه خیر
مهاجر ژغورل  ۴۶د مانش او شمایلي سمندر قومندان 

 .شوي دي

ۍ ک  هغه 
  لومړۍ کښنر

  له مخ 
پان   کسان سپاره ول یح   پولیسو ته ني  د خپل خراب وضعیت په اړه   ۷د خیر

ۍ ک  یح   ګرېوالین اوبو ک  له ستونزو  اطالع ورکړې وه. 
 کسان سپاره ول.   ۲۸شه مخ شوې وه  په دویمه کښنر

ۍ له   سور می  په ساحیلي اوبو ک  ژغورل شوې ده ۱۱دغه راز درېمه کښنر
 .مهاجرو شه د بولون 

  .پولیسو ته سپارل شوي دي ژغورل شوي کسان د فرانش  شحدي

ي یح   پرون سه شنبه په څلورو کښتیو ک  سپاره  ۍ واني
د انګلیس کانال مهاجر  ۱۵۰په ورته مهال برتانوي رسن 

 .له الرې برتانیا ته رسېدیلي دي

ر پاڼه لیکیلي یح   د دوشننر  په ورځ
یال سیمون جونز پر خپله ټوییر ي شي خیر ي نر ۍ   ۱۰۷ د نر

ې اون  کسانو او د تی 
 .تنو نورو د یاد کانال له الرې برتانیا ته ځان رسویل و ۳۱۵په پای ک  

https://www.infomigrants.net/ps/search?q=%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4+%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84
https://www.infomigrants.net/ps/search?q=%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4+%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84
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ۍ په حواله تی  کال 
  کړې   ۹۵۰۰د فرانش  سمندري قومندان 

ېدو لپاره هخ  کسانو له انګلیس کانال څخه د تی 
ي  ۲۰۱۹وې یح   د  تنه نور  ۳ک  شی  ږ کسان یاد کانال ک  ډوب او   ۲۰۲۰په  .پرتله څلور چنده زیاتوایل ښن 
 .الدرکه شول

مهاجران در فاصله فقط چند ماییل جزیره المپدوسای ایتالیا واژگون شده است. تا اکنون یک قایق حامل 
ون کشیده شده است  .جسدهای هفت تن به شمول یک زن حامله از آب بی 

 
ً
شنشی   داشته است.  ۶۰به گزارش محافظان دریاني ایتالیا، این قایق که هشت میر طول داشته، حدودا

محافظان مذکور بامداد امروز چهارشنبه تماس اضطراری از این قایق دریافت کردند. فقط دقایفر پس از 
  .آنکه محافظان ساحیل خود را به محل رساندند، این قایق غرق شد

 

ون کشیده شده است. براساس منا وهای نجات، جسد هفت تن به شمول یک زن حامله از آب بی  بع نی 
وهای نجات قایق  نی 

 .مهاجر را نجات داده اند ۴۶های گشت زن 

جزیره کوچک المپدوسا در میان دو کشور مالتا و تونس موقعیت دارد و یگ از مقاصد پناهجویان برای 
پناهجو  ۱۹۸۰۰ار وزارت داخله ایتالیا در ادامه سال روان نزدیک به رسیدن به اروپا یم باشد. براساس آم

به  ۲۰۲۰وارد این کشور شده اند. این درحالیست که رقم پناهجویان جدید در همی   فاصله زمان  در سال 
 در حلقات سیاش این کشور شده  ۶۷۱۵

 
تن یم رسید. افزایش رقم پناهجویان در ایتالیا سبب مباحث دایع

   .است



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

11 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ان بدون مرز یم  .اندهزار مهاجر افغان وارد ایران شده ۲۰تا  ۱۲های اخی  بی   گوید که در هفتهسازمان داکیر
گوید دقیفر را در این مورد ارائه نیم کند اما یموزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اگرچه رقم 

ی از افغانکه با افزایش خشونت  .اندها مجبور به ترک کشور شان شدهها، تعداد بیشیر

 
 .مرز اسالم قلعه میان افغانستان و ایران

ی از افغانها در افغانستان در هفتهبا تشدید جنگ و خشونت ، شمار بیشیر ان ها از مناطق شهای اخی 
 .اندها به ایران مهاجر شدهآواره و تعدادی از آن

ان بدون مرز در افغانستان و ایران به مهاجر نیوز گفت که بر اساس  سارا شاتو، مسئول ماموریت داکیر
هزار مهاجر افغان در سه هفته اخی  وارد ایران، از جمله شهر مشهد  ۲۰تا  ۱۲محاسبات این سازمان حدود 

 .اندشده

های ایران  از افزایش مهاجران افغان در این در ادامه گفت که با تشدید جنگ در افغانستان، مقام سارا شاتو 
 «.هزار نفر برسد ۱۵۰به »دهند که رقم مهاجران تازه وارد ممکن است کشور نگران هستند و احتمال یم

ان بدون مرز درخواست کردهمقام یت این وضعیت با دولت اند که برای بررش و مدیر های ایران  از داکیر
ان بدون مرز در یک نشست مشورنر با  ایران همکاری کنند. به گفته سارا شاتو، قرار است هفته آینده داکیر

کت کنندمقام  .های ایران  شی



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

12 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ان بدون مرز در شهرهای مشهد، تربت جام و جنوب تهران خدمات پزشگ و اجتمایع را در  سازمان داکیر
س مهاجران افغان قر   .ار میدهددسیر

 «های گرویه وجود دارداحتمال مهاجرت»وزارت امور مهاجرین افغانستان: 

در همی   حال، رضا باهر، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به مهاجر نیوز گفت 
قانون  به ایران یم شوند، بعد یم روند و آن عده هم که با ویزا وارد ایرانکه بخش عمده مهاجران به گونه غی 

 یم
ر
 .ماننداز پایان رسیدن مهلت ویزا در این کشور باف

 .او در ادامه گفت: که به همی   دلیل رقم دقیق مهاجران در ایران روشن نیست

سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت که به گفته کارمندان این وزارت، روزانه حدود یک 
قانون   های مهاجرت»ها احتمال کنند اما با افزایش خشونت به ایران تالش یمهزار نفر برای مهاجرت غی 

 .نی   وجود دارد« گرویه

ی  ۶۰۰۰ها در افغانستان حدود به گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، یط دو هفته اخی  درگی 
هزار  ۲۳های آواره شده از آغاز سال تا کنون به خانواده را آواره کرده است. به این ترتیب شمار خانواده

 .رسدخانواده یم

 اند، خیر داد. وزارت دفاع تورکیه از نجات پناهجویان  که از سوی یونان به شکل برهنه رانده شده

تن ازپناهجویان  که از سوی یونان  42ای اعالم کرد: وزارت دفاع میل تورکیه امروز چهارشنبه یط اطالعیه
بودند، توسط شبازان تورکیه نجات داده و در مرز گرفتار شده ه شدهپس از شکنجه به شکل برهنه راند

 شدند. 
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وهای امنینر تن از این پناهجویان کامال برهنه بوده 12این وزارت با اشاره به اینکه  اند، اظهار میدارد که نی 
انسان  خود علیه مهاجران ادامه یم  دهند. یونان به اقدامات غی 

جهت رفع « نر ناظم»والیت ادیرنه، به ورود این پناهجویان به منطقه زراعنر  بنابه درخواست شهرداری
 اند، اجازه داده شده است. نیازهای انسان  شان که توسط شبازان تورکیه نجات یافته

همچنی   یکیر  ازاین پناهجویان درباره رفتار پولیس یونان گفته است: از آب و غذا محروم شدیم و پولیس 
ب و جرح و برهنه ساخیر  مارا به تورکیه راندند. سنگدالنهیونان برخورد   ای با ما داشت. پس از ض 

از آن خواهند که با فروش جایدادهایشان از افغانستان فرار کنند. ایران و پس برخی از مردم در هرات یم
  .ها استها برای فرار از ناامنی ترکیه مقصد اصیل سفر خانواده

 .شان هستند پرداخته شدهدر این گزارش به روایت دو تن  که در تالش فروش جایدادهای

 .شودهزینه سفر از افغانستان به ایران و تا ترکیه، پنجصد هزار افغان  یم

 .ترکیه برودخواهد که به احمد شعیب با همرس و فرزندش یم

 
 
، با آتش جنگ افغانستان نت و لوازم خانهاو کاف  بهیر

ی
اش را به فروش گذاشته، تا با پول آن به امید زندک

 .وداع کند



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

14 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
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ات و پرینیر دارم. روزانه تا   ۱۱او گفت: "من به دکان  خاطر افغان  عواید دارم. به ۱۵۰۰کمیپوتر با تجهی  
  ناامن  

 
 ".خواهم بروم به ترکیهفروشم و یمیم نت را به نصف قیمتهمی   کاف

برای احمد شعیب دل کندن از هرات، آسان نیست، اما یک دلیل برای ترک افغانستان دارد؛ شدت گرفیر  
 .جنگ و احتمال جنگ داخیل

 
 نما ای از شهر هرات

 
 
خوب  نتش صیر و قرار ندارد تا رویای سفر به ترکیه عمیل شود. هر چند احمد شعیب برای فروش کاف

 به ترکیه از طریق ایران برای همرس و فرزند دو سالهیم
ر
 .اش خایل ازخطرنیستداند که سفر قاچاف

گردد به وضعیت امنینر و اگر انسان امنیت و آرامش نداشته باشد، بهیر است گوید: "همه چی   بر یماو یم
 را قبول 

ر
 ".کشیمکنیم و از افغانستان خود را یمیمکه از افغانستان برود و مهاجر شود. راه خطرناک قاچاف

ها انداز گفتگوهای صلح میان حکومت و گروه طالبان، بسیاریناامن  در افغانستان و تاریک بودن چشم
 .شمول ملکه الکوزی را به خارج شدن از افغانستان متقاعد کردهبه

اش رخت سفر ما حاال با خانوادهزند، املکه با تدریس در مکتب دولنر و خصویص پول مناسنر به جیب یم
 .به ایران بسته

 خوب نیست و امکان دارد که طالبان بیایند. هرچند گوید: "بهبانو ملکه یم
ً
خاطری که وضعیت امنینر فعال

م ویل بهحاال دو تایم به مکتب دولنر و خصویص، معاش خونر هم یم روم و خاطر امنینر به ایران یمگی 
 ".هم باز شده خوب است که مرز ایران
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وهای هرات درغرب افغانستان بیشدر والیت تر نظامیان ایتالیاني حضور داشتند و با آغاز روند خروج نی 
وها در ترس و هراس به ش یم ، همکاران این نی   .برندخاریحر

وهای ایتالیاني در هرات کار کرده، اما حاال یک تقاضا « آرینا»احمد، در بخش اکماالت کمپ جلیل دارد؛ نی 
 
ی

 .اش در ایتالیاپذیرش درخواست پناهندک

اض ما به دلیل این هست که جان ما بهاو یم ها در خطر است و پذیرفته خاطر کارکردن با ایتالیاني گوید: "اعیر
 حق ما است. 

ی
وهای خاریحر کار یمسال یم ۲۰شدن درخواست پناهندک کنیم و در این مدت شود که ما با نی 

 ".اندا حنر قبول نکردند و به سطل اشغال دان  انداختههای مبه درخواست

 .شان را تنها ن خواهند گذاشتبریح  از کشورها مثل امریکا گفته اند که همکاران افغان

، مقام
ی

ون خواهند کرد. بر طبق گزارشبه تازک ها، های امریکاني گفته اند که هزاران افغان را از افغانستان بی 
هایشان منتظر دریافت ویزۀ ل ترجمانان با بیش از پنجاه هزار از اعضای خانوادههجده هزار نفر به شمو 
 .سفر به امریکا هستند

 دو ماه گذشته، ده
ً
وهای خاریحر در تقریبا ها ولسوایل به دست طالبان سقوط کرده و از از آغاز خروج نی 

 .دهسوی دیگر، موج سوم کرونا و خشکسایل هم به مشکالت مردم افغانستان افزو 

وهای دولنر برای  اما عبدالصبور قانع، وایل هرات از مردم یم خواهد که کشور را ترک نکنند و به تواناني نی 
 .مقابله با طالبان باور داشته باشند

آقای قانع گفت : "طالب توان هرات را ندارد و آنان توان حفظ یک ولسوایل را ندارند. پیام من به جوانان 
که متحد شویم. پیام من به جوانان و مردم هرات این هست که با هم متحد شوند و مردم هرات این هست  

 ".و نباید این کشور را به خاطر تبلیغات گروه طالبان ترک کنند

وهای خاریحر از افغانستان تا    روند خروج نی 
 با پایان یافیر

ً
سپتمیر سال جاری میالدی و افزایش  ۱۱احتماال

به مانند احمد شعیب و ملکه فرار را بر قرار ترجیح یم دهند و این به معن  فرار ها ها از افغانجنگ، بسیاری
 .بریح  از مغزهای دیگر از افغانستان خواهد بود

ر کي د يو مهاجر له خوا د چړې بريد د آلمان د کورنيو چارو وزير هورست زې  هوفر د آلمان په ويورڅبورګ ښا
 .د ناکامه سوي ادغام يوه بېلګه ياده کړې ده

ي ته ويیلي دي:  زې  هوفر د
ی شی  ږ کاله د نر  شپناه انسانانو په »اوګسبورګر الګېماين ورځپان   ي يو ځوان شر کله یح 

ي يو څوک ورته پام واړوي يا ش پشي وګرځوي، نو بيا موږ له خپل سياست  ځای کي ژوند کوي، نر  له دې یح 
 «.څخه خوشاله نسو کيدالی، دلته د احساس کمښت دی



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

16 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ي د ويورڅبورګ په ښار کي په چاړه د بريد کوونگي د دغه بريد اصیلي المل څه شی  تر اوسه ال نه ده څرګنده یح 
ي مفکورې په هکله شواهد لرو. د دې تر څنګ »ؤ. زې  هوفر هم دې ته اشاره کړې ده: 

موږ د عامل د اسالمسنر
ي تکليف هم ملګری دیورش 

 «.ه روان 

ي دا څنګه  ه فکر کوي، زې  هوفر ويیلي دي یح  ي دی تر ټولو زيات په کومه خیر ي په جواب کي یح 
د دې پوښتن 

ي يو  ي توګه په آلمان کي اقامه لري، څنګه د نر  شپناه خلکو په ځای   ۲۴ممکنه ده یح 
ي په قانون  کلن ځوان، یح 
وي. هغه زياته کړې:  ي تی 

 «.موږ په دې باندي نه سو مطمی   کيدالی»کي شن   او وریح 

 
 Photo: picture-alliance/dpa/M. Schutt | د آلمان د کورنیو چارو وزیر هورست زېهوفر

ي ايا د ادغام د چټک کولو اړتيا سته  د زې  هوفر په وينا د آلمان وفاق او ايالتونه بايد پر دې غور او فکر وکړي یح 
داری  که نه. خو دغه سياستوال د ترهګرۍ او توندالريتوب له کبله د وضیع  د ال ګواښېدونگي کيدو څخه خیر

ي شته » ورکړ. هغه وويل:  ي سيوری واچوم، خو موږ نه بايد یح  ي او وارخطاني ي پر خلکو د بی  زه نه غواړم یح 
 «.ګواښونه بېخطره وبولو

ر  او کی  ر الس توندالرو او په همدې شان په آلمان کي د رايش بيورګر په 
د زې  هوفر په وينا د اسالمستانو، ش 

ي ډیل  وضعه د خطر د زګنال حالت ته رسویل  ده. د ه
ر  اړیح 

غه په وينا په پاندیمي کي دغه ګواښ ال زيات نوم ش 
 .سوی دی

کلن   ۲۴مه نېټه( د آلمان د بايرن ايالت په ويورڅبورګ ښار کي يو ۲۵کال د جون   ۲۰۲۱د جمیع  په ورځ )د 
ي په نتيجه کي ني   ي ووژل سوې او څو نور  ۳د سوماليا مهاجر په چاړه باندي پر الرويانو بريد وکړ یح 

من  می 
و کالو راهيشي په آلمان کي د مهاجر په حيث ژوند کاوه. د هغه په هکله  .کسان ژوبل سول دغه کس له شی  ږ

ي په  ي شاهد بيا ويیلي ول یح 
ي توګه ني  درملنه هم سوې وه. خو يو عين 

ي په روان  په راپورونو کي وويل سول یح 
ي دا د ترهګريز قصد په توګه ارزول کی  ږ   .يچاړه د بريد پر وخت هغه د هللا اکیر نعرې وهیل  یح 


