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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 -------------------------------- « وز یمهاجر ن» شدند  دا یدوور انگلستان پدر بندر  ونیکام  کیمهاجر در  ۱۸کانال مانش: 

 5 ------------------------- «وزارت  تیسا بیو » کرد   یاعالم همکار  نی" با وزارت امور مهاجر ت  ی"قطر چار  هیی  موسسه خ

 6 --------------------------------------------- « وز یمهاجر ن»  دلیاخراج شوي افغانان کابل ته ورس لهډ وهی خهڅله آلمان 

 7 --------------------------------------- «یوله در  چی    دو »  دند یاخراج شده از آلمان به کابل رس انیاز پناهجو  یگر یگروه د

 8 ------------------------ « وز یمهاجر ن» کرده   جاد یاز افغانستان در ترمذ کمپ ا از مهاجران احتمایل ی  رایپذ یازبکستان برا

ک با بالروس موانع ا یی  جلوگ یبرا ا یتوانیل  10 --------------------- « یآزاد و یراد» کرد   جاد یاز ورود مهاجران در مرز مشی 

 11 -------------------------------------------- «وز یمهاجر ن»  د یرسبه آلمان  آلمای   یوهای  گروه همکاران افغان ن  ی   نخست
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 اخبار کامل  می   

کامیون  .اندمهاجر را دریک کامیون در بندر دوور شهر کنت پیدا کرده ۱۸گویند که یم های بریتانیای  ممقا 
 .بندر بریتانیای  انتقال داده است های  بوده است که یک کشت  از فرانسه بهیاد شده بخشی از محموله 

شدند که  کامیوی  پیدا   نفری از مهاجران در  ۱۸جوالی، یک گروه  ۶به گزارش یی یی یس، روز سه شنبه 
 .در بریتانیا انتقال داده شده بود توسط یک کشت  از بندر کاله در فرانسه به بندر دوور 

 
 عکس از رویترز. ۲۰۲۰اگست  ۱۲دهند، س آرشیف: نگهبانان ساحلی بریتانیا گروهی از مهاجران را به بندر دوور انتقال میعک

وهای  ۹تن از مهاجران برای معاینات صیح به شفاخانه انتقال داده شدند و  ۹بنابر گزارش،  تن دیگر به نی 
ده شدند  .مرزی بریتانیای  سیر

 .اره برای کمک طتی به گرویه از افراد فراخوانده شده بودسخنگوی اداره آمبوالنس سکمب گفت که این اد

ی این گروه از مهاجران در حایل انجام شده که رقم عبور مهاجران از کانال مانش به مقصد انگلستان  دستگی 
 .افزایش یافته است

از طریق مهاجر  ۶۰۰۰نزدیک به  ۲۰۲۱های بریتانیای  این هفته اعالم کردند که یط شش ماه اول سال مقام
 .اندکانال مانش وارد انگلستان شده
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قانوی  به این کشور را  حکومت بریتانیا روز سه شنبه طرح قانون جدید تشدید مجازات علیه مهاجرت غی 
 .اعالم کرد

قانوی  از شش ماه به چهار سال  بر أساس طرح جدید وزارت داخله بریتانیا، مجازات برای مهاجران غی 
 .افزایش داده خواهد شد

 
ً
سال است، به  ۱۴در این طرح همچنی   پیشنهاد شده است که مجازات برای قاچاقچیان انسان، که فعال

 .حبس عمری افزایش یابد

کمک رسای  به بیجاشدگان   پس از در خواست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از جامعه جهای  برای
یه قطر ناامت   در نشست  با نور الرحمن  (QATAR CHARITY)چاریت   های اخی  در کشور، موسسه خی 

، وزیر امور مهاجرین
 
 به وضعیت بیجاشدگان داخیل همکاری اخالق

ی
د که در خصوص رسیدگ  تعهد سیر

 .میکند

 

 داخیل در یر تشدید  ش را از افزایشاپیش از این وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان نگرای  
ی

آوارگ
 بهخشونت

ی
های اولیه بیجاشدگان را جز برنامه های روی دستش نیازمندی های طالبان اعالم کرده و رسیدگ

 .خواند

داییم در کشور بیان کرد  محمد عیل الغامدی، رئیس این موسسه با ابراز امیدواری از برقراری صلح
ادامه مددرسای  ها برای نیازمندان، اکنون مصمم هستیم  وار قرار دارد. ما به"افغانستان در یک وضعیت دش

 
ی

 ".با دولت به بیجاشده های داخیل در افغانستان کمک رسای  کنیم در همکاری و هماهنگ
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همکاری بیشی  ادارات مددرسان  در همی   حال وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان ضمن تاکید به حضور و 
دوستانه به بیجاشده ها، ارایه خدمات  ، از آن اداره خواست که در زمینهبه نیازمندان توزی    ع کمک های بشی

 و پایدار در 
 
کودکان   شهرک ها و ساحات تجمع بیجاشدگان و ایجاد یک مرکز آموزیسی و تربیت  برای انکشاق

 .داشته باشد یی رسنوشت مهاجر افغان در ایران و پاکستان با این وزارت همکاری

ایط  ن افزود: "هرچند ما برنامه های طوالی  مدت برای بیجاشده ها روی دستایشا داریم؛ اما در چنی   رسی
دوستانه هستیم. نیاز است در  ایط دولت و همکاران بی   الملیل دست به  متمرکز روی خدمات بشی چنی   رسی

 شوند،م واقع یماین مردیم که در جنگ افروزی یک گروه تروریست  مظلو  دست هم بدهند تا بتوانیم به
 " .رسای  بکنیمکمک

ي آژانس ې په سهار  افغان چارواکو د آلمان خیی ې د چهار شنتی له آلمان څخه یوه بله ډله اخراج  ته وییل  چر
   افغانان کابل ته رسیدیلې دي. له دې وړاندې آلمان گې مهاجر پلوه سازمانونه له شوي

دولت څخه غوښت 
ې د افغانستان ناامنیو ته په پام رسه دې د دریو میاشتو     ول چر

 .لپاره د افغانانو اخراج و درول یسی

 
 Photo: Imago/M.Trammer | د افغانانو د اخراج آرشیف انځور

ې په سهار کابل ته په رسېدیلې الوتکه گ    .فغان مهاجر سپاره ولنارينه ا ۲۷چارواک  ويیل  دي چر  د چهارشنتی

  راهیش  افغانستان ته ۲۰۱۶دا د 
ی   ام پرواز دی چر  ۴۰م کال له دسمیی میاشت 

رد شوي افغان مهاجر پکش 
ته خپل  ۱۱۰۴پروازونو گ   انتقال شوي. په دې ډول تر اوسه پوري په دغو  رد شوي نارینه پناه غوښتونگ  بی 

 .شوي دي هیواد ته استول
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ده. په افغانستان گ  اوس هم  هاجرو اخراج په آلمان گ  يوه شخړه ايزه موضوعافغانستان ته د رد شوو م
کال په سپتمیی مياشت   روان دی او د تی 

ه بيا هم په دغه هيواد   زورزيای  و اترو پر پیل رسبی  گ  د سویل  د خیی
 .ده گ  جګړه روانه

ې په عاجل ډول د  دریو میاشتو له پاره افغانستان  په آلمان گې د مهاجرو مدافع سازمان پرو ازول د سه شنتی
    ته د افغان مهاجرو د اخراج بندولو غوښتنه

کړې وه. نوموړي سازمان همدارنګه د افغانستان د امنیت 
ې 
 .غوښتنه هم کړې ده وضعیت د تازه ارزوی 

نو پر اساس له افغانستان څخه د ناټو  ړ ې د څیې ځواکونو د وتلو او طالبانو د  یاد سازمان زیاته کړې ده چر
 .خراب شوی دی پرمختګ په پام گې نیولو رسه وضعیت ال زیات

  له پیل څخه بیا 
، د روان کال د یم مياشت   

  تر پایه پوري څه  د ملګرو ملتونو د ارقامو له میح 
د جون مياشت 

جنگونو له امله له خپلو کلیو او ښارونو څخه تښتیدیل  دي. هره  زره انسانان په افغانستان گ  د  ۸۴نا څه 
  وژنو په نتیجه گ  ملک  کسان خپل ژوند له السه نښتو،ورځ د 

 
 .ورکوي بیم  بریدونو او یا هم هدق

ې په ورځ وویل:  ه، له  پر مخ په»د آلمان د بهرنيو چارو وزیر هایکو ماس د دوشنتی زیاتیدونکو زورزیاتیو رسبی 
 «.ال جواز لري آلمان څخه د افغان مهاجرو دغه ډول اخراج

ه توګه  نړیوالو ځواکونو ایستل دوام لري. د آلمان پوځ د جونله افغانستان څخه د  ړ   په پای گ  په بشیر
مياشت 

ې په ې څه د پاسه  له افغانستانه ووت. پنتاگون د یسې شنتی  ۹۰ورځ خیی ورکړ چر  د ځواکونو وتلو پروسه ی 
ه سوې ده ړ  .سلنه بشیر

ویان این کشور از آلمان اخراج شدند. این پناهج با وجود وخامت اوضاع امنیت  افغانستان، گروه دیگری از 
  چهلمی   پرواز اخراچی 

ً
فرستاده  پناهجو به کابل ۱۱۰۴پناهجویان افغان از آلمان است و تا حاال مجموعا

 .شده اند

شده افغان از آلمان  حوایل ساعت هفت صبح به وقت کابل، یک هواپیمای دیگر حامل پناهجویان اخراج
گزاری   به میدان هوای  کابل رسید. منابع مسئول به خیی

ً
پناهجوی  ۲۷آلمان گفته اند که در این هواپیما جمعا

 یع پناهجویان اخراج شده از به این سو این چهلمی   پرواز جم ۲۰۱۶ماه دسمیی  مرد حضور داشته اند. از 
 .آلمان به افغانستان است

دالیل امنیت  یگ از مسایل جنجال برانگی   است. در این اواخر  اخراج پناهجویان از آلمان به افغانستان به
 .شده است امنیت  بدتر شده است، انتقادها از ادامه اخراج پناهجویان افغان نی   بیشی   که اوضاع

وه ای بی   الملیل از افغانستان در اول ماه یم به اینسو وضعیت امنیت  در این کشور به از آغاز خروج نی 
 .شدت رو به وخامت یم باشد
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ً
زار تن به دلیل جنگ ها در داخل افغانستان ه ۸۴براساس منابع سازمان ملل از ماه یم تا پایان ماه جون تقریبا

 .بیجا شده اند

ی ها، حمالت هدفمندانه و یا انفجار ماین های کنار جاده جان یم دهند  .روزانه ده ها فرد ملک در درگی 

 عکس از آرشیف

که اخراج پناهجویان   وصف این وضعیت، هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان به روز دوشنبه گفته است با 
وهای بی   الملیل از افغانستان نی   به رسعت ادامه  به این کشور ادامه خواهد یافت. خروج افغان از آلمان نی 

 به پایان دارد. روند خروج
ً
وهای اردوی فدرال آلمان از افغانستان در پایان ماه جون کامال رسید. منابع  نی 

وهای امریکای   درصد به اتمام رسیده  ۹۰تان تا از افغانس پنتاگون نی   به روز سه شنبه گفته اند که خروج نی 
 .است

ی همزمان با خروج آخرین وهای غریی از افغانستان و تشدید درگی   ها در این کشور، تعدادی از نی 
ی های شمایل افغانستان خود را برای پذیرای  از مهاجران احتمایلهمسایه کنند. بنابر ها آماده یمدرگی 
ون از شهر ترمذ، در نزدیگ مرز با افغانستان ایجاد  ها، ازبکستان، یک کمپ مهاجران را در گزارش کرده   بی 

 کردهتاجیکستان نی   برای ایجاد چنی   کمپ هایاست. مقام
ی

  .اندهای  اظهار آمادگ

ون از شهر ترمذ در نزدیگ بندر  های ازبکستانمقام به گزارش سایت یورایشیانت،  یک کمپ را در بی 
ی

به تازگ
تان  .انددر مرز افغانستان ایجاد کرده حی 

https://www.dw.com/fa-af/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-58184934
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 هدف اسایس ایجاد این کمپ پذی
ً
یظاهرا افغانسان عنوان شده اما این  هایرای  از مهاجران احتمایل درگی 

وهای امریکای  که در انتظار دریافت ویزای امریکا هستند،  احتمال نی   مطرح شده که شاید همکاران افغان نی 
 .های آسیای میانه جا بجا شوندهای دیگر در جمهوریکمپ  در این کمپ یا 

های کمپ ترمذ بازدید کند اما خیمه ر محیل روز سوم جوالی تالش کرد از ابرار قربان مرادوف، یک گزارشگ
 .با ممانعت مسئوالن امنیت  محل مواجه شد

نگار ازبک به سایت یورایشیانت گفت:  های  برای داخل کمپ خیمه کارمند امنیت  توضیح داد که در » خیی
منتظره ایجاد شده است  «.وضعیت اضطراری یا غی 

 
 کند. عکس از جولیان البرت، کرایتیو کامنزای که حیرتان را به شهر مزار شریف در افغانستان وصل میجاده

تان که بر فراز دریای آمو، مرز طبییع میان افغانستان پل دوست  در شهر   ۱۸و ازبکستان بنا شده،  حی 
 .ای ایجاد شده که ساکنان چندای  نداردکمپ در منطقه  کیلومی  از شهر ترمذ فاصله دارد و بنابر گزارش،

ات کمپ را یم و برچ  خیمه بزرگ مجهز با بسی   ۸۰شناسد گفت که دستکم یک گزارشگر دیگر که تجهی  
 .امکانات ارتبایط در محل وجود دارد

نگار با حفظ هویتش به یورایشیانت گفت که هوا در منطقه خییل گرم است و او نیم داند چگونه این خیی
 کرد

ی
 .میتوان در این گرما در محل زندگ
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 های ازبکستانهای امریکا و مقامتماس

هفته گذشته رسگرم دیدار از  زیر خارجه ازبکستانکمپ یاد شده زمای  ایجاد شده که عبدالعزیز کاملوف، و 
 تاشکند مقام امریکا بود. در این دیدار او در گفتگوهای  با 

ی
کت کرد که هدف از آن آمادگ های امریکای  رسی

 .تحول رسی    ع امنیت  در افغانستان عنوان شده است برای مقابله با یک

گ یم گزارش از قول رسانه امریکا با کشورهای ازبکستان،  بایدن، رئیس جمهور  رساند که جو امریکای  بلومیی
کارمند و همکار محیل   ۹۰۰۰پذیرای  موقت از حدود  تاجیکستان و قزاقستان در تماس شده تا در مورد 

وهای امریکای  در   .افغانستان از آنها درخواست همکاری کند نی 

وهای این کشور افغان از هزار تن  ۱۸های امریکای  تالش دارند حدود ها، مقامبنابر گزارش های همکار با نی 
ویزای امریکا به یک کشور سوم انتقال دهند. پیشی  گفته شده بود  را در دوره انتظار برای برریس درخواست

 .احتمال انتقال این افراد به جزیره گوام را زیر برریس دارد که امریکا 

وهای  به گفته سایت یورایشیانت، به درست  روشن نیست که کمپ ایجاد شده در ترمذ  از همکاران افغان نی 
های داخل مرز افغانستان به ازبکستان پناه خواهند خشونت امریکای  پذیرای  خواهد کرد یا از مهاجرای  که از 

 .برد

اند، ترصف خود درآورده ای شمال افغانستان را بهههای اخی  که طالبان تعدادی از ولسوایلدر هفته
وهای امنیت  و رسبازان ارتش  .اندافغانستان در سه مورد، به تاجیکستان پناه برده گروههای از نی 

در افغانستان، به فکر ایجاد  اند که به دنبال تشدید جنگها، منابع حکومت  تاجیکستان گفتهبنابر گزارش
 .نزدیگ مرز هستند احتمایل افغان در های  برای مهاجران کمپ

وهای افغان به اینمقام اند که تخاذ کرده و گفتهکشور ا  های ازبکستان موضع قاطع تری در برابر فرار نی 
 .خواهند کرد چنی   مواردی را نقض قوانی   بی   الملیل تلق  

 .ها را به دیگر کشورهای اروپای  بفرستدآورد تا دوبارۀ آنگوید، بالروس مهاجران را از خارج یملیتوانیا یم

وهای نظایم را های لیتوانیا یممقام ی از روند، در رسحدات خود موانع ایجاد و نی  گویند که برای جلوگی 
 .مستقر کرده است

گفته بود که این کشور بعد از این   الکساندر لوکاشنکو که اقتدار بالروس را در دست دارد یک ونیم ماه پیش
ی نیماروپا وارد بالروس یم اتحادیه از مهاجرای  که به قصد رفی   به کشورهای  .کندشوند، جلوگی 

 ویلینیوس اتهام وارد یم
 
تعزیرات اتحادیه اروپا به مهاجران  جویانه از کند که بالروس در یک اقدام تالق

 .بروند کند که به لیتوانیا تسهیالت فراهم یم
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نگار مخالف از میان  اتحادیۀ اروپا بعد از فرود اجباری یک طیارۀ مسافربری در مینسک و بازداشت یک خیی
 .مسافران، تعزیرات شدید بر بالروس وضع کرد

 
 لیتوانیا-مهاجران بازداشت شده در مرز بالروس

 داخل این کشور شدهلیتوانیا یم
 
 .اندگوید که در این اواخر صدها مهاجر اکیر عراق

وزارت خارجۀ لیتوانیا دیروز سفی  بالروس را احضارکرد و از وی خواست که مینسک باید جلو مهاجران را 
د  .بگی 

 دریافت کرده اند، به افغان نخستی   گروه از همکاران محیل
ی

وهای اردوی آلمان که در این کشور پناهندگ  نی 
وهای آلمای  بهآلمان رسیده اند. این ترجمان دلیل تهدیدات گروه طالبان به  ها و دیگر همکاران محیل نی 

 .شوندآلمان منتقل یم

ی  و  های  که با روز دوشنبه گزارش داد که شش تن از افغان« اشپیگل»مجله خیی های اردوی آلمان کار نی 
 .رسیده اند های شان به آلمانکرده اند، همراه با خانواده

 به افغانبا رسیدن این افغان
ی

وهای آلمای  کار کرده اند ها به آلمان، برنامه اعطای پناهندگ های  که با نی 
وع شده است  رسی

ً
 .عمال



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

12 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

وهای آلم وی گروه طالبان، این همکاران افغان نی  ی گروه طالبان ترس دارند،  ای  از همزمان با پیشی انتقام گی 
وهای خارچی چون این گروه ترجمان  .کندعنوان یم« خائن»را  های نی 

 « اشپیگل»
ً
یف با هواپیمای ترکیش  تن به شمول کودکان، از شهر  ۲۳گزارش داده است که جمعا مزاررسی
 .رودینده انتظار یمتن دیگر در روزهای آ ۳۰ایرالیی   به سوی آلمان پرواز کردند. پرواز 

ویزا را  ۴۷۱پایان ماه جون،  مقامات اردوی آلمان فدرال اندگ پیش از تکمیل روند خروج از افغانستان در 
ها و دیگر همکاران محیل های این ترجمانبرای خانواده .برای کارمندان محیل افغان خود تدارک دیدند

 نی   
وهای آلمای   .تویزای دیگر تهیه شده اس ۲۳۸۰ نی 

 
 یکی از ترجمان های افغان اردوی آلمان فدرال در کندز )آرشیف(

 کنند؟ها از افغانستان فرار یمچرا این

وی شان از افغانستان   ایاالت متحده امریکا و متحدانش در حال خروج کامل نی 
ً
هستند که قرار است نهایتا

وها کار کرده اند، از جانب طالبان  های که با اینسپتمیی پایان یابد. افغان ۱۱تا  شوند پنداشته یم« خائن»نی 
ند  و ترس دارند   .که هدف حمالت این گروه قرار بگی 

 .های زیادی را ترصف کرده اندپس از آغاز روند خروج رسبازان بی   الملیل، جنگجویان طالبان ولسوایل

 فشار بر حکومت آلمان
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وهای خود حکومت آلمان فدرال برنامه اعطای پناهند   به کارمندان محیل نی 
ی

ش داده است. به این  گ را گسی 
 که در دو سال اخی  با این

وها کار کرده اند، بلکه همه افغان ترتیب، نه تنها کسای  های  که با اردو و دیگر نی 
است توانند درخو یم به این سو کار کرده اند، در صوری  که مورد تهدید باشند  ۲۰۱۳آلمای  از  هایسازمان

 .سفر به آلمان را ارائه کنند

ها مورد ویزا برای این افغان با وجود آن، حکومت آلمان فدرال به دلیل روند بسیار پیچیده فراهم کردن
های  در حکومت آلمان هراس داشته اند که کاهش ، مقام«اشپیگل» انتقاد قرار گرفته است. براساس گزارش

ی را به  موانع صدور   خواهد کشاندویزا تعداد بیشی 
ی

 .ارائه تقاضای پناهندگ

اف کرده است که روند  بر اساس گزارش اسوشیتدپرس، رایی  برویل، سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعی 
یف دشوار شده است.  صدور ویزا با خروج رسبازان آلمای  و مسدود شدن قونسلگری این کشور در مزار رسی

کای بی    او افزوده است که برلی   با   .کندیم اش مانند سازمان بی   الملیل مهاجرت در این زمینه کار الملیلرسی

کوچک تقاضاهای ویزا تا به   داوید هلمبولد، سخنگوی وزارت دفاع آلمان گفته است که در مورد یک تعداد 
 سفر  های  کههمه آن»حال تصمیم گرفته نشده است، زیرا 

ً
ویزا دریافت کرده اند، نخواسته اند که فورا

 «.کنند

کتاند که آن افغانتقدین ابراز تأسف کردهمن  هاهای  که برای رسی

 


