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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

ان دستگ تیمهاجر افغان به ظن عضو  کیانگلستان:   4 ----------------------------- « وز یمهاجر ن» شد  ب  در گروه قاچاقبر

 5 -------------------------- « یوله در  چی    دو »  کند یم افغان را برریس انیاخراج پناهجو  قیتعل یوزارت داخله آلمان تقاضا

 7 ------------------- « وز یمهاجر ن»  و ړ ک  ړ مرکزونه جو  ويید مخن روسیله افغانستان رسه پر پوله د کرونا و  چ    و ی ړ : ارانیا

 8 --------------------------- «اطالعات روز » ها را از رس گرفت مهاجرت به افغان یژهیو  یزایروند صدور و  کا یسفارت امر 

 9 ------------------------------- « وز یمهاجر ن» کرده است   ب  خانواده افغان به مدت سه هفته در فرودگاه استانبول گ کی

 10 ----------------------------------------------------------- « کا یآمر  یصدا» ها را متوقف کرد افغان یفنلند خروج اجبار 

  یاروپا به سنت ها»پروتستانت آلمان:  یسایکل  یشورا سیرئ
 
 11 ------------------------------ «کند  یم انتیاش خ اخالق

 13 ---------------------------------------- « یآزاد و یراد» بالروس شد  هیاروپا عل هیاتحاد شب  یخواستار اقدامات ب ا یتوانیل
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 اخبار کامل  مت   

انگلستان، یک مرد افغان در منطقه شمال لندن به ظن عضویت در یک گروه  بر اساس گزارش رسانه های
 .انسان و جرایم جنایی گرفتار شده است قاچاق

وهای اداره میل برریس جرایم در انگلستان، روز پنجشنبه یک مهاجر افغان را به ظن عضویت در یک  نب 
ان در منطقه کلیندل در شمال لندن گرفتار   .نمودند گروه قاچاقبر

 
 ها در نزدیک ورودی تونل زیردریایی مانش میان فرانسه و انگلستان. عکس: رویترزآرشیف: صفی از کامیون

قانوی   ساله افغان ویل جبارخیل نام دارد. وی به عضویت در یک گروه ۳۲این مرد  قاچاقبر که مهاجران غب  
 .فرستادند، متهم شده است را از شمال فرانسه و بلژیک به انگلستان یم

در حال حاض  در  جوالی در دادگاه ویسلدن در انگلستان حضور یافت. وی ۱۰جبار خیل روز شنبه 
 .دادگاه جزایی منطقه هارو حاض  شود اگوست در  ۶ه رس یم برد و قرار است در تاری    خ بازداشت ب
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ان دیگر در بلژیک و  آژانس میل اداره جرایم در انگلستان اعالم کرد که اعضای این گروه با  باندهای قاچاقبر
نگلستان قاچاق یم کامیون، مهاجران را از طریق کانال مانش به ا  فرانسه در تماس بوده و با کمک رانندگان

 .کردند

ی ویل جبارخیل را  بسیار مهم" خواند و افزود که " فرمانده آژانس میل برریس جرایم در انگلستان، دستگب 
ایط خطرناک قرار گرفته و ازراه کانال  احتماال پناهجویان به همکاری این گروه قاچاقبر در کامیون ها در رسر

 .انگلستان قاچاق شده اند مانش به

ل سواحل با فرانسه را افزایش داده اند، اما در ماه جون بیش از اگرچه  وهای انگلیس کنب  پناهجو  ۲۰۰۰نب 
  .از مرز انگلستان عبور کردند

 حکومت افغانستان از کشورهای اروپایی خواسته که بازگشت مهاجران به کشور بحران زده شان را 
ی

به تازگ
 .به مدت سه ماه متوقف کنند

نب   رسیده است  این درخواست به ما در آلمان»وزارت داخله فدرال روز دوشنبه در برلت   گفت:  سخنگوی
آلمان "به زودی" در این باره تصمیم خواهد  وی افزوده که حکومت فدرال« رریس یم کنیم. و اکنون آن را ب

 .گرفت

گزاری افغانستان نب    آلمان نوشته که قرار است آلمان با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و حکومت خبر
ف ۲۰۱۶در این زمینه گفتگو کند. در ختم سال  ای را امضا غن  با اتحادیه اروپا اعالمیه حکومت محمد ارسر

 .کندداوطلبانه مهاجران را به افغانستان تسهیل یم کرد که اخراج اجباری و بازگشت

در این کشور  دهد کهها به افغانستان ادامه یمآزمان به این سو با این استدالل به اخراج حکومت آلمان از 
ای در افغانستان این اواخر کمب  منطقه ه وجود دارد. اما در برای مهاجران بازگشت داده شد« مناطق امن  »

 مانده که از ناامن  و خشونت در 
 
 .امان باشند باق

 اسالم الدین جرات، سخنگوی وزارت امور مهاجرین
ی

افغانستان در مصاحبه با دویچه وله گفت:  به تازگ
د... ما از کشورهای اروپایی و مخصوصا برای اخراج مهاجران وجود ندار  فعال در افغانستان هیچ مکان امن  »

 «.خواهیم در توافقنامه مهاجرت تجدیدنظر کنندیم آلمان

خارجه  کند که از سوی وزارتاخراج پناهجویان رد شده افغان براساس گزاریسر عمل یم ادارات آلمای  در 
 .این کشور در مورد وضعیت افغانستان تهیه شده است

به گفته  خارجه فدرال هم اکنون در حال تهیه گزارش جدیدی از وضعیت افغانستان است که وزارت
ی سخنگوی این وزارت، در ماه ا سازمان حقوق بشر از وزارت خارجه « پرو ازول» جاری تکمیل شود. اخب 
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به روزرسای  کند؛ چراکه گزارش فعیل از ماه جوالی  آلمان خواسته بود که گزارش وضعیت افغانستان را 
 .امروزی با آن زمان تفاوت دارد است و وضعیت ۲۰۲۰سال 

کابل وارد شد.   نفر اخراج شده از میدان هوایی شهر هانوفر آلمان به ۲۷گذشته یک هواپیما با   چهارشنبه
 این افراد جرایم جنایی انجام

داده بودند، اما وزارت امور مهاجرین افغانستان  هرچند آلمان گفته که بیشب 
 های جنایی شش نفر از آنان به این وزارت اطالع داده شده و بقیه فقط در سه فته "تنها در مورد پروندهگ

 شان رد شده بود
ی

 ."محکمه درخواست پناهندگ

 هواپیمایی که مقصد کابل پرواز کرد داخلپولیس آلمان در حال انتقال یک پناهجوی افغان به 

 در نظر دارد که در این  شود، آلمانها برریس یموجود این که تقاضای کابل برای توقف موقن  اخراج با 
ً
فعال

ت، سخنگوی ی ایجاد کند. اشتفن زایبر کسای  »حکومت آلمان روز دوشنبه در برلت   گفت:  پروسه تغیب 
 «.كنند، باید كشور ما را ترک كننددریافت نیم در آلمان را كه حق اقامت 

نظارت دائیم، به روز شده  وجود این، او اضافه کرده که تصمیم به اخراج پناهجویان همچنان "براساس با 
شود. او گفته که با بعد از ارائه گزارش جدید وزارت یم و دقیق اوضاع" کشورهای اصیل پناههویان گرفته

 اخراج خارجه در مورد وضعیت
ی

 .شودن تصمیم گرفته یمها به افغانستاافغانستان در مورد چگونگ

 

 

 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-58240954


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

7 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ی چ   له افغانستان څخه ګڼ شمب  کډوال ایران ته د ننه د ایران د روغتیا  ي او دوې   وزیر سعید نمگی وایی کب  ږ
یدو د مخنیوي لپاره د داوړو هیواو  ترمنځ پویل  ته نږدې، د کرونا د مخنیوي  اړ دي چ   د کرونا ویروس خب 

 .مرکزونه جوړ کړي

ی  ایران د روغتیا وزیر دغه غوښتنه د پوځ د قومندانانو او د  خبر ورکړی چ   د  د فرانسې نړیوال راډیو طنر
ګڼ » نمگی په دغه ناسته گ  وویل:  پوهنتونونو د رییسانو په ګډه ناسته گ  د یکشننر  په ورځ و کړه. سعید 

ته ګرځول آسانه کار نه دی  شمب  آواره خلک له افغانستان څخه ایران ته د  ننوتلو په حال گ  دي، د دوې بب 
 «.په گ  د کرونا ناروغیو درملنه وکړو دایس  مرکزونه جوړ کړو چ    مونږ اړ یو چ    او 

 
 انځور: پدرام قاضي زاده. ۲۰۲۰هرات والیت انصارو کمپ کې له ایران څخه ستانه شوي کډوال د کرونا ویروس د تشخیص په حال کې. فبروری 

ی په وړیا  ۲۵۰نوموړی ادعا کوي چ   له  ډول تررسه کړې او نړیوایل  ادارې  زرو څخه د ډیرو افغانانو درمنله یی
ی له همدې امله باید د وسله وال پوځ په  وررسه په دې برخه گ  مرسته نه ده کړې. هغه مرسته دغه کار وایی

ی تګ را تګ مخه و نیسی  وکړي او پر پولو د 
 .غب  قانوی 

 :   » د فرانس  نړیوال راډیو د سعید نمگی له خویلی لیکیلی
  او لویدیځ 

ول وړ دي خو جنوب  ختیځ  پویل  د کنب ر
ول له دې امله ګران دی چ     «.په ګاونډ هیواد گ  تاوترخوایل ډیر دی او لویدیځو پولو کنب ر

https://www.rfi.fr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20210711-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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کډوایلۍ د نو یو څپو په اړه   له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل گ  له افغانستان څخه د 
  ډیرې شوې دي. د شننر  په ورځ د کډوالو 

او راستنیدونکو چارو وزارت وویل چ   د طالبانو د  اندیښن 
اندیښمن  و په کور دننه د داخیلی یر  ځایه شویو په اړهاروپا ته د کډوالو د نویو څپو ا تاوترخوایلی له امله دوې

 .دي

میلیونه اسناد لرونگی او یر   ۳د یادولو ده چ   ایران د افغانستان هغه ګاونډ هیواد دی چ   اوسمهال شاوخوا 
 .اسناده افغانان په گ  میشت دي

ها را آغاز به افغان یط مراحل ویزای ویژه مهاجرتامریکا در کابل اعالم کرده است که روند صدور و  سفارت
 همچنت   در 

مهاجری   .حالت تعلیق قرار دارد کرده است، اما روند صدور ویزای غب 

 

 یمدر مرحلهآمده است که  ی سفارت امریکااعالمیه در 
ی

شود ی نخست به درخواست متقاضیای  رسیدگ
ی از خطر ابتال به ویروس کرونا به تعویقشان بههایمصاحبه که  .افتاده بود خاطر جلوگب 

 با مرکز میل ایاالت متحده ی دوم، بخش قونسیل سفارتبه نقل از اعالمیه، در مرحله
ی

ی امریکا در هماهنگ
اند، کرده  که اسنادشان را کاملهای جدید ویزای مهاجرت را برای متقاضیای  قرار  بندیصدور ویزا، زمان

 .کند و قادر به انجام قرارهای فوری نخواهد بودتنظیم یم

https://af.usembassy.gov/dar/از-سرگیری-روند-مصاحبه-های-ویزه-خاص-مهاج/
https://af.usembassy.gov/dar/از-سرگیری-روند-مصاحبه-های-ویزه-خاص-مهاج/
https://af.usembassy.gov/dar/از-سرگیری-روند-مصاحبه-های-ویزه-خاص-مهاج/
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قرارهای مرتبط  امریکا گفته است که با توجه به اقدامات جاری جهت کاهش شیوع ویروس کرونا، سفارت
ی مصاحبهبه حال گفته است کهتر خواهد بود. این سفارت در عت   با ویزا کم ها برای صدور منظور از رسگب 

 .کارکنان در اولویت نخست بخش قنسویل قرار دارد  ویزا، صحت و امنیت متقاضیان و 

ی سفارت امریکا تأکید شده است که ممکن است متقاضیان ویزا در آینده نب   با لغو و یا حالت در اعالمیه
 .ها مواجه شوندتعلیق قرار مالقات

توین  رسطان( در رشته ۲۱همت   حال، راس ویلسن، رسپرست سفارت امریکا در کابل امروز )دوشنبه،  در 
هزار شهروند افغانستان که با  ۱۵بیش از  ی مهاجرت کمک کرده است کهنوشته است که ویزای ویژه

 .اند، به آن کشور نقل مکان کنندامریکا خدمت کرده یداری به ایاالت متحدهایمان

ی نفر همراه با فامیل ۱۶۰۰ویلسن نوشته است که از ماه اپریل تا کنون بیش از  های خود مصاحبه را سب 
 .اندکرده

جمهور پیشت   امریکا دلیل احکام مهاجری  دونالد ترمپ، رییسروند صدور ویزای اقامت به امریکا که به

وششمت   عنوان چهلجاری میالدی با آغاز به کار جو بایدن بع سال فبروری متوقف شده بود، در ماه
ی از شیوع کرونا دوباره متوقفامریکا از رس گرفته شد، اما به جمهور رییس  .شد دلیل جلوگب 

وهای امریکایی و یا دیگر  عده از شهروندان افغان کهویژه مهاجرت به امریکا برای آنویزای  قبال با نب 
 کرده  شهروندان امریکایی در افغانستان کار 

ی
رو است، صادر شان با خطر روبهاند و در حال حاض  زندگ

 .شودیم

هفته به اینسو در میدان هوایی استانبول به رس یم برد. اعضای این  یک خانواده اهل افغانستان از سه
ندارند. این خانواده  از جنگ فرار کرده اند به دلیل نداشت   ویزه، اجازه ورود به کشور ترکیه را  خانواده که
 .تن شامل زنان و کودکان خورد سن هستند ۱۶متشکل از

شدند اما هنوز در آنجا منتظرند  جون وارد میدان هوایی استانبول ۲۲هل افغانستان در تاری    خ این خانواده ا
یس گفتند که آنها بدون ویزه وارد ترکیه شدند و مقامات اجازه  تا وارد ترکیه شوند. اعضای خانواده به یر یر 

 .بازگردند افغانستان را ندادند. این خانواده به دلیل تهدید طالبان نیم خواهند به ورود به آنها 

یگ از اعضای خانواده که خود را احمد یم نامد به یر یر یس گفت: وی سازمای  را با بودجه ایاالت متحده 

که در والیت هرات افغانستان ایجاد کرده و در ضمن در یک آژانس امدادی کار یم کرد   بلومونت به نام
 این منطقه به ترصف طالبان در آمد

ً
 .بعدا

https://www.etilaatroz.com/116782/process-of-issuing-special-immigrant-visas-to-afghans-will-be-resumed/
https://blumont.org/
https://blumont.org/
https://blumont.org/
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

شد، خانواده من تصمیم به  ماه گذشته هنگایم که یگ از وابسته گان ما توسط طالبان کشته»احمد گفت: 
فرودگاه کابل به استانبول آمدیم، اینجا اجازه ورود به کشور  فرار گرفتند. ما ابتدا از هرات به کابل و سپس از 

 یم کنیمز  ترکیه را نداریم
ی

 «.یرا ویزا نداشتیم. اکنون در ترمینال زندگ

 
 خانواده های افغان در فرودگاه استانبول منتظر ورود به ترکیه هستند. عکس: روزنامه حوریت

روبرو خواهند شد، بنابر این ترجیح  خانواده های افغان یم گویند که اگر به افغانستان برگردند با خطر مرگ
 .یم دهند تا در استانبول بمانند

نا امن  وارد این کشور مهاجر افغان از ترس جنگ و  ۱۰۰۰تا  ۵۰۰به گفته مقامات ترکیه، هر روز به تعداد 
 .یم شوند

، فنلند امروز به دنبال تقاضای مقامات افغان از کشور  رسطان( اعالم کرد که  ۲۱جوالی ) ۱۲ های اروپایی
  تصمیم اخراج پناهجویان افغان

ً
  .سازدمتوقف یم را موقتا

 از کشورهای اروپایی خواستند تا برای مدت سه ماه
ً
ا روند اخراج شهروندان افغانستان  مقامات افغان اخب 

وهای امنین     .کنندطالبان مقابله یم این کشور با موچر از خشونت حمالت را در حایل متوقف سازند که نب 

  .ادارٔه خدمات فنلند گفت که تصمیم اخراج شهروندان افغان از تاری    خ نهم جوالی متوقف شده است
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

این اداره گفته است که برریس وضعیت افغانستان جریان دارد و تا زمان تکمیل آن، تصمیم دیگری اتخاذ 
  .نخواهد شد

که به پناهجویان منظوری   د که این تصمیم به معن  این نیستمهاجرت این کشور گفته ان مقامات ادارهٔ 
  .بعدی باشند شود بلکه آنان باید منتظر تصمیماقامت داده یم

 

  .پناهجوی افغان در انتظار تصمیم این اداره اند ۳۵۰در حدود 

ادی از این در حایل است که گروه طالبان در افغانستان حمالت شان را تشدید بخشیده اند و شماری زی
  .جا شده اندها یر خانواده

 کشورهای اروپایی را متهم کرد که با عدم همکاری در  (EKD) پروتستانت در آلمان رئیس شورای کلیسای
 شان خیان

 
رئیس پارلمان آلمان فدرال  ت یم کنند. از سوی دیگر زمینه نجات مهاجران، به سنت های اخالق

  .به کمک های نجات مهاجران در بحر تاکید کرد

ای   وم، رئیس شورای کلیسای پروتستانت آلمان در سخب  یش بدفورد اشب  اش که روز شنبه در شهر  هایب 
 و غب   اوفنبورگ انجام شد، گفت، که توقف کشن  های نجات

 
انسای  است. مهاجران یک مشکل اخالق

انه را از رس  این در حایل است که کشورهای ه مدیب   اروپایی همزمان حاض  نیستند عملیات نجات در بحب 
ند  .بگب 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 یر حد و » رئیس شورای کلیسای پروتستانت آلمان در مناسبت گشایش نمایشگایه با عنوان
انسان دوسن 

ای  کرده بودرمور  د « مرز، غرق شدن انسان ها را نیم شود نادیده گرفت.   .د وضعیت مهاجران سخب 

ی در آلمان باید جدی گرفته شود. به گفته وی احساس عدم اطمینان   او در ادامه گفت که دالیل بیگانه ستب  
این زمینه با یکدیگر صحبت کنیم، به جای این که انسان  ما باید در »و ترس از خارچر ها یک چالش است. 

 «. متهم کنیمراستگرایی افرایط ها را پیشاپیش به

 
 R. Fuchs/DW :کلیسای پروتستانت آشتی در برلین. عکس

کت داشت،  ولفگنگ شویبله، رئیس پارلمان آلمان فدرال )بوندس تاگ( که در مراسم گشایش نمایشگاه رسر
تالش کند و این کار به نفع خودش است. او در پاسخ  گفت، اروپا باید در زمینه مبارزه با دالیل فرار بیشب  

فت در   افریقا را چگونه یم شود امکان پذیر کرد، گفت: ما باید در مورد لزوم دخالت به این سوال که پیشر
 .های نظایم حداقل بحث کنیم و نیم شود از آن چشم پویسر کنیم

ک با استندردهای یکس  مشب 
ی

های قابل اجرا در زمینه به  ان و پروسهاو خواهان ایجاد یک سیستم پناهندگ
 .رسمیت شناخت   پناهجویان در اروپا شد

افزود که انتقال نجات داده  به گفته این شخص، مسیحیان به نجات مهاجران از بحر موظف هستند. اما او 
 انسان ها برای شان اهمین   شدگان به بندرهای اروپایی همزمان به نفع

ی
ای  هم هست که زندگ   .ندارد قاچاقبر

، جلوی هرگونه  شویبله گفت، در حال حاض  ماموریت ما این است که همزمان با حفظ کرامت انسای 
انه را  ه مدیب  ند محرگ گرفته شود تا مردم راه خطرناک بحب   .در پیش نگب 
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تصویر، چهره های مهاجران و نجات دهندگان آن ها و جمالت مهیم را  ۱۶نمایشگاه اوفن بورگ بر روی 
 .ع به نجات آنها از بحر نشان یم دهدراج

ت شوایتش با همکاری کلیسای  البر
پروتستانت تحت عنوان "نجات  این نمایشگاه را بنیاد مرکز آلمای 

ک" در شهر فرانکفورت سازمان دیه کرده است   .مشب 

گوید که خواهان اقدامات تنبییه تازه اتحادیه اروپا بر بالروس و الکساندر لوکاشنکو، حاکم مستبد لیتوانیا یم
 .آنکشور است

قانوی  به لیتوانیا به عنوان وسیلۀ  حکومت لیتوانیا مدیع است که بالروس با فرستادن سییل از مهاجران غب 
دفشار بر اتحادیۀ اروپا کار یم  .گب 

 
 بیرق های ملی لیتوانیا و بالروس

 .دهدها انجام یملیتوانیا بالروس این کار را در واکنش به وضع تحریمبه گفته 

 .اتحادیه اروپا در پیوند به فرود اجباری طیارۀ راین ایر توسط بالروس بر این کشور تحریم وضع کرده

 اش به اتحادیهطریق مرز غریر  از زمای  که لوکاشنکو در ماه یم گفت که کشورش دیگر مانع ورود مهاجران از 
  .شده اند اروپا نخواهد شد، صدها مهاجر وارد لیتوانیا 


