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 صفحه                                                                                                                                     عنوان
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 5 --------------------------------------------- « وز یمهاجر ن» شدند  ی  با مجارستان دستگ ا یمرز رومان یکیمهاجر در نزد ۱۰

 6 ----------------------------------- «وزارت  تیسا بیو »  شد هزار خانواده کمک رساب   15از  شیهفته گذشته به ب یط
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 9 ------------------------------------------------ « وز یمهاجر ن» وزير: د مهاجرت د الملونو پر ضد بايد مبارزه ویس   آلماب  
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 اخبار کامل  مير  

مهاجر  ۲۳۰با بیش از الملیل مهاجرت روز چهارشنبه اعالم کردند یک قایق گارد ساحیل ترکیه و سازمان بي   
اند.به گفته یک مقام گارد اند که بیشیر آنها مهاجران افغان و بعض  ایراب  بودهرا در دریای اژه بازداشت کرده

 رود مهاجران در مسی  ایتالیا در حرکت بودند. ساحیل ترکیه، گمان یم

 پناهجو را از آب گرفته است ۳۸۸ژوئیه  ۲۷گوید در گارد ساحلی ترکیه می،  Anadolu Agencyمنبع تصویر، 

 ت. گارد ساحیل دو تبعه ترکیه که قایق را هدایت یم کردند، بازداشت کرده اس

ز به نقل از مقام گزاری روییر نفر  ۲۰۰رسنشي   قایق حدود  ۲۳۰های ترکیه گزارش داده که از حدود خی 
ه و پاکستان هستند.   افغان و بقیه مهاجراب  از ایران، سوریه، ارییر

گارد ساحیل مهاجران را به مرکز دیپورت در شهر آیواجیک در غرب ترکیه اسکورت کرد.پس از خروج 
وهای آمریکا و ناتو از افغانستان، در هفته دهنی  وهای دولتر با طالبان گسیر ی نی  تر و های اخی  دامنه درگی 
 ۱۵۰۰یش یافته است.مقامات ترکیه هفته گذشته حدود شدیدتر شده و نگراب  از موج پناهجویان افزا

 مهاجر را بازداشت کردند. 

کنند. اغلب این های اصیل است که پناهجویان برای مهاجرت به اروپا از این مسی  عبور یمترکیه از گذرگاه
 هستند.  مهاجران شهروندان ایران، افغانستان، پاکستان و بنگالدش
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ک ایران و ترکیه به سمت شهرهای غرب  ترکیه از جمله استانبول و آنکارا پناهجویان با گذشير  از مرز  مشیر
 کنند. حرکت یم

اند که شمار کساب  هزار نفر در افغانستان آواره شده ۲۷۰به تخمي   سازمان ملل، از حدود شش ماه پیش 
 رساند. اند به سه و نیم میلیون نفر یمرا که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده

های یک ماه پیش، ایران، افغانستان و ترکیه در "مجمع دیپلمایس آنتالیا" درباره تقویت همکاری در زمینه
، انرژی و مهاجرت در جنوب ترکیه مذاکره کرده بودند.   امنیتر

تن  ۵در نزدییک مرز مجارستان )هنگری( دستگی  کردند.  مهاجر را  ۱۰رومانیا  های مرزی اراد در غربمقام
 .این افراد، مهاجران زیرسن افغان بودند از 

 
 مهاجران افغان در شهر تمیشوارا در رومانیا. عکس از مهاجر نیوز

نامه وهای مرزی رومانیا منتشر شده گفته شده کهدر خی   ۱۰جوالی  ۲۶روز دوشنبه  ای که از سوی نی 
 .مهاجران تالش داشتند پیاده از مرز وارد هنگری شوند مهاجر در نزدییک مرز مجارستان دستگی  شدند. این

وهای امنیتر سه مهاجر را در نامه نی  ی مرز مجارستان   شهر نادالک، در یک صد  بر اساس خی  کیلومیر
،  هدستگی  کردند. این مهاجران به پست مرزی انتقال داد

ر
شدند و بعد از تحقیق روشن شد که اتباع عراق

 .ساله عمر دارند ۲۳تا  ۱۷مرصی و تونیس هستند و بي   

مهاجر را در شهر وارساند پیدا کردند. این مهاجران نی   تالش داشتند  ۵در یک مورد دیگر، محافظان مرزی 
 .پیاده وارد مرز هنگری شوند
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 .سال عمر داشتند ۱۷تا  ۱۴دند و بي   ها، این مهاجران افغان بو به گفته مقام

ی دو مهاجر الجزایری در منطقه بورس خی  دادند. این مهاجران بي   مقام  ۳۵های مرزی همچني   از دستگی 
 .سال عمر داشتند ۴۱تا 

 رومانیا به مسی  جدید مهاجرت برای مهاجراب  بدل شده که یم
 

 .خواهند به اروپای غرب  بروندبه تازگ

، از ماه سپتمی  سال گذشته شمار زیادی از مبه گفته مقا مهاجران افغان از طریق رصبستان  های رومانیاب 
 .روندرفير  به مجارستان شهرهای مرزی رومانیا یم برای شوند. این مهاجران سپسوارد رومانیا یم

  215هزار و  15اسد( به  3رسطان تا 24در یک هفته گذشته)
 

با وزارت امور مهاجرین  خانواده در هماهنیک

ل و  و عودت کنندگان، مساعدت صورت گرفت که شامل مواد  خوراکه، پول نقد، پوشاک، وسایل می  

  .های بهداشتر اندبسته

 

  .های شان بیجاشده اندخانواده از خانه 103هزار و  19در جریان ماه رسطان 

  .رسدهزار خانواده یم 51  خورشیدی به بیشیر از  1400های داخیل در سال مجموع بیجاشده

  .کنند فراموش ناشدب  استتحمیل یم ظلیم را که تروریستان و عمال بیگانه در این روزها بر مردم ما 



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

   .در اکیر والیات، کارمندان وزارت امور مهاجرین در روزهای رخصتر عید نی   مسووالنه انجام وظیفه نمودند

های حساس مسوولیت دهیم که در این روزهایمان را به خرج یمامور مهاجرین تمام تالش ما در وزارت 

 .خود را ادا نماییم

افغان از اروپا شده است. وزارت  حکومت افغانستان به گونه رسیم خواستار توقف اخراج مهاجران
افغانستان مهاجرین اخراج شده را  اخراج افغانها متوقف نگردد، مهاجرین و عودت کنندگان یم گوید که اگر 

 .نخواهد پذیرفت

فرستادن نامه ای به اتحادیه اروپا  ان، حکومت افغانستان با با توجه به شدت جنگ و نا امت  ها در افغانست
 .توقف اخراج اجباری افغانها از کشور های اروپاب  شده است به گونه رسیم برای سه ماه آینده خواستار 

همکاری و در  ما به» معاون سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به دویچه وله گفت:  رضا باهر، 
 وزارت خ

 
براین گرفتیم که در سه ماه آینده  ارجه و دفیر شورای امنیت میل افغانستان تصمیمهمآهنیک

اروپاب  متوقف گردد و در این ارتباط یک نامه رسیم به اتحادیه اروپا  بازگشت اجباری افغانان از کشور های
 «.شده است فرستاده

رخواست، تاکنون کشور های سویدن، از این د وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان یم افزاید که پس
 .مهاجران افغان را متوقف ساخته اند فنلند و ناروی اخراج اجباری

بان شمار زیادی از افغانها است تاکنون در پاسخ به این در خواست  آلمان حکومت افغانستان مبت   که می  
گزاری آلمان نگاشته است که برخ  از  بر توقف اخراج پناهجویان افغان واکنیسر نشان نداده است. اما خی 

مهاجران  آلمان به روزنامه بیلد گفته اند که احتمال یم رود که اخراج گرویه از  ای اداره مهاجرتمقام ه
د، به تاخی  بیافتد  .افغان که قرار است در دهم ماه اگست صورت گی 

اخراج اجباری مهاجران  مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان ابراز امید واری یم کند که آلمان نی    وزارت 
ین پناهجویان  ما » افغان را متوقف سازد. باهر در این باره گفت:  بان بیشیر امیدوار هستیم که آلمان که می  

 ن داده و با حکومتاخراج اجباری به افغانستان از خود انعظاف پذیری نشا افغان است در قسمت
 «.افغانستان همکاری نماید

از یک سو به دلیل  هاجرین و عودت کنندگان خاطر نشان یم سازد که این وزارت نگران آن است کهم وزارت
 شماری از افغانهای اخراج شده

 
تروریستر بپیوندند و از سوی دیگر امکان دارد برخ   با گروه های  رسخوردگ

 رین یم گوید که اگر بهدرگی  ها جان هایشان را از دست بدهند. وزارت مهاج دیگر آنان در نتیجه جنگ و 
 .پذیرفت این خواست حکومت افغانستان عمل نگردد، آنان مهاجران اخراج شده را نخواهند 
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که اگر اخراج دیگری صورت    اروپا خواستیم ما به صورت رسیم هم از اتحادیه» باهر در این باره افزود: 
د، ما از پذیرش شان خود داری  «.خواهیم کرد گی 

 

تالش دارد تا با  به این سو  ۲۰۱۶مهاجرین وعودت کنندگان ترصی    ح یم کند که این وزارت از سال  وزارت
ایط امنیتر در این کشور، مهاجران افغان در کشور  هاب  که رفته اند به عنوان پناهنده پذیرفته  توجه به رسر

 .شوند

 شان رد شده  ۳۰۹در حدود ۲۰۲۱سال   در جریان
 

تن از پناهجویان افغان که در اروپا درخواست پناهندگ
 .است، به افغانستان اخراج شده اند

های اروپاب  به رس یم برند  هزار مهاجر افغان در کشور  ۷۶۹بنیاد آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان  ر ب
 حدود هشتاد

 
بان پذیرفته شده است.  درصد آنان  که در خواست های پناهندگ از سوی کشور های می  

بب بیجا شدگان این باور است که شدت جنگ و خشونت طالبان س وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به
به خارج از  شده است و این وزارت از احتمال افزایش بیجا شدگان داخیل و مهاجرت افغانها  هزاران خانواده

 .افغانستان هشدار یم دهد
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د ميولر د مهاجرو د نړيوال کانوانسيون د السليک کېدو د  ي په مناسبت د مهاجرت د الملونو  ۷۰ګی  یم  کالی  
 .پر ضد د مبارزې غوښتنه کړې ده

د ميولر پر اروپاب   اتحا ږغ کړی دی خ   د هغو الملونو پر ضد  دب   د پراختياب   مرستو له پاره د آلمان وزير، ګی 
ي مبارزه وکړي خ   له کبله ب   انسانان  .مهاجرت کولو ته اړ کی  ږ

 
 د آلمان د پراختیایي چارو وزیر، ګېرد میولر

  وزير زیاته کړې: 
  »دغه آلماب 

يال  مهاجرو شمی  به په رصف  مليونو  ۲۰کارپوهان اټکل کوي خ   له نت  چاپی 
، کله خ   هغوی په خپل ه مليونو انسانانو ته جګ ۱۰۰څو کالونو گ   يواد گ  د ژوند خپل اساسات له یس 

  د چهارشنت   په ورځ )د « ب   لوږه، ب   وزل  او ناقرارۍ دي.  السه ورکړي. نتايج
کال  ۲۰۲۱ ميولر دا څرګندوب 

ي شبیک  ته وکړې۲۸د جوالی 
  .مه( د آلمان يوې رسنی  

 : د غذا د نړيوال  يو حالت گ   په دایس  »ميولر په اقليم په نړيواله توګه د لوږي د ستونزي په هکله ويیل 
  اندازه پيیس  نسته خ   

 
   پروګرام له پاره په کاق

په زياته اندازه د لوږي رسه مخامخو سيمو گ  عاجیل  مرستر
  ده وکړي خ   دا يوه لوی

 «.افتضاح او په لوړه اندازه لنډ بيت 

ۍ يوه نخښه ده خ   اروپاب     کالونو له پاره د خپل اتحادب   د راتلونیک   د آلمان د دغه وزير په وينا دا هم د لنډ بيت 
ه بايد د ويښ کولو يو ۷۰کړېده. د هغه په وينا د جنيوا کانوانسيون   پراختياب   سياست بوديجه راکمه مه کلی  

  خ    ږغ
  رامنځته نه یس  »وګرخ 

ي مرستو په ډګر گ  بايد ُسستر
 «.د بشر
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  د الملونو پر ضد ال پراخه مبارزه کې  د ميولر په وينا اروپاب   اتحاديه بايد د مهاجرت او د انسانانو د بېځايه
دب 

د مهاجرت د نړيوالو بحرانونو له »اتحاديه دایس  ونکړي نو اروپا به هم  وکړي. هغه زیاته کړې خ   که اروپاب   
منه یس   کبله  «.ال زياته اغی  

ي مرستو په ترڅ گ  د نړيوالو مرستو تر ټولو 
ي، په  د جنيوا کانوانسيون خ   د بشر  ۱۹۵۱مهم ستون بلل کی  ږ

کانوانسيون السليک کوونیک  هيوادونه په دې مکلف کوي   مه نېټه السليک سو. دغه۲۸کال د جوالی په 
ورکړي خ   په خپل هيواد گ  د تعقيب رسه مخامخ وي. السليک کوونیک  هيوادونه  خ   هغو مهاجرو ته ځای

ي خ    په ي چی  ته دایس  سيیم  ته نه لی  ږ غوی د تعقيب د ګواښ ه دې مکلف دي خ   ورته ورغیل  مهاجر به بی 
  .رسه مخامخ وي

ي ځکه خ   د    نيوگ  کی  ږ
و وختونو گ  د جنيوا پر کانوانسيون زيابر    په تی 

  زيابر
ې زښتر مهاجرو او کډوالو شمی 

ي خ   دغه  کانوانسيون په رشتيا د تر تعقيب الندي انسانانو له پاره دی، نه د هغو له  سوي دي. تنقيد دا کی  ږ
ي د بهیر ژوند په تالښ گ  وي پاره خ   ناهيیل  وي او بل   .چی 

وی طالبان در افغانستان، حکومت آلمان هنوز هم تالش دارد تا  پناهجویان رد شده افغان  حتر پس از پیشر
مطبوعابر آلمان گفتگو ها با مقامات دولتر افغانستان  ت آژانسرا به این کشور بازگرداند. براساس اطالعا

 .دارند در این ارتباط جریان

 

 شان رد شده
 

 پناهجویاب  مرد که در خواست پناهندگ
ً
اعمال جناب  شده اند، بر  و مرتکب  تا حال عمدتا

 .خالف خواست شان به افغانستان بازگردانده شده اند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

با توجه به تحوالت  آلماب  "بیلد" روز سه شنبه با استناد از یک مقام دولتر گزارش داده است که روزنامه"
د شده افغان پروازی که برای بازگرداندن پناهجویان ر " جاری در افغانستان، از این نقطه یم توان حرکت کرد 

 ."برنامه ریزی شده است، متوقف یم گردد آگست امسال ۱۰به تاری    خ 

نگاران که آیا آلمان، با توجه به وضعیت انگال مرکل، صدراعظم اما   هفته گذشته در برابر این سوال خی 
د آلمان در حال حارص  تعدا" افغانستان، یک تعداد زیادی از مهاجران افغان را خواهد پذیرفت؟ گفت که

ایط دشواری وجود دارد، اما ما نیم   زیادی پناهجویان افغان را پذیرفته است. در  کشورهای دیگر نی   رسر
 ."مشکالت را با پذیرش مهاجران این کشور ها حل کنیم توانیم همه این

رد شده افغان را  افغانستان از کشورهای اروپاب  خواسته است تا برنامه های اخراج پناهجویان حکومت
ر این مورد اتخاذ نکرده است. حال تصمییم د برای مدت سه ماه به حالت تعلیق درآورند. حکومت آلمان تا 

ما تاکنون با همکاری مقامات »اواسط ماه جوالی امسال گفته بود:  یک سخنگوی وزارت داخله آلمان در 
که این کار توقف داده   برنامه ای اخراج پناهجویان افغان را پیش بردیم. ما فعال برنامه ای نداریم افغانستان

 «.شود

وهای بي   الملیل از اف  از اول ماه یم امسال آغاز گردیده است. اردوی آلمان در اواخر  غانستانخروج نی 
ً
رسما

و های بي    ماه جون الملیل از افغانستان،  ماموریت اش در افغانستان را به پایان رساند. موازی با خروج نی 
را تحت  آغاز کردند و تعداد زیادی از مناطقر  جنگجویان طالبان حمالت تهاجیم متعددی را در این کشور 

ول خود درآورده اند  .کنیر

 کردن ندارندهای اخی  در غور یمگان جنگبیجاشده
 

  .گویند که نان برای خوردن و جای برای زندگ

 .ساله است ۳۷ییک از این بیجا شده ها محمد امي   

 که در یل یماین دهقان مح
ر
وزکوه مرکز   ۱۵گوید به دلیل جنگ در روستای شان تشق ی شهر فی 

کیلومیر
 .آوری کندجمع اش را غور موقعیت دارد نتوانسته محصوالت زراعتر 

های ما همه در نتیجه جنگ دولت و طالب آتش محمد امي   گفت: "کشت و زراعت ما همه ماند، درخت
 ".گرفت

 یمخانوادهعضو  ۷محمدامي   اکنون با 
 

وزکوه زندگ  .کنداش در خانۀ ییک از اقوامش در شهر فی 

 قصه یم
 

 او به رادیو آزادی از وضعیت بد زندگ
ً
 ما فعل

 
بسیار خراب است. هیچ چی    کند: "وضعیت زندگ

 نداریم. توان کرایه خانه
 

د، ها ندار را نداریم. بعض  مردم دارد توان کرایه را برخ   نداریم. جای برای زندگ
 تخریب شد ها هاوانخانه

 
 ".خورد. توپ خورد همه زندگ
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 محمدامي   یم
 

 .کندشان توجه نیمگوید که حکومت در وضعیت زندگ

 .شان آواره شده اندهای اصیلها تن دیگر هم از خانهمثل او صد 

وهای امنیتر با شش عضو خانواده ۴۲عبدالظاهر   نظایم از روستاب  منگ  اش با ساله را نی   نی 
هلیکوپیر

وزکوه  .آورده اند ولسوال چهارسده یکماه پیش به شهر فی 

 

 
 

هزار درخت که بیشیر از یک  ن است: "زمي   من تحت اسارت طالب قرار گرفتهاش ایروایت او از محل زندگ
مثمر دارد. آب به آنها نرسیده خشک شدند، حیوانات من را بارها طالبان با توپ و تفنگ هدف  مثمر و غی 

 ".گوسفند کشته شدند  ۲۰ال  ۱۵ قرار دادند که از خودم

غور است که این روزها پس از سقوط مرکز هشت ها دهقان و بیجا شده در قصۀ عبدالظاهر قصه ده
 .شودولسوال غور بدست طالبان شنیده یم

 به گفته مسئوالن دهبه تازه
 

مسدود کردن بند آبگردان از سوی  ها باغ مثمر در نتیجهها جریب زمي   و دهگ
 .است طالبان در ولسوال دولتیار غور از بي   رفته

آزادی رد کرد او گفته بود  البان این موضوع را در صحبت به رادیو اما قاری یوسف احمدی یک سخنگوی ط
 .که کانال آب از سوی افراد آنان مسدود نشده

 .هزار بیجاشده کمپ را ایجاد کرده اند ۴گوید که آنان برای زلیم کرییم سخنگو وال غور یم
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 
  .هزار بیجاشده کمپ را ایجاد کرده اند ۴گوید که آنان برای سخنگو وال غور یم

 .به گفته او اداره محیل پس از فراهم آوری امکانات این کمپ را افتتاح خواهد کرد

های مشغول باشند، تیم او گفت: "معارف در نظر گرفته شده که کودکان مکتب بروند به درس و تعلیم
 کنند در نهادهای دیگر که در بخش صیح کار یم ب  و برخ  کلینیک سیار از طرف رسه میاشت و دبلیو اف

 ".جاب  کار پیش رفته و به زودی افتتاح خواهد شد نظرگرفته شده. خوشبختانه تا 

ی رئیس مبارزه با حوادث غور است  .جمعه خان باخیر

وزکوه پناه آورده اندگوید که در نتیجه خشک سال و جنگاو یم  .های اخی  هزاران نفر به شهر فی 

ها تا اکنون هم از ناحیه جنگ م از ناحیه خشک سال و گوید: "در حدود چهار هزار بیجاشده داریم هاو یم
 صورت گرفته به بیجاشده

 
 مانده هم تا حد توان کمک هایبه دوهزار رسیدگ

ر
درساب  صورت یمباق  ".گی 

ها تعداد تمام بیجا شده هجری شمیس ۱۴۰۰آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در سال روان نظر به 
  ده که طبق تخمي   در مجموعهزار خانواده رسی۴۲به 

ً
 .شوندهزار نفر یم ۳۰۰تقریبا

 برای کمک بهجو بایدن رئیس جمهوری امریکا به تازه
 

بیجا شدگان افغان از صندوق  نیازمندان از جمله گ
اختصاص داده. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان  میلیون دالر را  ۱۰۰های اضطراری کشورش کمک

 هایشده امریکا برای بیجا شدگان افغان، به بیجا شدههای نو اعالمکه کمک  ی گفتهافغانستان به رادیو آزد
 .شود، مرصف خواهد شدداخیل که تعداد آنها هر روز بیشیر یم

انه منتظر دریافت کمک اندها بیجاشده دیگر در والیت غور ب  اکنون محمدامي   و ده  .صی 

د ادغام له پاره د آلمان د حکومت ځانګړي مامورې، انېته ويدمن ماوس د مهاجرو له پاره د کرونا ضد 
  ديواکسي   بهیر 

 .ه او وړ امکانات غوښتر

  ته ويیل  « راينيشه پوست»انېته ويدمن ماوس د چهارشنت   په ورځ د 
دي خ   د مهاجرو له پاره بايد  ورځپاب  

  په  د واکسي   دایس  امکانات برابر کړل یس  خ   د هغوی
  ويیل  خ   د بېلګ 

د اړتياؤ او وضع  رسه عيار وي. هع 
ي خ   مهاجرو ته د هغوی د اوسېدو په ځای گ  « تيا ستهاړينو معلوماتو ته اړ  په څو ژبو »توګه   .ورسی  ږ

ي خ   الرښود »ماوس زياته کړې:    سته چی 
  « مرستندويان په بعضو ښارونو گ  ښه بېلګ 

د مهاجرو د اوسېدب 
   په ځايونو دباندي په موټرو گ  د نصب سوو 

 
الودسپيکرونو په مرسته هغوی ته الرښوونه کوي. د دغ

تر  بعضو ښارونو گ  ګرځنده واکسي   مراکز هم سته خ   مهاجرو ته د هغوی د اوسېدو  هچارواک  په وينا پ
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  اوس بايد 
  بېلګ 

  غوښتنه کړې ده خ   دغه مثبتر
په ټول آلمان گ  تقليد کړل  ځای پوري واکسي   رسوي. هع 

 .یس  

  په وينا کډوالۍ شاليد لري  ويدمن ماوس يادآوري وکړه خ   په آلمان گ  اوسېدونیک هر څلورم انسان د 
. د هع 

  ژب   د رسنيو 
ه انسانانو ته د آلماب    زياته کړه خ   البته هغه  اکیر

. هع  دول کيدالی یس  له الري معلومات لی  ږ
  ژبه نه ده زده، د هغوی له پاره   کسان خ   په

  اندازه ب   آلماب 
 
 «.اړتيا سته نورو کانالونو ته»کاق

 
 کال د آلمان د زانکت آوګوستین ښار په یو مهاجر کمپ کي د کرونا وبا خپره سوې وه ۲۰۲۰په 

انو د رساتحادب   رئيس، کالوس  ده خ   د واکسي   لګولو په رسأت  راينهاردت غوښتنه کړېپه آلمان گ  د ډاکیرر
  رامنځته کېدو له وخ   اوس بايد په

ه توګه مطرح سيمو گ  د واکسي   له پاره ال زيات کامپاين  گ  د ُسستر
ټولنی  

  .ویس  

  کاغذونو چاپول کفايت نه
کوي. د هغه په وينا له واکسي     کالوس راينهاردت ويیل  دي خ   د رنګارنګ معلومابر
  په سيمه گ  هغوی

. د  څخه پاته انسانانو د اوسېدب  ته نژدې بايد د واکسي   لګولو امکانات برابر کړل یس 
 .کړل یس    کار له پاره بايد د سپورټ کلبونه، کلتوري مراکز او عبادتځايونه هم همکار   هغه په وينا د دغه

انو د رساتحادب   رئيس وړانديز کړی دی خ   په رسنيو گ  دي په غوره    د ډاکیرر
وختونو گ  دایس  معلومابر

  .ته لېوالتيا زياته یس   کامپاينونه وچلول یس  خ   په ولس گ  د واکسي   لګولو 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ی شدن  از فقدان اراده سیایس  ساندهه از امضای کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل، کارشنا۷پس از سی 
اند. به گفته کارشناسان دولت ها ملزم به اجرای مواد  برای تطبیق موازین این کنوانسیون ابراز نگراب  کرده

 .این کنوانسیون اند

ه  هامادو دیپاما با شوق و اشتیاق برای دفاع از حقوق بشر فعالیت یم کند. او  به دلیل خشونت ها با انگی  
از آنزمان تا حال برای دفاع از حقوق بشر متعهد است.  از کشور اش بورکینافاسو فرار کرده است و سیایس 

کمپائوره   شمار زیادی از دانشحویان دیگر علیه دیکتاتوری بلی     دانشجوی جوان با بیست سال پیش این
اضات مردیم زدند. دیکتاتوری بلی   کمپائوره  ش  ادامه پیدا کرد  سال ۲۷دست به اعیر تا اینکه در یک خی  

 اش را ادامه داد رسنگون شد. دیپاما  ۲۰۱۴مردیم در سال 
 

 .به آلمان پناه آورد و در شهر مونشن زندگ

 "چرا من حق محافظت به دست نمی آورم؟"

پناهندگان ژنیو آگایه  هنگایم كه در فرار بودم، از كنوانسیون»در مصاحبه ای با دویچه وله گفت:  دیپاما 
مردم در این کشور ها اطالعات کیم در  درکشور های جنوب  جهان مطرح نیست،  ین مسئلهنداشتم. ا

هنگایم که او به اروپا رسید، مجبور شد با این مشکل دست و پنجه « دارند.  کنواسیون پناهندگان ژینو    مورد
ضعیتم در مورد و  چرا افراد خایص محافظت یم شوند و من که همه چی   را در »کند. او یم گوید:   نرم

 «. بورکینافاسو توضیح دادم، این محافظت را به دست نیم آورم؟

جهان به  یک اصل غی  قابل انرصاف برای حفاظت از پناهجویان در  (GRC) پناهندگان ژنیو کنوانسیون
است و از چه حقوق و تعهدابر  در این کنوانسیون تعریف شده است که چه کیس پناهنده  شمار یم رود. 

به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، تعلق به یک گروه اجتماغ  از ترس آزار و شکنجهبرخوردار است. افرادی که "
پناهندگان  اعتقادات سیایس خود" مجبور به ترک کشورشان شده اند، براساس کنواسیون خاص یا به دلیل

 .ژینو از حق حفاظت برخوردار است

ق و غرب، سازمان ملل متحد  پس از جنگ جهاب  دوم و با  درنظرداشت تنش های فزاینده سیایس بي   رسر
از جنگ جهاب  دوم این  این کنوانسیون را در ژنیو به تصویب رسانید. در ابتدا، بالفاصله پس  ،۱۹۵۱ سال

به منظور پوشش وضعیت تغیی  یافته در رسارس   .کنواسیون محدود به حفاظت از پناهندگان اروپاب  بود
ش یافت.  ۱۹۶۷ محدوده کنوانسیون در سال جهان، کشور ییک یا هر دو توافقنامه   ۱۴۹با یک پروتوکل گسیر
 .کرده اند  را امضا 

  کنوانسیون هنوز مهم است

کنوانسیون امروز   فراتسکه، تحلیلگر در موسسه سیاست های مهاجرت در بروکسل، یم گوید این سوزان
را ملزم به حفاظت از پناهجویان یم کند.  ی است که حکومت ها نی   نقش مهیم ایفا یم کند، این تنها سند

دوران جنگ رسد، به دالیل دیگری مجبور به ترک کشور های شان هستند.  امروزه مردم به مقایسه با دالیل
ایط فعیل ما شاهد شکست حکومات  در مصاحبه با فراتسکه هستیم، گروه  دویچه وله یم گوید که در رسر
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حالت سقوط است و مردم نیم توانند  یاب  به قدرت یم جنگند، اقتصاد کشور ها در های رقیب برای دست
هیچ یک از این موارد درکنواسیون پناهندگان ژینو »ادامه یم گوید:  خانواده های خود را تغذیه کنند. او در 

ي   نیازهای تأم اما این بدان معنا نیست که این کنواسیون غی  قابل استفاده شده است. برای .درج نیستند
ی داشته باشیم  «.مردم باید بیشیر فکر کنیم و خالقیت بیشیر

 هامادو دیپاما برای دفاع از حقوق پناهجویان فعالیت می کند

جدیدی از مهاجرت  آگاه بود که موج (UNHCR) سال پیش، کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد ۳۰
معاون کمیساریای عال پناهندگان سازمان  ها با پناهجویان اقتصادی در حال رشد است. دوگالس استافورد 

گفته بود که "ما باید در آینده بسیار مراقب   ۱۹۹۱دویچه وله در سال  با   ن زمان، در یک مصاحبهملل در آ
دالیل اقتصادی  سال بعد نی    ۳۰چگونه به مشکالت مهاجران اقتصادی یم پردازیم". حتر امروز  باشیم که

 افراد کمک نیم
 

 .کند  فرار برای به رسمیت شناخير  وضعیت پناهندگ

بان پناهجویان در افریقا فاقد بودجه هستند ز  کشورهای می 

ین پناهنده را  امروزه  از کشورهای افریقاب  از جمله کشورهاب  هستند که بیشیر
  برخ 

ً
در جهان دارند. تقریبا

امضا کرده است. فراتسکه یم گوید که "بسیاری از  را هر کشوری در این قاره کنوانسیون پناهندگان ژینو 
ژینو  فراتر رفته اند. با این گام آنها به افرادی پناه یم دهند که در کنوانسیون کشور های افریقاب  یک گام

 .وضعیت شان در نظر گرفته نشده است

 

https://www.dw.com/fa-af/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%DB%B7%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF/a-58670895
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 اراده سیایس خییل کم است

،  زم برخوردارنیست. پناهندگان ژنیو در حال حارص  از توانمندی ال کنوانسیون
 
رئیس دفیر  اب  آشناق

یم گوید که همکاری بي   الملیل وجود  مهاجرت در مرکز حقوق بشر در دانشگاه پرتوریا در افریقای به دویچه
در این زمینه باید توافقات الزام آور وجود داشته باشد. »وجود ندارد:  ندارد زیرا هیچ گونه تعهدات الزام آور 

 «.طریق اصالح کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد تحقق یابد تواند از  این یم

پناهجویان علیه کشورهای  گفته او، یک خأل دیگر در این کنوانسیون این است که مکانیسم شکایت برای  به
بان وجود ندارد. به گفته فراتسکه، در کنوانسیون پناهندگان ژینو پناهجو این حق را دارد که به کشوری  می  

بان ورد آزار و اذیتکه م فعالیت  قرار گرفته است، بازگردانده نشود. آنها یم توانند آزادانه در کشور می  
کنوانسیون یک نهاد اجراب  نیست. هر   این»کنند، به محل کار و مکتب بروند. اما او در ادامه یم گوید: 

 مناسب  کشوری که امضا کرده است باید تعهد خود 
 

را نسبت به این کنوانسیون از طریق قواني   پناهندگ
انجام چني    به قول فراتسکه مشکل در این جاست که "بسیاری از کشورها تماییل به« کند.   در کشور تثبیت

دریافت حفاظت برای پناهندگان دشوار  کاری نیستند. در نتیجه،کاری ندارند و یا قادر به انجام چني    
 ."است

ام گذاشته شود و به روز شود  به کنوانسیون فعیل احیر

عمیل یم شود به طور  دیپاما همچني   انتقاد یم کند که آنچه در کنوانسیون درج شده است از آنچه هامادو 
بان را با دیده تردید یم بیند. به عنوان   قابل توجیه از هم فاصله دارند. او اغلب اخراج ها از  کشورهای می  

دیپاما  .از قبل در آلمان به خوب  ادغام شده اند، به کشور شان بازگردانده یم شوند قتر افرادی کهمثال، و 
 کرده و " یم داند که ترس از اخراج چه است. او نه سال به عنوان یک پناهنده با 

 
وضعیت تحمیل" زندگ

ک ماه پیش او برای اجازه اقامت به دست آورد. ی ۲۰۱۴علیه اخراج اش مبارزه کرده است. وی در سال 
 این امر نی   برای من قدم ساده ای نبود، زیرا من باید پاسپورت»او یم گوید:  .اخذ تابعیت آلمان اقدام کرد
بایرن آلمان است و  وی سخنگوی شورای پناهندگان ایالت ۲۰۰۷از سال « بورکینابه ام را تحویل دهم. 

 .پوستان حمایت یم کند، تاسیس کرده است گروه کاری پان افریقاب  را، نهاد که از منافع سیاه

نیازی به درخواست زیاد نیست. دولت ها فقط »دیپاما به جواب یم گوید:  او برای آینده چه یم خواهد؟
شود تا پناهندگان از  آنچه را که در کنوانسیون امضا کرده اند انجام دهند و این سند باید به روز  باید 

یکشورهای که امروز دچار مشکالت ا  «.برخوردار شوند ند، از حمایت بیشیر

 


