
http://www.morr.gov.af 
 امه اړیکو ریاستد اطالعاتو او ع

1 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1400اسد _سال   10

 

کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د    

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری 

 

 آمریت ارتباط عامه

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



http://www.morr.gov.af 
 امه اړیکو ریاستد اطالعاتو او ع

2 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

 



http://www.morr.gov.af 
 امه اړیکو ریاستد اطالعاتو او ع

3 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 --------------------------------------------------- « کا یآمر  یصدا» در افغانستان  داخیل جاشدگانیب شیاز افزا ها نگران  

ید ب والو ډاو د ک والو ډدوه کسان د ک فرانسه: محکم   ړ  5 -------------- « وز یمهاجر ن»  لړ په بند محکوم ک او ړ د انتقال په ت و ې 

 یرس یدالر برا ونیلیم 3از  شیبا ارزش ب یدو تفاهمنامه همکار 
 

وزارت  تیسا بیو » امضا شد  داخیل یها جاشدهیبه ب دگ

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

  زهیو  ۸۰۰۰ دنیبا
 
 8 ----------------------------------- « کا یآمر  یصدا» ها منظور کرد افغان یخاص مهاجرت را برا اضاف

   ايهېځب ونو ګزر  گ    ړ کون
 9 -------------------------------------------- «وزارت  تیسا بیو »  ېوشو  شوو کورنيورسه مرست 

ول مرز ب  10 ------ « یچ وله در ی    دو »  انیاز عبور پناهجو  یې  جلوگ یفرانتکس برا ن  هوا توسط کشت   ونانیو  هیترک ی   کنې 

 11 ------------------------------ « کیاسپوتن» داد  لیتشک ژهیکارگروه و   مسائل پناهندگان افغانستان   برریس یپاکستان برا

 12 --------------------- « یوله در  چی    دو » ند ې  گ  از محاکم آلمان پاسخ مثبت یم ندهیرد شده افغان به گونه فزا انیپناهجو 

 13 ---------------------------------------- « کیاصپوتن»  کا یها از افغانستان به امر انتقال ترجمان یبرا ونیسیکم  کی جاد یا
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 اخبار کامل  می   

گوید که با تشدید جنگ در بسیاری از والیات افغانستان، شمار بیجاشدگان داخیل به های افغان یممقام
 .پیشینه افزایش یافته استگونۀ ن  

جون  ۲۹افغانستان روز سه شنبه  کنندگانعبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعان  وزارت مهاجرین و عودت
خانواده از مناطق شان آوارده  ۸۰۰۰ماه جوزا، حدود  ۳۰ تا  ۱۵)هشتم رسطان( به صدای امریکا گفت که از 

 .شده اند

 

ی شدید میان هفته به این آقای انصاری افزود که این افراد از مناطق  بیجا شده اند که از چندین سو درگې 
 .جریان دارد نظامیان افغان و جنگجویان طالبان در آن

 که  ن  وجود دارد، در صورتیکهمشاور مطبوعان  این وزارت همچنی   گفت: "نگرا
ً
جنگ ادامه یابد مطمینا

 ".آمار بیجاشدگان بیشې  از این خواهد شد

کنندگان در مهاجرین و عودت آقای انصاری همچنی   گفت که تا اکنون به صدها خانواده از سوی وزارت
 .دارد برخ  والیات کمک صورت گرفته و این روند جریان
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 به حوادث طبییع این کشور در این حال، آمار وزارت دول
 

دهد که در بیشې  از نشان یم ت در امور رسیدگ
 .ترک منازل شان شده اند هزار خانواده مجبور به۱۳یک هفتۀ گذشته، بیش از 

ها در بغالن، بیشې  این خانواده زاده، مشاور مطبوعان  این وزارت به صدای امریکا گفت کهعبداهللا ویل
 .والیات دیگر از محالت شان آواره شده اند خ، خوست و برخ  کندز، تخار، سمنگان، بل

غذان  از امکانات  ۱۰۰۰زاده افزود: "ما تا اکنون توانستیم که به حدود آقای ویل خانواده، مواد غذان  و غې 
 ".دست داشته خود کمک نماییم

 به حوادث طبییع افغانستان در 
 

، بیش از روز  بر اساس معلومات وزارت دولت در امور رسیدگ های اخې 
 .الملیل کمک دریافت کرده اندبی    های بیجاشده از سوی موسسات میل و خانواده ۲۰۰

شود که در در حایل مطرح یم های افغانستانها از بیجاشدن هزاران خانواده به اثر جنگ در بخشنگران  
، در   .طالبان جریان دارد والیت جنگ میان نظامیان افغان و  ۲۰حال حاض 

ی عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیش های گفته بود که مساعدت (UNHCR) از این کمیشې 
ین کمبود کمک  جامعه جهان  برای افغانستان رو به کاهش بوده و  دوستانه برای این کشور با بیشې  های بشر

 .بودجه مواجه است

ی به تاری    خ  نامه ۲۸این کمیشې  میلیون دالر درخواست  ۱۲۳.۵ بود: " از  ای گفتهیم )هفتم جوزا( در خې 
 ".درصد آن تامی   شده است ۲۴، تنها ۲۰۲۱ مایل اداره پناهندگان سازمان ملل متحد برای سال

های جامعه جهان  برای مردم افغانستان، به ویژه به بیجاشدگان داخیل ملل متحد گفته که نیاز است تا کمک
 .و مهاجرین افغان ادامه یابد

 میاشتو بند محکوم کړی دی. د محکم  په ۲۴کوکل محکم  یو الرۍ چلوونیک په   د فرانس  په شمال گ  د 
  بولون   مهاجر له فرانس  څخه برتانیا ته انتقال کړي. د یو  ۱۷حواله نوموړي غوښتل خ   

بل خې  له مخ 
میاشتو بند محکوم شوی  ۱۸انتقالولو په تړاو په  سور مې  گ  یو بل کس خپل موټر گ  د مهاجرو د کښتیو د 

 .دی

  پر  له وا دو نور فرانسوۍ ورځپاڼه
ې جون میاشت  مه د فرانس  رسحدي پولیسو ۱۶خې  ورکوي خ   د تې 

رومانیان    کلن ۳۷ ویتنامیان وموندل. زیاته شوې خ    ۳البانیایان او  ۱۴ته نږدې په یوه الرۍ گ   یوروتونل
 ۵او یا  ۴فکر ن   کاوه خ   یوازې »درلود، خو  الرۍ چلوونیک  خپل موټر گ  د مهاجرو د شتوایل  څخه خې  

یورو په بدل گ  برتانیا  ۱۰۰نوموړي منیل  ده خ   هر یو مهاجر ن   د « دي.  کسانو الرۍ گ  ځانونه پټ کړي
 .انتقاالوه ته

https://www.lavoixdunord.fr/1047551/article/2021-07-27/coquelles-condamne-pour-avoir-voulu-faire-passer-17-migrants-en-angleterre?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dcoquelles
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  بند محکوم ۶میاشتو تنفیذي او  ۱۸د کوکل محکم  یاد کس په 
کړی دی. نوموړی دغه راز   میاشتو تعلیق 

   نس  اجازه نه لري خ   د درېو کلونو په موده گ  د فرا
 .خاورې ته دننه یسر

 سور مې  محکم  یو 
  د بولون 

میاشتو تنفیذي بند محکوم کړی  ۱۸کلن فرانسوی په   ۳۵د یو بل خې  له مخ 
  پر 

ۍ او   مه ویمرو ساحل۱۹دی. نوموړی د جوالی میاشت  ړ گ  ونیول شو. پولیسو د ده په موټر گ  بادي بې 
ۍ د چلولو وسایل ړ  .وموندل د بې 

 
 یوروتونل ته نږدې مهاجر هڅه کوي چې یوې الرۍ ته پورته شي. انځور: رویټرز

ونکو وروسته بی ړ   ډلو رسه  ا د نوموړي د موبایل د معلوماتو تر برریسۍ وروستهڅې 
 
وموندله خ   هغه له قاچاف

  اړییک  لري. نوموړي محکم  ته منیل  
ۍ انتقال کړې دي ټینیک  ړ  .خ   څو ځله ن   د مهاجرو بې 

  پر 
 کایل  ۲۴د جوالی میاشت 

ته د خپل سفر پر مهال وویل خ    مه د فرانس  د کورنیو چارو وزیر ژرالد دارمی  
  ډیل  له ۲۸یس  د روان کال له پیل راه

 
  د نوموړي له قوله  له وا دو نورد .منځه وړل شوې دي قاچاف

ورځپان  
  واحد د دغو الس ته راوړنو سبب شوی دی. د  فرانس  ترمنځ د ګډ وییل  خ   د برتانیا او 

په  ۲۰۲۰استخباران 
  پاتل د برتانیا او  جوالی میاشت گ  

د ګډ استخباراتي  فرانسې ژرالد دارمی   او د برتانیا د کورنیو چارو وزیرې پریت 

 .وکړه جوړولو موافقه واحد پر

  د قانون د رفارم پر رس 
  پاتل وییل  خ    دمګړۍ د برتانیا په پارلمان گ  د پناه غوښتت 

بحثونه روان دي. پریت 
   هیله لري قاچاق وړونیک  په عمري حبس

 .محکوم یسر

https://www.lavoixdunord.fr/1048631/article/2021-07-23/migrants-calais-gerald-darmanin-defend-la-seule-maniere-de-faire-de-l-etat
https://www.infomigrants.net/ps/post/25963/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%90-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%88%D9%84%D9%88-%D9%87%D9%88%DA%A9%DA%93%D9%87-%D9%88%DA%A9%DA%93%D9%87
https://www.infomigrants.net/ps/post/25963/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%90-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%88%D9%84%D9%88-%D9%87%D9%88%DA%A9%DA%93%D9%87-%D9%88%DA%A9%DA%93%D9%87
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

و څو اونیو گ  د انګلیس کانال له الرې برتانیا ته د ور تلونکو مهاجرو په شمې   دا په دایس  حال گ  ده خ   په تې 
ۍ 
  اون 

 .کړې وې ډېرو کسانو برتانیا ته د اوښتو لپاره هڅې ۵۰۰تر  په پیل گ   گ  زیاتوایل راغیل دی. د روان 

 به بیجاشده های داخیل با  وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دو 
 

تفاهمنامه همکاری را با برای رسیدگ
 دالر  794ار و هز  258میلیون و  3به امضا رساند که ارزش مجمویع آن  WASSA و  (CHA) موسسه

 .آمریکان  یم شود

 

علم امله وال معی   پالیس و تطبیق برنامه ها  اسد سال روان 7این تفاهم نامه ها روز پنجشنبه  توسط شې 
 .یادشده در مقر وزارت امور مهاجرین به امضا رسید و مسئوالن ادارات

  معی   پالیس و تطبیق برنامه ها ضمن حساس
 

ایط کشور، رسیدگ به بیجاشده های داخیل را خواندن رسر
ایط با وزارت امور  از اولویت های اسایس  وزارت خوانده و از ادارات مددرسان خواست که در این رسر

 .مهاجرین همکاری بیشې  داشته باشد

https://www.infomigrants.net/ps/post/33869/%D8%A7%D9%86%DA%AB%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DB%90%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%90%D9%88-%D9%88%D8%B1%DA%81%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D8%AA%D8%B1-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%DA%89%DB%90%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%AB-%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%DA%85%D9%87-%DA%A9%DA%93%DB%90
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

بیجاشدگان داخیل والیت غور و فاریاب در زمینه فراهم  بر اساس تفاهمنامه امضا شده به CHA موسسه
 و غذان  با وزارت امور مهاجرین همکاری یم کندفر  سازی رسپناه موقت،

ارزش  .اهم سازی خدمات بهداشت 
 .هزار دالر یم رسد 303تفاهمنامه همکاری با این موسسه به یک میلیون و 

با وزارت زمینه ادغام مجدد بیجاشدگان داخیل و  بر اساس تفاهمنامه همکاری WASSA همچنان موسسه
رن  کشور از طریق ایجاد فرصت های شغیل در بخش زراعت فراهم یم غ برگشت کنندگان را در والیات

 .دالر یم رسد 794هزار و  955تفاهمنامه مذکور به یک میلیون و  سازد. ارزش

اسد( قانون اضطراری را امضا کرد که براساس آن  جوالی )هشتم ۳۰جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده روز جمعه 

افغان  میلیون دالر هزینه برای انتقال اضطراری، مسکن و سایر خدمات ضروری همکاران ۵۰۰هشت هزار ویزه اضافی و 

 .نیروهای امریکایی فراهم خواهد شد

 

 ۴۱۶با اکثریت آرا و مجلس نمایندگان با پنجشنبه  میلیارد دالری را روز ۲.۱ای مجلس سنای کانگرس ایاالت متحده این الیحه

 .تصویب کردند رای مخالف ۱۱رای موافق و 

ادارٔه بایدن "به حمایت از مردم افغانستان از جمله به  گوید کهای از این قانون حمایت کرده و میقصر سفید با صدور بیانیه

 ".کردند، متعهد است ها کار مینمایندگی از آن شهروندان افغان که برای دولت ایاالت متحده یا به انجام تعهد خود به

گوید که کمک نکردن به متحدان افغان "شرم آور" می ریچارد شلبی، سناتور ایالت الباما که در تدوین این قانون تالش کرده

 .نیروهای امریکایی توسط طالبان کشته شوند است چون ممکن پس از خروج
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

های دارند به وعده های ملت ما در مورد افغان مجلس سنا گفت که سناتورها "قصدکانل ، رهبر جمهوری خواهان در مچ مک

 ".ها خطر بزرگی را پذیرفتند، عمل کنندشرکای ما در مبارزه با تروریست شجاع که برای کمک به امریکا و

جوالی )هشتم  ۳۰معه یک پرواز ویژه روز ج های شان دراین در حالی است که نخستین گروه ترجمانان و اعضای خانواده

 .متحدین" وارد ایاالت متحده شدند اسد( تحت برنامٔه "عملیات پناه

زمانی مهم است زیرا ما به تعهدات خود به هزاران  ای گفت: "امروز یک مقطعجوبایدن، رییس جمهور ایاالت متحده در بیانیه

کار کرده اند، عمل  سال گذشته در افغانستان ۲۰در طی های امریکایی شانه با سربازان و دپلومات شهروند افغان که شانه به

 ".می کنیم

نفر دیگر که روند دریافت ویزٔه خاص مهاجرت شان تکمیل شده طی چند هفتٔه آینده به امریکا منتقل  ۲۵۰۰قرار است حدود 

 .شوند

روان تمام قوای امریکایی از سپتمبر سال  ۱۱پس از آنکه جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده اعالم کرد که تا تاریخ 

گروه طالبان  نگرانی در واشنگتن افزایش یافت که با خروج کامل قوای خارجی از افغانستان، افغانستان بیرون خواهد شد، این

که در دو دهۀ گذشته با قوای خارجی مستقر در افغانستان  در صدد انتقام جویی از آنعده شهروندان افغانستان خواهد برآمد

 .بوده اند همکار

ویژۀ مهاجرت به امریکا درخواست داده اند که  هزار افغان برای ویزهٔ  ۲۰گویند که حدود های حکومت ایاالت متحده میمقام

 .مقدماتی بررسی و طی مراحل قرار دارد ها در مراحلنصف این درخواست

بېځايه شوو  ۳۵۱۵د د يوشمې  مرستندويه ادارو له لورې د کونړ واليت دکډوالو چارو رياست په همکارۍ 
  وشوې. 

ي مرست   کورنيو رسه بشر

 

ۍ خ   د طالبانو دجګړو له امله د غازي اباد او ناړۍ ولسوایلۍ څخه ددې واليت مرکز ته راکډه شوې يادې  
کورن 

ۍ په جريان گ  
  نورې ن   دکونړ  ۲وې له ډیل  ن   ددې اوون 

ۍ ن   ننګرهارواليت راکډه شوې وې او پان 
زرو کورن 

 يان   کڅوړې ووېل شوې. کورنيو ته خوراک  مواد او روغت  ۱۰۹۱واليت مرکز ته راکډه شوې وې، خ   
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 هوان  به  آژانس حفاظت از مرز های اتحادیه اروپا "فرانتکس" از روز جمعه به این طرف از 
یک کشت 

ول مرزی بی   یونان، و ترکیه استفاده یم کند ، جلو ورود مهاجران قرار  .منظور کنې   هوان 
است با این کشت 

قانون  به یونان گرفته  .شود غې 

 

 هوان  آژانس نظارت از مرز های اتحادیه اروپا، با دوربی   های حرارن  و دیگر دستگاه های نظارن  
کشت 

 .مجهز شده است

 هوان  در فضای رودخانه مرزی اوروس با همکاری مقامات امنیت  ی ماموریت
صورت یم  وناناین کشت 

 هوان  جمع آوری یم کند، همزمان با 
د. اطالعان  را که این کشت  آژانس نظارت از مرز های اتحادیه اروپا  گې 

یک یم  .سازد "فرانتکس" و مقامات یونان  رسر

وری سال گذشته در رودخانه اوروس یک بحران بی   اتحادیه اروپا و  در  ترکیه شعله ور شد. رئیس  ماه فې 
با اتحادیه اروپا را باز اعالم کرد. پس از آن  جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در آن زمان مرز کشورش

، حت  با استفاده از گاز اشک آور و تقویت هزاران مهاجر از ترکیه روانه  یونان شدند. اما مرزبانان یونان 
 .دحصار مرزی، مانع ورود این پناهجویان گردیدن

اورزوال فون دیر الین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در آن زمان از مقامات یونان تشکر کرد که به عنوان 
" عمل کرده اند  ."سې  اروپان 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 ۲۷۰۰میالدی تا حال  اساس گزارش کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد، از ابتدای سال جاری بر 
، ۲۰۲۰به یونان رسانده اند. در سال خود را  مهاجر از مرز ترکیه از طریق رودخانه اوروس عبور کرده و 

قانون   ۶۰۰۰تقریبا  هزار تن یم  ۱۵این رقم به حدود  ۲۰۱۹وارد کشور یونان شدند و در سال  مهاجر غې 
 .رسید

تشکیل  خارجه پاکستان با اشاره به رو آوردن پناهندگان افغانستان  به این کشور، از  سخنگوی وزارت امور 
 .کارگروه ویژه در این زمینه خې  داد

 

بر اینکه موضوع  با تأکید  پاکستان وزارت امور خارجه گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس، سخنگوی  به

 :دست برریس نیست، اظهار داشت به هیچ عنوان در  افغانستان کاهش سطح روابط دیپلماتیک با

 .ای به انجام این کار نداردهیچ مورد عالقه پاکستان

تان خواهان صلح و ثبات در نقش مهم در منطقه دارد. چی   و پاکس چی    زاهد حفیظ چودری افزود: 
وگوهای میان افغانستان  ها تالش کرده اند. پاکستان افغانستان بوده و هر دو کشور همیشه برای گفت

 گر راه حل سیایس مسائل افغانستان بوده است. همیشه تسهیل

که به گفته وی، وقت آن است که همه توان خود را معطوف به حل سیایس مسئله افغانستان کنیم چرا  
وری است.   یک راه حل جامع سیایس ض 

https://af.sputniknews.com/afghan/202107307054613-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 سفې  افغانستان 
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به انجام تحقیقات کامل درباره پرونده دخې 

پرسنل امنیت  برای تحقیقات استفاده شده است. سفې  افغانستان  200یادآور شد: در این راستا از 
 کنند تا این تحقیقات به نتیجه برسد. اش نې   باید با ما همکاری   خانواده و

میلیون مهاجر افغان وجود دارد. ما نم خواهیم اوضاع امنیت  در این کشور  3وی گفت: در پاکستان حدود 
 بیش از پیش خراب شود زیرا توانان  پذیرش پناهندگان بیشې  را نداریم. 

ردند و یک کارگروه در زمینه پناهندگان چودری افزود: ما معتقدیم پناهندگان افغان باید به کشور خود برگ
تشکیل شده است. ما خواهان پایان دادن به خشونت و تحقق صلح در افغانستان بوده و یم خواهیم 

 مرزهای پاکستان افغانستان مرزهای امن نامیده شوند. 

ا در شکایت  آلمان در برابر محاکم این کشور  شان علیه پاسخ منق  اداره مهاجرتهای پناهجویان افغان اکېر
افغانستان از آلمان خواسته است اخراج پناهجویان رد شده  شوند. این در حالیست که حکومتموفق یم 

 .رآورند د افغان را به تعلیق

 

حزب چپ ها در بوندس تاگ  که به درخواست اوال یلپکه، نماینده  براساس معلومات وزارت داخله آلمان
 شان از تصمیم منق   افغان در شکایت یا پارلمان آلمان ارائه شده است، پناهجویان رد شده

 
های حقوف

 موفق یم  اداره فدرال مهاجرت و 
ً
 )بامف( غالبا

 
 .شوندپناهندگ
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

مورد دعوای  ۳۲۰۳قاضیان محاکم آلمان از ماه جنوری تا ماه یم امسال  دهد که این معلومات نشان یم
 
 
آلمان تجدید نظر  که از جانب پناهجویان افغان صورت گرفته است، در تصمیم منق  اداره مهاجرت  حقوف

پناهجویان افغان به درصد از شکایات  ۷۶شکایت دوباره رد شده است. به این ترتیب  ۱۰۰۹کرده اند و 
 .محاکم آلمان موفقیت آمې   بوده است

 پناهجویان فقط حکم ممنوعیت اخراج صادر  اما 
 
 موارد در ن  شکایت حقوف

شده است. به این  در بیشې 
 .ترتیب اقامت آن ها در درازمدت تضمی   نشده است

ان موفقیت شاکیان افغان در برابر تصامیم ادارات مهاجرت و  گفته  آلمان به مقایسه  یم شود که مې  
 

پناهندگ
درصد از موارد شکایت  ۵۵، در ۲۰۲۰یم سال  ماه های جنوری و  سال گذشته افزایش یافته است. بی   

ان در تمام سال  موفقیت آمې   بوده است که این  .در صد بوده است ۶۰، تنها ۲۰۲۰مې  

 حکومت افغانستان از شماری از کشور های اروپان  ازجمله آلمان خواسته است تا  این در حالیست که
خواست حکومت افغانستان را  اخراج ها به افغانستان را برای سه ماه به تعلیق درآورند. آلمان هنوز این

وی طالبان  برریس یم کند و پاسخ  به حکومت افغانستان نداده است. اما وزارت داخله آلمان با وجود پیشر
 .خراج ها سخت  نگفته استرد شده افغان را ادامه داده و هنوز از توقف ا تا حال اخراج پناهجویان

است که "برای من  یلپکه، سخنگوی امور داخیل جناح پارلمان  حزب چپ های آلمان در مورد گفته اوال 
ی تا این حد وقت گې  یم تواند  از دیدگاه »باشد". او در ادامه گفته است:  یک راز است که برریس چه چې  

 واضح است که دیگر هیچ
ً
به آمار هیئت معاونت او « کس نباید به افغانستان برگشت داده شود.   من کامال

نظایم زخم  ۳۹۲ هزار و  ۲در افغانستان )یوناما(، که بر اساس آن تنها در ماه های یم و جون  ملل متحد  غې 
 .و کشته شدند، اشاره کرده است

جمان افغان هستیم که بیش از  افغانستان به ما کمک  سال در  20بلینکن گفت: "ما متعهد به کمک به مې 
جمان افغان و  کرده اند و یک گروه کاری در وزارت امور خارجه برای  تالشها و تسهیل انتقال مې 

 
هماهنیک

  .متحده ایجاد کرده اند خانواده های آنها به ایاالت 

جمان افغانستان با کشورهای دیگر نې   در حال بحث و 
ی خاطرنشان کرد که موضوع مستقر ساخی   مې 

 .است

وزیر خارجه امریکا درمورد اینکه کویت با جابجان  افغان ها در پایگاه نظایم امریکا در این کشور موافقت 
ی نگفت  .کرده است یا نه، چې  

افغانستان منتقل یم شوند،  مهاجران تا پایان ماه به خارج از بایدن هفته گذشته گفت که اولی   گروه از  جو 
 .نکرده بودند اما مقامات دولت وی جزئیات این برنامه را اعالم
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

شهروند افغانستان و خانواده های آنها به عنوان  هزار  18این اولی   گام دولت جو بایدن برای پذیرش حداقل 
 ر کشور خود برای ارتش آمریکا کار کردند و در ن  خروجدو دهه گذشته د مهاجر به آمریکاست که در ظرف

 طالبان هستند
 
، نگران تالف وهای آمریکان   .نې 

 

جمان افغان تا به حال به دلیل کمک به رسبازان آمریکان  و متحدانشان توسط گفته یم شود که شماری از   مې 
 .شورشیان طالبان ترور شده و به قتل رسیده اند

 


