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تن کامل اخبار
دویچوله
په آلمان کي څه ناڅه  ۳۰زره افغان پناه غوښتونکي چي په هغو کي ډېر ځوان نارینه هم شامل دي ،د خپلي پناه غوښتني د
عریضو ارزوني ته سترگي په الر دي.

لکه څنگه چي د فونکه په نامه د رسنیو ډلي ورځپاڼو د پنجشنبې په ورځ رپوټ ورکړی ،د جرمني د کورنیو چارو وزارت
ویلي چي د جنورۍ میاشتي له پای راهیسي د افغان پناه غوښتونکو په مجموعي ډول له  ۲۹زره ۳۳۶هغو دوسیو څخه چي
تر اوسه ال کار نه دی ورباندي پیل سوی ،دوه پر دریمه برخه یعني ۱۹زره  ۷۴۹یې د ځوان افغان نارینه پناه غوښتونکو
دي.
د هغو له جملې څخه  ۱۲زره  ۱۶۵یې هغه افغانان دي چي عمرونه یې د  ۱۸او  ۴۰کلونو ترمنځ دي چي دغه رقم د ټولو
ترکار الندي عریضو  ۴۱،۵سلنه جوړوي .د کورنیو چارو وزارت له خوا دغه جواب د آلمان په پارلمان کي د کیڼ اړخه
گوند پوښتني ته ورکړل شوی دی.
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مهاجر نیوز
حکومت آلمان برای  ۱۱هزار و  ۷۰۰کارمند محلی و کسانی که نیاز به حمایت ویژه داشتند ویزا صادر کرده است .شامل
این رقم همچنین اعضای خیلی نزدیک خانواده های نیز می باشد .
سخنگوی وزارت خارجه آلمان در برلین گفت که تنها در دو هفته گذشته  ۱۶۰۰ویزا صادر شده است و گفگتوها برسر
برنامه پذیرش بشردوستانه نیز جریان دارند .سخنگوی مذکور یادآور شد که از سرعت روند ثبت پناهجویان راضی نمیباشد .

مهاجر نیوز
سه تن از هر چهار آلمانی حاضر به پذیرش پناهجویان از اوکرایین هستند که در پی اشغال روسیه ممکن است از وطن شان
فرار کنند .تقریبا  ۳۰درصد از شهروندان آلمان فکر می کنند ،این کشور باید از اوکرایین حمایت نظامی کند.
براساس یک نظرخواهی که توسط شرکت «فورسا» به سفارش کانال های تلویزیونی «آر تی ال» و «ان تی وی» روز
پنجشنبه نشر شد ،فقط تعداد اندکی یعنی  ۱۵درصد مخالف پذیرش پناهجویان اوکرایینی هستند.
براین اساس ،طرفداران حزب بدیلی برای آلمان «ای اف دی) ( ۶۱درصد) براین عقیده هستند که آلمان نباید پناهجویان
اوکرایینی را قبول کند.
این نظرخواهی در ادامه نشان داد که تقریبا  ۳۰درصد از شهروندان آلمان فکر می کنند ،این کشور باید از اوکرایین حمایت
نظامی کند.
اکثریت شرکت کنندگان در این نظرخواهی تحریم های اقتصادی و دیپلوماتیک برعلیه روسیه را در حال حاضر کافی می
دانند.
دو تن از هر سه اشتراک کننده می گویند ،در صورتی که روسیه به کشورهای حوزه دریای بالتیک که عضو پیمان ناتو
هستند ،کمک کند ،باید از اردوی آلمان فدرال (بوندس ور) استفاده شود.
یک چهارم از شرکت کنندگان دراین نظرخواهی با چنین ماموریتی مخالف هستند .بیشتر آن ها ( ۴۲درصد) از آلمان شرق
هستند که تعدادشان در مقایسه با شرکت کنندگان از آلمان غرب بسیار بیشتر است.
طرفداران حزب چپ آلمان ( ۵۳درصد) و «ای اف دی» ( ۵۸درصد) براین عقیده هستند که در صورت حمله به کشورهای
حوزه دریای بالتیک نباید از اردوی آلمان فدرال (بوندس ور) استفاده شود.

دویچوله
د یوې نړیوالې څېړنې نتیجه ښیي چې د وبا په لومړي  ۱۸میاشتو کې په ټوله نړۍ کې  ۵میلیون او  ۲۰۰زرو ماشومانو
خپل پالر ،مور او یا نزدې خپلوان له السه ورکړي دي.
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د مور او پالر څخه د یوه یا دواړو ناڅاپي مړینه یا د آنا او نیکه او یا د کورنۍ د نورو نزدې غړیو نه شتون د عمر تر پایه
د ماشوم په ذهن کې پاتیږي او رواني اغیز پرې لري.
د نړیوالو څېړنو پایله ښیي چې د کرونا وبا په لومړیو  ۱۸میاشتو یا یو نیم کال کې لږ تر لږه  ۵میلیونه ماشومان او تنکي
ځوانان د یو نه ډول محرومیت سره مخ شي او زیاترو یې خپل پلرونه له السه ورکړي دي.
د دې څېړنې لیکونکي ټینګار کړی دی چې د هغو ماشومانو د روزنې او پالنې او مرستې زمینه باید برابر شي چې خپل
سرپرست او یا کورنۍ یې له السه ورکړې ده.
د دې څېړ نې له پاره نړیوالو محقیقینو د نړۍ له بېال بېلو پوهنتونو څخه د کرونا له کبله د مړینو او همدا راز د کرونا څخه
تر مخه ارقامو ترمنځ د تفاوت د معلومولو له پاره د هیوادونو رسمي ارقام ترالسه کړي دي .دا شمیرې ښیي چې په منځنۍ
کچه د کرونا د هرې مړینې له کبله د یوه څخه ډېرو ماشومانو خپل پالر او یا خپل قانوني سرپرست له السه ورکړی دی.
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د څېړنې په حواله هر دریم تنکي ځوان چې پالر او یا خپل سرپرست یې د کرونا له کبله له السه ورکړی دی ،د  ۱۰تر ۱۷
کلونو ترمنځ عمر لري .همد راز شمېرې ښیي چې د مېندو په پرتله ډېر پلرونه د کرونا له کبله مړه شوي دي.
په دې څېړنه کې د آناګانو او نیکونو یا نورو خپلوانو د مړینې شمېرې هم په نظر کې نیول شوي دي چې له ماشومانو سره
یې په یوه کور کې ژوند کاوه یا ماشومانو د هغوی تر سرپرستۍ الندې ژوند کاوه.
د دې څېړنې نتایج د  Lancet Child Adolescent Healthپه نوم تخصصي مجله کې خپاره شوي دي.
د دې څېړنې له پاره د ۲۰۲۰م کال د مارچ میاشت څخه د  ۲۰۲۱م کال تر اکتوبر میاشتې پورې شمیرې چې  ۱۸میاشتې
کیږي ،په نظر کې نیول شوي دي .خو څه چې د اندېښنې وړ بلل شوي ،دا دي چې د کرونا د مړینو اصلي شمیر تر رسمي
شمېر لوړ دی چې له دې کبله د هغو ماشومانو شمېر چې د کرونا له کبله بې کسه شوي دي ،نور هم ښایي زیات وي.

دویچه ویله
کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان اعالم کرد که حدود  ۱۰۰هزار اوکرایینی خانههای خود را ترک کرده و به
مناطق دیگر این کشور فرار کرده اند .شماری از کشورهای همسایه اوکرایین برای پذیرش مهاجران اعالم آمادگی کرده اند.

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

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

http://www.morr.gov.af 8
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

شابیه مانتو ،سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان «یو ان اچ سی ار» روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه
(ای اف پی) گفت ،طبق اطالعات این کمیساریا ،در پی تهاجم روسیه به اوکرایین ،حدود  ۱۰۰هزار تن در داخل کشور در
حال فرار هستند .قبال چندین هزار تن از اوکرایین خارج شده اند.
مانتو گفت« :ما هنوز نمی توانیم این ارقام را دقیقا تایید کنیم .اما معلوم است که رفت و آمد زیادی در داخل وجود دارد و
تعدادی هم با عبور از مرز از کشور خارج شده اند».
فیلیپو گراندی ،کمیسارعالی سازمان ملل در امور پناهندگان قبال خواهان محافظت از غیرنظامیان و زیرساختهای ملکی
در اوکرایین شده و هشدار داد« :پیامدهای بشری برای مردم غیرنظامی بسیار ویرانگر خواهد بود».
گراندی افزود که «یو ان اچ سی ار» و شرکایش در اوکرایین «آماده اند تا هرکجا که الزم و ممکن باشد ،حمایت بشردوستانه
در اختیار بگذارند ».اما به این منظور دسترسی به مردم باید تضمین شده باشد.
او از کشورهای همسایه اوکرایین خواست مرزهای شان را برای پناهجویان باز نگه دارند.
در این میان ،چند کشور همسایه اوکرایین آماده پذیرش مهاجران اوکراینی هستند.
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کشور پولند مرز طوالنی با اوکرایین دارد و در حال حاضر میزبان  ۱،۵میلیون مهاجر اوکرایینی است .این کشور میگوید
که آماده میزبانی یک میلیون نفر دیگر را دارد.
مقامات پولند به خبرگزاری فرانسه گفتند که باید برنامههای پیش از حالت اضطرار را برای جلوگیری یک فاجعه انسانی
احتمالی به دلیل جنگ بین روسیه و اوکرایین در نظر گیرند.
وزرات داخله این کشور گفت« :پولند در حال آماده شدن برای سناریوهای مختلف در رابطه با این بحران است».
ماتیس موراویکی ،نخست وزیر پولند ،گروهی را برای کار بر روی نیازهای لوژستیکی ،حمل و نقل ،بهداشت و آموزش
مهاجران اوکرایسنی تشکیل داده است.
وزیر تحصیالت پولند همچنان گفت که آماده است از کودکان و جوانان اوکرایینی در مکاتب و دانشگاه ها استقبال کند.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا روز سه شنبه اعالم کرد که در صورت نیاز به پولند برای پذیرش پناهجویان اوکرایینی و
همچنین اداره پناهندگی اروپا (یوروپل) و آژانس مرزهای اروپا کمک اقتصادی میکند.
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آمادگی رومانیا و سلواکیا
رومانیا که همسایه اوکرایین است و در عین حال با مشکالت اقتصادی روبرو است ،گفته است که انتظار ندارد تعداد زیادی
از اوکرایینی ها از کشور شان فرار کنند .اما این کشور گفته است که  ۵۰۰هزار مهاجر اوکرایینی را میپذیرد.
وزیر دفاع رومانیا گفت که برای این تعداد پناهجویان آماده است و افزود که کشورش می تواند در فاصله  ۶۵۰کیلومتری
در مرز با اوکرایین ،مرکزهایی را برای پذیرایی مهاجران ایجاد کند.
سلواکیا ،یکی دیگر از کشورهای اروپایی در شرق اوکرایین ،نیز اعالم کرده است که برای موجی از مهاجران احتمالی
اوکرایین آماده است .یاروسالوناد وزیر دفاع این کشور به خبرنگاران گفت« :چهار اردوگاه آماده اسکان پناهجویان اوکراینی
هستند».
ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان که موضع سختی در برابر مهاجرت دارد ،گفته است که آماده پذیرش پناهجویان
اوکرایینی است .او اخیرا ً گفت که اگر در طول جنگ میلیونها نفر بی خانمان شوند ،صدها هزار اوکراینی به مجارستان
میآیند و وضعیت سیاسی و اقتصادی این کشور را تغییر میدهند.

صدای امریکا اداره کنترول سرمایه های خارجی وزارت مالیه ایاالت متحده امریکا به روز جمعه  ۲۵فبروری ( ششم
حوت) مجوز جدید را برای گسترش معامالت تجارتی و مالی در افغانستان صادر کرد ،که جواز معامالت با ادارت دولتی
افغانستان نیز شامل آن میباشد .
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در اعالمیه که از سوی وزارت مالیه ایاالت متحده نشر شده ،گفته شده هدف از صدور این جواز این است که تحریم های
ایاالت متحده علیه طالبان مانع آندسته از معامالت و فعالیت های مالی نشود که برای رساندن کمکهای بشری به مردم
افغانستان به آن نیاز است .اعالمیه می افزاید ،این اقدام بیانگر آنست که ایاالت متحده برای کمک به مردم افغانستان به کار
کردن با سکتور خصوصی شرکا و متحدین خود و موسسات خیریه متعهد میباشد.
والی ادیمو معین وزارت مالیه ایاالت متحده دراین خصوص گفت ":ایاالت متحده برای تداوم کمکهای بشری به افغانستان
وفراهم کردن سهولت برای فعالیت های تجاری و مالی به صورت دوامدار اقدامات الزم را انجام میدهد .اقدام امروزی ما
در روشنی این حقیقت صورت میگیرد که با توجه به بحران جاری اقتصادی به نگرانی های رسیدگی کنیم که تحریم ها در
برابر فعالیت های تجاری و مالی در آنکشور ایجاد میکند ،ودرعین زمان مانع دست یافتن طالبان ،شبکه حقانی و عناصر
نامطلوب دیگر به منابع مالی شویم".
انتونی بلینکن وزیرامور خارجه ایاالت متحده نیز با صدور اعالمیه گفته است که جواز صادرشده از سوی وزارت مالیه
ایاالت متحده به فعالیت های وسیع تجاری درافغانستان سهولتهای را فراهم میکند که مفاد آن به مردم افغانستان میرسد.
وی گفت" :در این جواز واضح شده که ادارات مالی ،نهادهای غیر دولتی ،موسسات بین المللی و شرکتهای سکتور خصوصی
با رعایت تحریمهای ایاالت متحده باالی طالبان در بخشهای مختلف معامالت و فعالیتهای مالی را انجام داده میتوانند .در این
معامالت و فعالیتهای اقتصادی ،بانکداری خصوصی و تجارتی ،انکشاف و حفظ زیربناها ،دادوستد تجارتی ،عملیات حفظ و
مراقبت از سیستمهای ترانسپورتی و معامالت دربخشهای مخابرات و معلومات شامل میباشد".
آقای بلینکن افزود " :اگر واضح بگویم ،تحریمها علیه طالبان ادامه خواهد یافت .جواز صادر شده ای امروزی سهولتها
رابرای فعالیت آندسته از شرکتهای خصوصی و موسسات فراهم میکند که با ادارت دولتی افغانستان کارمیکنند  ،و آندسته
از ادارات دولتی هم درآن شامل میباشد که سران آن شامل فهرست تحریمهای ایاالت متحده استند".

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

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

http://www.morr.gov.af 12
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

دراعالمیه وزارت مالیه گفته شده که طبق این جواز سکتور خصوصی و موسسات غیر دولتی با ادارات دولتی افغانستان به
شمول آن ادارات که رهبران آن شامل تحریمها میباشند ،فقط در بخشهای تادیه مالیات ،محصول گمرکات و معامالت دیگری
که برای رفع نیازمندی های بشری به آن نیاز است ،اجازه میدهد و جواز معامله اجناس تجملی و ارایه خدمات تجلمی را
ندارند.
در اعالمیه گفته شده که تحریمها علیه طالبان و شبکه حقانی تازمانی ادامه خواهد داشت که آنان از اعمال سرکوبگرانه خود
دست بردار نشوند.
اعالمیه می افزاید از موسسات غیر دولتی توقع میرود که در روند معامالت از شفافیت کامل کار بگیرند و کمکهای مالی
را در راه های غیرقانونی مصرف نکنند.
وزارت مالیه ایاالت متحده گفته است که قبل از صدور این جواز ،برای تحقق قطعنامه شماره  ۲۶۱۵شورای امنیت ملل
متحد که در ماه دسمبر سال  ۲۰۲۱صدور یافت ،برای تسهیل کمکهای عاجل بشری به افغانستان ،پیش از این نیز ۶ ،مجوز
صادر کرده است.

مهاجرنیوز

مهاجران سوار بر یک قایق بادی در کانال مانش .عکس :رویترز
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به گفته وزارت داخله انگلستان ،قایق هایی بادی که برای عبور مهاجران از کانال مانش استفاده می شود ،از چین خریداری
شده و سپس به اروپای شرقی وارد می شود .این قایق ها سپس به ساحل منتقل می گردد .بر اساس گزارش ها قاچاقبران
زنجیره ارتباطی در خرید این قایق ها دارند.
قایق هایی که مهاجران برای عبور از کانال مانش در آن سوار می شوند از کجا می آیند؟ به گفته مقامات انگلستان ،این قایق
ها بیشتر از چین خریداری شده و برای انتقال مهاجران به انگلستان فرستاده می شوند.
دیوید فرکالف ،از تیم تحقیقات جنایی و مالی وزارت داخله انگلستان ،روز دوشنبه  ۲۱فبروری ،به نقل از رسانه دیلی میل
گفت« :تامین قایقهای بادی ،موتورها و تجهیزات دریایی در شمال اروپا دشوارتر شده است».
او افزود « :ما حتی شواهدی داریم که نشان می دهد آنها قبل از وارد شدن به اروپای شرقی در چین خریداری شده اند .این
قایق ها نیز به گونه قاچاقی خریداری شده و به اروپا می رسند».
برخی از این قایق ها اکنون ظرفیت بیش از بیست تن را دارد .برای دیوید فرکالف ،قایقهای جدید با اراده قاچاقبران مطابقت
دارد زیرا در هر عبورتعداد اکثر مهاجران را انتقال می دهد .او می گوید« :ما همچنان شاهد تالش هایی برای ایجاد کشتی
های بزرگتر بودیم .قاچاقبران ظرفیت دو قایق را در یک قایق ترکیب می کنند».
بر اساس گزارش ها ،قاچاقبران مهاجران را متقاعد می کنند که بر این قایقهای خطرناک سوار شوند و به آنها می گویند
که پس از تصویب قانون جدید پناهندگی انگلستان ،عبور و مرور دشوارتر خواهد شد.
در همین حال قیمت عبور یک مهاجر از گذرگاه دریایی مانش نیز افزایش یافته است.
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