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 9--------------------------------------------------------- گروه قاچاقبران به زندان محکوم شدند  کیفرانسه: رهبران 
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 اخبار تن کامل م

 

 ڼهد وزارت ویب پا

 
 

محمد ارسالح خروټي د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې له عالي د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال  

 کمشنر ښاغلي فلیپو ګراندي سره په خپل کاري دفتر کې وکتل 

 په دغه ناسته کې د مهاجرینو او داخلي بې ځایه شوو په ستونزو او مشکالتو خبرې وشوې 

وکړه او وویل: بشري مرستې باید داسې تنظیم شي چې د  ښاغلي خروټي د یونیسیار ادارې له مرستو او همکاریو مننه  

خلکو په ژوند کې تغیر راولي او پخپلو پښو ودریږي نوموړي زیاته کړه هغه لګښتونه چې نړیوال یې هلته په مهاجرینو  

 کوي، که د هغې لسمه برخه په داخل افغانستان کې وکړي دواړو لپاره به ښه وي

چې د مهاجرینو چارو وزارت پخپلو کارونو کې جدي دی نوموړي وویل: ملګري ښاغلي ګراندي خوښي څرګنده کړه،  

 ملتونه په دې هڅه کې دي، چې افغانستان یو بین المللي حیثیت ولري او مونږ دې هڅو ته دوام ورکوو

 ه پیغام دیهغه دغه راز وویل، په تیر نظام کې فساد او بې عدالتي لویه ستونزه وه، اوس چې فساد نشته نو دا یو ډېر ښ
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 دواړو لورو ټینګار وکړ، چې د مهاجرینو او داخلي بې ځایه شوو په ځای پرځای کولو کې به په ګډه کار کوي 

 دویچه ویله 

بشری در این   ن ملل متحد بعد از دیدارش از افغانستان، تصویر غم انگیزی از بحرانسازما  کمیسار عالی حقوق بشر
کردن زنان از مشارکت سیاسی، امکانات آموزشی  کشور ترسیم کرد. او همزمان از وضعیت ناگوار خبرنگاران و محروم

  .و کار سخن گفت

 

 
   میشل باچلت، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

سفرش به افغانستان در ژنیو توضیح داد که  ملل متحد روز جمعه در برگشت از میشل باچلت، کمیسار عالی حقوق بشر
دارد. او گفت که همین گونه   زمنیه تدارک مواد غذایی و خدمات صحی در این کشور کمبودی بسیار بزرگی وجود در

 .مشارکت سیاسی تامین نشده است حقوق بنیادی مردم مثالً در بخش های آموزشی، کار و

 ری و اقتصادی در این کشور در مقایسه با منازعه مسلحانه به قیمت جانبش باچلت گفت که هراس آن می رود که بحران
 .تعداد بیشتر انسان ها تمام شود. او با صراحت خواهان لغو تحریم ها شد

قربانیان اعمال خشونت آمیز کاهش  اگست به این سو شمار ۱۵افزود که از زمان تصرف قدرت توسط طالبان در  او
 .از کمبود مواد غذایی رنج می برند جمعیت این کشوریافته است، اما یک سوم از 
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  متحد از »تاثیرات فاجعه بار« تحریم های اقتصادی و مسدود شدن دارایی های این کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل
  دهند: »تا زمانی که امکانات فوری کشور نیز سخن گفت. او از جامعه جهانی خواست که این تحریم ها را بازهم کاهش

 «.افغان بی موجب رنج می کشند دیگری در اختیار قرار نگیرد، میلیون ها

 انتقاد از وضعیت زنان، خبرنگاران و کارمندان دولت پیشین 

طالبان عفو عمومی اعالم کرده اند،  باچلت با اشاره به وضعیت ناگوار سیاسی در افغانستان گفت با وجود این که میشل
 .قاضیان و همچنین مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران ادامه دارد حمالت علیه مامورین دولت پیشین به شمول

بودند در این میان پس آزاد شده  وری بازداشت شدهباچلت گفت که هرچند معترضان زن و اقارب شان که در ماه جن خانم
 .افغانستان« وجود ندارد اند، اما »دیگر تظاهراتی برای حقوق زنان در

کرده است می خواهند در میز گفتگو با طالبان جا داشته باشند تا راه های  باچلت یادآور شد زنانی که او با آن ها گفتگو
 .جستجو شود تامین حقوق بشر رفت از بحران اقتصادی و بشری و برون

 مهاجرنیوز

 
   عکس از سازمان بین المللی مهاجرت. ۲۰۲۱گروهی از مهاجران افغان در حال ورود از ایران به افغانستان، 

ایران اخراج   هزار مهاجر افغان از ۲عودت کنندگان طالبان می گوید که تنها در یک روز  وزارت امور مهاجران و
روزانه هزاران افغان تالش دارند به کشورهای همسایه  افغانستان، اند. این در حالیست که با تسلط دوباره طالبان برشده

 .شوند پناهنده
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هزار مهاجر افغان در یک روز از ایران  ۲۰۰۰یک خبرنامه وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان طالبان می گوید که 
 .انداخراج شده

 .بر اساس خبرنامه، این مهاجران روز یکشنبه گذشته از مرز نیمروز وارد افغانستان شدند

تن از افراد مجرد در گروه اخراج شدگان شامل  ۱۱۶٨تن از اعضای آن و   ٣۲۱خانواده با  ۷٣گوید که خبرنامه می
 .بودند

اند کشور شان را افغان مجبور شده زاراندر حالیست که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان ه این
 .اندتهدید طالبان و مشکالت بزرگ اقتصادی به کشورهای همسایه پناه برده ها به دلیلنترک کنند. بیشتر این افغا

افغان از ایران به افغانستان باز می گردند و یا هم با زور   ۲۰۰۰های طالبان گفته بودند که روزانه حدود چندی پیش مقام
 .شونداخراج می 

افغان   ۵۵۴۹که طی سه روز  امور مهاجران و عودت کنندگان طالبان در یک خبرنامه در ماه فبروری گفته بود وزارت
 .انداز ایران به افغانستان برگشته

این  برند. به گفته ایران به سر می کنند که بیشتر از سه ملیون مهاجر افغان درسازمان ملل متحد برآورد می هایمقام
 .مدرک قانونی ندارند ها، حدود دو میلیون از این افرادمقام

 

   مهاجر در غرب و جنوب ترکیه دستگیر شدند  ۲۵۰روزنامه ترکی حریت: نزدیک به

مهاجر غیرقانونی   ۲۴۶روزنامه انگلیسی حریت به نقل از خبرگزاری دمیرورن می نویسد که دست کم   صفحه اینترنتی
بازداشت شدند. گفته شده است که بیشتر این مهاجران از   ، طی چندین عملیات امنیتی که در نقاط مختلف ترکیه انجام شد

 . افغانستان اند
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  Ozan Kose/AFP/Getty Images :ستند تا آن ها را به ترکیه انتقال دهد./عکس)عکس: ارشیف(/پناهجویان افغان در انتظار قاچاقبران ه

دارد،   است، به قوای امنیتی ترکیه در والیت ایزمیر که در حاشیه بحیره اژه قرار در ادامه گزارش روزنامه حریت آمده
 .می شوندوالیت انتقال داده  اطالع داده شد که گروهی از شهروندان خارجی با الری به سواحل این

هواپیمای بدون سرنشین انجام شد، یک الری که گمان می رفت، مهاجران در   طی عملیاتی که به دنبال آن با کمک یک
 .مخفی شده باشند، توسط نیروهای امنیتی در یک شاهراه متوقف شد آن

ن از افغانستان بودند و در  بیشترشا  مهاجر را که ۷٣آن چه که در ادامه این گزارش آمده است، واحدهای امنیتی  بربنیاد
 .دو تن نیز به اتهام شراکت در قاچاق انسان بازداشت شدند .این الری پنهان شده بودند، دستگیر کردند

شهروند افغان ،  ۷۶مشابه،  این گزارش آمده است، قوای امنیتی یک روز پس از آن و پس از دریافت اطالعات  در ادامه
 .مهاجر سوریایی را در همان منطقه دستگیر کردند  ۱۵سه یمنی و  عراقی، هشت ایرانی، هشت مصری، ٣۹

 .این مهاجران پس از انجام پروسه های معمول به اداره مهاجران در والیت ایزمیر فرستاده شدند

 .مهاجر غیرقانونی را در والیت جنوب شرقی کیلیس نیز متوقف کردند ۲۴بنا براین گزارش، نیروهای امنیتی 

نیز پس از دریافت اطالعاتی راجع به اقامت یک گروه از مهاجران در یک باغ زیتون و یک خانه نیروهای پولیس 
 .عملیاتی را انجام دادند

 .و سه فرد مظنون به سازمان دهی قاچاق مهاجران بازداشت شدند شهروند سوریه دستگیر شده ۲۴در این عملیات 
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 مهاجرنیوز

رهبری گروهی را  های زندان محکوم کرد. این قاچاقبرانشمال فرانسه، سه قاچاقبر را به دوره دادگاهی در دنکرک، در
  .دادندکانال مانش به بریتانیا انتقال می های کوچک از طریق به عهده داشتند که مهاجران را در کشتی

 
  .عکس تزئینی 

 اتهام »فراهم کردن زمینه ورود و سکونت خارجیان دنکرک، سه کرد عراقی را به مارچ، دادگاهی در ۱۱روز جمعه 
 .غیرقانونی« به زندان محکوم کرد

 «ساله، به جرم »به خطر انداختن زندگی افراد ٣۹یاسین مشهور به کاکا ستار،  ساله و سیوان ٣۵ریزگار حامد امین، 
  .ز رهبران بزرگ گروه بودندمسئول، ا هایسال زندان محکوم شدند. این دو تن به گفته مقام ٣و  ۵به ترتیب به 

  .ماه زندان محکوم شد ٣۰ساله، فرد سومی نیز به  ۲۷گوران توفیق، 

 .خاک فرانسه محکوم کرد دادگاه همچنین دو فرد اولی را به ممنوعیت دایمی اقامت در

وچک را های کبا کشتی حدود بیست سفر عبوری از کانال مانش ۲۰۲۲جنوری  ۲۴تا  ۲۰۲۱می  ۵یاد شده از  گروه
 .ها چهار بار مهاجران را به بریتانیا انتقال دادندگذشته، آن  اگست سال ۴سازمان داده بودند. در یکی از موارد در شب 

گراندسنت به پولیس اطالع داد که فردی   گذشته در اواخر ماه اپریل، یک تن از محافظان امنیتی فروشگاه اوشان در سال
  .کردتیل را سوار موتر می هاکهدر پارکینگ فرشگاه، مهاجران و بش
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  هوتل به نام سن پول سورمر پیدا کرد. ریزگار حامد یاسین، از رهبران گروه در پولیس موتر این فرد را در پارکینگ یک
 .این هوتل یک اتاق کرایه کرده بود

 پی اس و کمره نصب  های مختلف کرایه کرده بود جیهایی که او در هوتلاتاق ماموران پولیس در موتر این فرد و
 .شمال انتقال می دادند نیز تعقیب کردند ها به سواحلها در طول هشت ماه موترهایی را که مهاجران را از کمپ کردند. آن

  ۱۵۰۰دهد که ریزگار حامد امین، رئیس اصلی گروه بود که از هر مهاجر بین به گفته رئیس دادگاه، تحقیقات نشان می
 .گرفتیورو می ۲۰۰۰تا 

بار زمینه عبور مهاجران از کانال مانش را مساعد ساخته اما گفت که یک عضو   ۱۴او هنگام دستگیری اعتراف کرد که 
 .کوچک شبکه بوده است

 .گوران توفیق، یک تن از محکومان در گذشته نیز با اتهاماتی مشابه محکوم شده بود

 رادیو ترکیه 

 .های بشردوستانه ترکیه میان نیازمندان در والیت هرات افغانستان توزیع شدملزومات سومین قطار حامل کمک

 

های نیازمند افغانستان توزیع های بشردوستانه ترکیه »قطار نیکوکاری« که قرار است میان خانوادهقطار حامل کمک
 .شود، به والیت هرات رسید

تنی از  994کاری« با بار نیکو از رسیدن سومین »قطارترکیه در کابل با انتشار پیامی در حساب توئیتر خود  سفارت
سازمان خیریه ترکیه جمع آوری   19غیرمترقبه »آفاد« و حمایت  حوادث  های بشردوستانه که با هماهنگی سازمانکمک 

 .هرات خبر داد شده به
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

تی و ضدعفونی کننده  واگنه ترکیه شامل مواد غذایی، پوشاک، پتو، لوازم بهداش 62محموله سومین قطار نیکوکاری 
 .است

 .از آنکارا به مقصد هرات افغانستان حرکت کرده بود 2022فوریه  25این قطار در تاریخ  ٬گفتنی است

مردم افغانستان که با بحران  و دوم ژانویه امسال با حکم ریاست جمهوری ترکیه، کارزار سراسری برای کمک به بیست
 .اند، آغاز شدمواجه انسانی، گرسنگی و همچنین سرمای زمستان

 صدای امریکا 

 

 

اعالم کرد که از زمان تهاجم روسیه بر   حوت ( ۲۴مارچ ) ۱۵روز سه شنبه  (IOM) المللی مهاجرتسازمان بین
  در صد آنان  ۵۰نفر از اوکراین فرار کرده اند که تقریباً  بیش از سه میلیون فبروری به اینسو، ۲۴اوکراین به تاریخ 

  .باشندسال می ۱٨افراد زیر سن 

که در کمتر از سه هفته پس از تهاجم  انتونیو ویتورینو، رییس سازمان بین المللی مهاجرت در تویتی نگاشته است
 یر از عزیزان خود جدا شدند...ما به توقفمیلیون زن، کودک و افراد آسیب پذ روسیه، "سه میلیون زندگی برباد شد. سه

 ".ها نیاز داریمفوری خصومت

مجموعی پناهندگان را تا روز سه شنبه   نیز تعداد (UNHCR) کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
 به پولند -میلیون نفر ۱.٨ -براساس گزارش این سازمان بیش از نیمی از آنان .میلیون نفر اعالم کرده است ۲.۹۷

 .برده اندپناه
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

میلیون نفر از کسانی که فرار   ۱.۴از  در همین حال صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال )یونیسف( اعالم کرده که بیش
 .اند کرده اند، کودکان و نوجوانان زیر سن

روز گذشته در اوکراین هر روز  ۲۰ جیمز الدر، سخنگوی یونیسف به خبرنگاران در ژینو گفت: "به طور متوسط در
 ".هزار کودک پناهنده شده است ۷۰بیش از 

ای از کاهش  پیشینه است و هیچ نشانهاو افزود: "این بحران از نظر سرعت و مقیاس پس از جنگ جهانی دوم بی
 ".ودشسرعت در آن دیده نمی

خانه های خود رانده شده اند، کودکان   آقای الدر هشدار داد: "مانند سایر کودکانی که به دلیل جنگ و درگیری از
نیز در معرض خطر جدی جدایی از خانواده، خشونت، بهره برداری جنسی و   اوکراینی که به کشورهای مرزی می رسند

 ".قرار دارند قاچاق

تاریک توصیف کرده گفت که پدران اکثر این  ن باز گشته وضعیت این کشور را دلخراش وآقای الدر که اخیراً از اوکرای
 .کودکان در اوکراین باقی مانده اند

کنند  تهاجم روسیه به اوکراین به کیف سفر   در همین حال قرار است رهبران سه کشور اروپایی برای اولین بار از زمان
 .ه نمایش بگذارنداوکراین را ب تا حمایت اتحادیه اروپا از

در سفر به اوکراین با والدمیر   ها، صدراعظم پولند، صدراعظم جمهوری چک و صدراعظم سلوانیابر اساس گزارش
 .خواهند کرد زیلینسکی، رییس جمهوری اوکراین نیز دیدار

عمیر مسکونی در  پایتخت اوکراین، چند ت شنبه روسیه برگیرد که در اثر حمالت روز سهاین سفر در شرایطی صورت می
هایی از چند انفجار مهیب نیز در هم در حمالت هوایی کشته شدند. گزارش کیف آتش گرفت و یا آسیب دید و دو نفر

 .تاوکراین نشر شده اس پایتخت

 ی بی سی فارسی ب

 

فیلیپو گراندی، رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در راس هیأتی برای ارزیابی وضعیت انسانی در  
 افغانستان و همچنین برای دیدار با مقامات طالبان به کابل سفر کرده است. 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

نزدیک به شش میلیون افغان  المللی مهاجرت در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد که در حال حاضرهمچنین سازمان بین
 در داخل کشور آواره هستند. 

آقای گراندی در گفتگو با خبرنگاران در میدان هوایی/فرودگاه کابل گفته است که با وجود بحران در اوکراین و سایر 
 ( قرار دارد.UNHCRنقاط جهان، افغانستان همچنان در اولویت کار آژانس پناهندگان سازمان ملل )

وزیر( دولت  الوزرا )نخستال خبرگزاری دولتی باختر از دیدار آقای گراندی با عبدالسالم حنفی، معاون رئیسدر همین ح
 سرپرست طالبان در کابل خبر داده است.  

 

 وزیر( دولت سرپرست طالبان دیدار کرد الوزرا )نخستآقای گراندی با عبدالسالم حنفی، معاون رئیس

قای حنفی در این دیدار برای "هر نوع همکاری در زمینه کمک به آوارگان" اعالم خبرگزاری باختر گفته است که آ
های های کار هم از طریق پروژهآمادگی کرده است. او افزوده است که کمک بشری به آوارگان کافی نیست و باید زمینه

 ها مساعد شود.ای به آن توسعه

های مربوط به وضعیت انسانی در افغانستان، به ویژه  د چالشها و بحث در موراو گفته است که برای بررسی پیشرفت
 گردند به افغانستان سفر کرده است.هایی که به مناطق خود بازمیآوارگان داخلی و گروه

های  های بشردوستانه را به مردم افغانستان در بخشاو افزوده است از امنیت ارائه شده در چند ماه گذشته که کمک
 ساخته، قدردانی می کند. مختلف کشور ممکن 



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

14 

 

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

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

بان حقوق بشر از آقای گراندی خواسته است که بر طالبان همزمان هدر بار، دستیار مدیر حقوق زنان در سازمان دیده
 فشار وارد کند تا ممنوعیت خروج زنان بدون محرم از افغانستان را لغو کند. 

پناهندگان خواسته است تا طالبان را وادار کند که به اداره  خانم بار از رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور 
های مصادره شده را به ها را منصفانه انجام دهند و گذرنامه صدور گذرنامه/پاسپورت دستور بدهند که کار توزیع گذرنامه

 صاحبان شان برگردانند. 

بان حقوق بشر گفته زنان سازمان دیدهمحمد جالل از سخنگویان طالبان اما در واکنش به اظهارات این مسئول حقوق 
ها اصرار دارند که است که "وقتی ما به زنان غربی در آمریکا و اروپا نمی گوییم که حجاب داشته باشند، چرا آن

 فرهنگ خود را بر زنان افغان تحمیل کنند"؟ 

میلیون افغان در داخل کشور    ۵.٨( در گزارش تازه خود نوشته است که بیش از IOMالمللی مهاجرت )سازمان بین
میلیون نفر به دلیل جنگ و بیش از یک میلیون نفر به دلیل بالیای طبیعی   ۴.۵اند که از این تعداد، تقریباً آواره شده

 آواره شده اند.

ابستان  های ت المللی در ماهدرصد از این افراد به دلیل تشدید درگیری در نتیجه خروج نیروهای بین ۶۲این نهاد گفته که 
 اند. که متعاقباً منجر به تغییر سریع دولت شد، آواره شده( ۲۰۲۱سال گذشته میالدی )

مرز با ایران  المللی مهاجرت در آخرین گزارش خود اعالم کرد که والیت هرات در غرب افغانستان که همسازمان بین
 ت. است، با حدود یک میلیون نفر آواره، میزبان بیشترین آوارگان داخلی اس

هایی که به دلیل خروج نیروهای خارجی در ماه  شود که طالبان همچنان از افغانگزارش اخیر در حالی منتشر می
 اند خواسته تا "برای بازسازی افغانستان" به کشور خود بازگردند.آگوست/اوت سال گذشته از کشور فرار کرده
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 ایت وزارت ویب س

 

هزار مهاجرافغان از کشور ایران به روز دو شنبه 2آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت نیمروز ازبرگشت بیش از  

 .حوت سال روان خبرداد 23

تن    32فامیل شامل    8افراد مجرد، طور جبری و  2074تن و    174خانواده، شامل    40به گفته منبع ، از میان افراد مذکور

 .تن افراد مجرد دیگرطورداوطلبانه واردکشور شده اند 301با همراه 

 .معرفی شدند IOMزن، را غرض دریافت کمک، به دفتر 84مرد و 83خانواده شامل  40منبع عالوه نمود که ازآن میان، 

 

 د وزارت ویب پاڼه 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

کابل قره باغ ولسوالۍ د استاد خلیل هللا خلیلي مهاجرینو ښارګوټي کې د مسلم حینډ موسسې له خوا د کابل مهاجرینو او د 
 .( اړمنو کورنیو سره د خوراکي او غیري خوراکي توکو مرسته وشوه۲٣٨راستنېدونکو چارو ریاست په همکارۍ له )

لپاره)  لېتره غوړي)۱٥( کیلو لوبیا،)۱٥(کیلو وړه،)٨۰په دغه مرسته کې د هرې کورنۍ  ( کیلو  ٣۰( کیلو بوره،)۱۲( 
 .(پاکټه مالګه، کمپلې،بالښتونه او توشکونه په پام کې نیول شوي وو٦وریجې،) 

د یادونې وړ ده چې دغه مرسته د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست د مالي او اداري امر او د دغې موسسې د  
 .کورنیو و وېشل شوهمسؤلینو په شتون کې په اړمنو 

 

 مهاجر نیوز

 

کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بعد از دیدارش از افغانستان، تصویر غم انگیزی از بحران بشری در این کشور 

محروم کردن زنان از مشارکت سیاسی، امکانات آموزشی و کار  ترسیم کرد. او همزمان از وضعیت ناگوار خبرنگاران و  

  .سخن گفت

میشل باچلت، کمیسار عالی حقوق بشر ملل متحد روز جمعه در برگشت از سفرش به افغانستان در ژنیو توضیح داد که در  

همین گونه حقوق زمنیه تدارک مواد غذایی و خدمات صحی در این کشور کمبودی بسیار بزرگی وجود دارد. او گفت که  

 .بنیادی مردم مثالً در بخش های آموزشی، کار و مشارکت سیاسی تامین نشده است

باچلت گفت که هراس آن می رود که بحران بشری و اقتصادی در این کشور در مقایسه با منازعه مسلحانه به قیمت جان  

 .تعداد بیشتر انسان ها تمام شود. او با صراحت خواهان لغو تحریم ها شد

اگست به این سو شمار قربانیان اعمال خشونت آمیز کاهش یافته    ۱۵او افزود که از زمان تصرف قدرت توسط طالبان در  

 .است، اما یک سوم از جمعیت این کشور از کمبود مواد غذایی رنج می برند



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

17 

 

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

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

دود شدن دارایی های این  کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از »تاثیرات فاجعه بار« تحریم های اقتصادی و مس

کشور نیز سخن گفت. او از جامعه جهانی خواست که این تحریم ها را بازهم کاهش دهند: »تا زمانی که امکانات فوری  

 «.دیگری در اختیار قرار نگیرد، میلیون ها افغان بی موجب رنج می کشند

 انتقاد از وضعیت زنان، خبرنگاران و کارمندان دولت پیشین 

باچلت با اشاره به وضعیت ناگوار سیاسی در افغانستان گفت با وجود این که طالبان عفو عمومی اعالم کرده اند،  میشل  

 .حمالت علیه مامورین دولت پیشین به شمول قاضیان و همچنین مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران ادامه دارد

وری بازداشت شده بودند در این میان پس آزاد شده خانم باچلت گفت که هرچند معترضان زن و اقارب شان که در ماه جن

 .اند، اما »دیگر تظاهراتی برای حقوق زنان در افغانستان« وجود ندارد

باچلت یادآور شد زنانی که او با آن ها گفتگو کرده است می خواهند در میز گفتگو با طالبان جا داشته باشند تا راه های  

 .تامین حقوق بشر جستجو شود برون رفت از بحران اقتصادی و بشری و

 مهاجر نیوز

 

د فرانسې ولسمشریزو ټاکنو کې د ښې اړخو افراطي ډلو څلور نوماندان د کډوالۍ ضد دریځ لري. د مارین لوپن، اریک  
یوپون اینیان پروګرامونه په مختلفو برخو کې له یو بل سره ورته والی لري. دوی ټول غواړي چې له  زمور او نیکوال د

مهاجرو سره د دولت له خوا روغتیایي مرسته، د خاورې حق او د کورنیو یو ځای کېدنه لغوه کړي. خو ایا دغه پروګرامونه 
 عملي کېدونکي دي؟

د ولسمشریزو ټاکنو کې د ښې اړخو افراطي ډلو    ۲۰۲۲اریک زمور، مارین لوپن او نیکوال دیوپون اینیان د فرانسې د  
 .نوماندان دي. دوی ټول د کډوالۍ ضد دریځ لري

د نیکوال دیوپون اینیان په پروګرام کې نږدې شل وړاندیزونه راغلي دي، خو اریک زمور او مارین لوپن خپلو پروګرامونه 
  .کې د کډوالۍ په تړاو نږدې لس وړاندیزونه کړي دي
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 .یاد پروګرامونه ځینو برخو کې له یو بل سره ورته والی لري

 ختمول (AME) د دولت روغتیایي مرستو

د دولت روغتیایي مرستې څه دي؟ د دولت روغتیایي مرستې هغو سند نه لرونکو بهرنیانو ته ځانګړې شوې دي چې له 
ې فرانسه کې اوسېږي او عواید نه لري. دا مرستې سند نه لرونکو بهرنیانو ته اجازه ورکوي چې وړیا  درېو میاشتو راهیس

  .روغتیایي خدماتو ته السرسی ولري

مه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل: »د دولت له خوا روغتیایي خدمات  ۲۲د سپټمبر په    ۲۰۲۱مارین لوپن د   :نوماندان څه وایي
 «.... د دغو خدماتو لګښت چې سند نه لرونکو ته ځانګړي شوي دي ډېر زیات دییوه بې پایه ژوره څاه ده

مه بېزییر ښار کې وویل: » هغو خلکو چې له ټولې نړۍ راغلي دي روغتونه ایسار کړي دي، ۱۶اریک زمور د اکټوبر په  
وي: د دولت روغتیایي    روغتونونه اړ دي چې زموږ له جېبه یې درملنه وکړي. زه فکر کوم چې دا مو باید لومړی ګام

دا به مو لګښت کم   افریقایانو روغتونونه نه وي،  فرانسوي روغتونونه د ټولو  باید پای ته ورسول شي... که  خدمات 
 «.کړي

مارین لوپن، اریک زمور او نیکوال دیوپون اینیان د دغه روغتیایي خدماتو د له منځه وړلو دوی څه وړاندیزونه لري؟  
 .غوښتونکي دي

که څه هم دغه خدمات له عامې روغتیا سره تړاو لري، خو په تیوري کې دا کار شونی دی. هغه کار شونی دی؟  ایا دا  
د دولت روغتیایي خدمات اجازه ورکوي چې   .مهاجر چې فرانسې ته رسېږي ډېری وختونه یې روغتیایي حالت ښه نه دی

  .ی هم وکړيدوی نه یوازې خپله درملنه وکړي بلکې د ناروغیو د خپرېدو مخنیو

کال لپاره د دولت روغتیایي خدماتو ته یو میلیارد یورو بودیجه ځانګړې شوې    ۲۰۲۲تېر سپټمبر د مالیاتو په الیحه کې د  
میلیارده   ۲٣۰خو دا د روغتیایي بیمې د بودیجې ) .راهیسې دغه بودیجه کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی  ۲۰۱۵وه. له  

  .یورو( یوه سلنه جوړوي

 رې د حق لغوه کول د خاو

مادې پر اساس د خاورې حق هغو ماشومانو ته چې فرانسه کې   ۷-۲۱د فرانسې د مدني قانون د  د خاورې حق څه دی؟  
زېږېدلي دي خو مور او پالر یې بهرنیان دي اجازه ورکوي چې قانوني سن ته له رسېدو سره د فرانسې تابعیت ترالسه  

 .کړي

ه نه راځي. یادو ماشومانو باید دغه دوه شرایط پوره کړي وي: قانوني سن ته د رسېدو  خو دا حق په اتوماتیک ډول الس ت
کاله په فرانسه کې اوسېدلي وي. دوی د خپلو کورنیو   ۵کلنۍ راهیسې لږترلږه    ۱۱پر مهال فرانسه کې و اوسېږي او له  

 .کلنۍ کې هم د فرانسې تابعیت ترالسه کولی شي ۱٣په غوښتنه په 

مه یوې خبرې غونډې ته وویل: »موږ غواړو چې فرانسویان  ۲٨د سپټمبر په    ۲۰۲۱مارین لوپن د   :نوماندان څه وایي
 «...خپل هویت وساتي: د خاورې د حق لغوه کول

مارین لوپن، اریک زمور غواړي چې د خاورې حق لغوه کړي. نیکوال دیوپون اینیان بیا غواړي  وړاندیزونه یې څه دي؟  
  .حق د لغوه کولو لپاره ټولپوښتنه ترسره کړيچې د دغه 

د خاورې حق لغوه کېدونکی دی. خو دا ساده کار نه دی. د خاورې حق لغوه کول د دې سبب کېږي  ایا دا کار شونی دی؟  
کنوانسیونونه  چې خلک بې تابعیت پاتې شي: ماشومان به نه فرانسویان وي او نه د خپلو پلرونو تابعیت ولري. فرانسې هغه  

  .السلیک کړدي دي چې له مخې یې د خلکو بې تابعیت کول منع دي
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 د کورنیو د یو ځای کېدنې پروسې ختم 

دا هغه پروسه ده چې سند لرونکو بهرنیانو ته اجازه ورکوي چې خپلې کورنۍ  د کورنیو د یو ځای کېدنې پروسه څه ده؟  
مالي امکانات او د کور شتوالی. دا   :ره یو شمېر شرایطو ته اړتیا شتهفرانسې ته را وغواړي. د دې کار د ترسره کولو لپا 

 .پروسه څو کاله وخت اخلي

  .کسان یاده پروسه کې شامل ول ۱۲۱۱٣کې  ۲۰۱۹لږ کسان دغه پروسه کې شاملېږي. په 

قایي هیوادونو مه سي نیوز ټلویزون کې وویل: »د مراکش او افری۲۲د مارچ په    ۲۰۲۱اریک زمور د   :نوماندان څه وایي
مهاجرو ته په کتو سره د کورنیو یو ځای کېدنه د نفوسو پر کډوالۍ بدله شوې ده. تنکي ځوانان له خپلو اخالقیاتو سره  

 «.راځي او دلته باندونه جوړوي

اریک زمور او مارین لوپن د کورنیو د یو ځای کېدنې پروسې د ختم غوښتونکي دي. نیکوال  وړاندیزونه یې څه دي؟  
  .ون اینیان غواړي چې یاده پروسه د څلورو کلونو لپاره وځنډويدیوپ

د دغې پروسې لغوه کول ډېر پېچلي دي. دا پروسه اروپایي قوانینو او په ځانګړې توګه د اروپا د  ایا دا کار شونی دی؟  
مال ژوند د تضمین  بشري حقونو کنوانسیون او د اروپایي ټولنې د اساسي حقونو منشور کې ثبت شوې ده. همدارنګه د نور

 .لپاره دغه پروسه د فرانې په اساسي قانون کې هم راغلې ده

په جنورۍ    ۲۰۲۱کې د کورونا کړکېچ له امله حکومت د کورنیو د الحاق لپاره د ویزو صادرول وځنډول. د    ۲۰۲۰په  
قاضي ړویل چې دا ګام د نورمال ژوند له حق څخه سرغړونه بلل کېږي او   .د دولت شورا یاده پرېکړه وځنډولهمیاشت کې  

  .هکله جدي شک شتهزیاته یې کړه چې د یادې پرېکړې د قانوني بنسټ په 

 پر پولو امنیتي تدابیر و د شېنګن زون ځنډول 

شېنګن زون د خلکو لپاره د ازاد تګ راتګ زون دی. هر هغه کس چې د شېنګن زون یوه غړي  شېنګ زون څه دی؟  
  .هیواد ته راځي کولی شي چې د کنترول پرته د یاد زون نورو هیوادونو ته سفر وکړي

بلغاریا، رومانیا، قبرس او کروشیا شېنګن    -هیوادونه    ۲۲غړي درلودل: د اروپایي ټولنې    ۲۶کې شېنګن زون    ۲۰۲۱په  
  .او ناروې، سویس، ایسلنډ او الیختنشاین –زون کې نه دي 

مه سي نیوز ټلویزیون کې وویل: »زه فکر کوم چې شېنګن ۵د فبرورۍ په    ۲۰۲۱اریک زمور د  نوماندان څه وایي؟  
 «.لیونتوب دی

اریک زمور غواړي چې د اروپا پر ټولو بهرنیو پولو دېوالونه جوړ کړي. هغه همداراز غواړي  وړاندیزونه یې څه دي؟  
چې شېنګن زون وځنډوي. خو مارین لوپن نور د دغه اقدام غوښتونکې نه ده: په تېرو کلونو کې نوموړې هم د شېنګن 

  .یا غواړي چې له شېنګن زون څخه ووځينیکوال دیوپون اینیان ب .زون د ځنډولو وړاندیز کړی و

کې د فرانس ستراتژۍ    ۲۰۱۷فرانسه له شېنګن زون څخه وتلی شي خو دا به مالي عواقب ولري. په  ایا دا کار شونی دی؟  
 .میلیارده یورو لګښت راځي  ۱،۱۵او راند یوروپ د راپورونو له مخې د فرانسې د پولو د بیا جوړولو لپاره پر دغه هیواد  

او د ترهګرۍ ګواښ   راهیسې د کډوالۍ کړکېچ  ۲۰۱۵ال فرانسه د شېنګن تړاو د شپږو میاشتو لپاره ځنډولی شي. له  دا مه
له امله ځینو هیوادونو پر خپلو پولو د خلکو د هویت د معلوملو لپاره پوستې جوړې کړې دي. له اوو کلونو راهیسې  

  .ږو میاشتو کې دغه پروسه تمدیدويفرانسه، المان، ډنمارک، اتریش، ناروې او سویډن هرو شپ

https://www.infomigrants.net/ps/post/29815/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%88-%D8%BA%DA%93%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%88-%D9%BE%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%87-%DA%A9%DA%93


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

20 

 

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

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

خو د اروپایي پر بهرنیو پولو د دېوالونو جوړول ډېر پېچلي دي. ګڼو اروپایي هیوادونو پر خپلو پولو ازغن تار لګولی او 
پولنډ له جنورۍ راهیسې له بېالروس سره پر پوله د دېوال جوړولو کار یا د لګولو لپاره یې هڅه کوي. د بېلګې په توګه  

 .کړی. دغه هیواد له اروپایي ټولنې څخه د مالي مرستو غوښتنه وکړه پیل

مه وویل چې دولتونه پر خپلو پولو  ۱۲د جنورئ په    ۲۰۲۲د اروپای د کورنیو چارو کمېشنرې یلوا جوهانسون بیا د  
 .ېوالونه جوړولی شي، خو اروپایي کمېسیون د دېوالونو جوړول نه تمویلويد

 د بهرنیانو شړل 

مه ار تي ال ته وویل: »موږ باید له خپلې خاورې څخه هغه کسان ۲۰د اپریل پر    ۲۰۲۱مارین لوپن د   :نوماندان وایي
 «.وشړو چې... بهرنیان دي او زموږ هیواد کې جرم او تخلف کوي

ی دي؟  وړاندیزونه  مجرمان  ې څه  او  متخلفان  »بهرني  اینیان غواړي چې  دیوپون  نیکوال  او  زمور  اریک  لوپن،  مارین 
 «.وشړي

د شمېرو له مخې فرانسې   ۲۰۲۰له څو کلونو راهیسې فرانسه سند نه لرونکي بهرنیان اخراجوي. د    ایا دا کار شونی دی؟
کسان له فرانسې څخه شړل شوي وو. د   ۱۹۰۰۰بیا    کې  ۲۰۱۹ډېر بهرنیان له خپلې خاورې شړلي دي. په    ۹۰۰۰تر  

 .فرانسې د کورنیو چارو وزیر په حواله د کورونا کړکېچ اوبندیزونو د اخراج شویو کډوالو د شمېر د کموالي المل دي

کې   ۲۰۱۹او په  ۱۵۶۰۰کې  ۲۰۱٨، په ۱۴۲۰۰کې  ۲۰۱۷تنه له فرانسې شړل شوي وو، په  ۱۲۹۰۰کې  ۲۰۱۶په 
 .کسان ۱۹۰۰۰

د سند نه لرونکو مهاجرو لپاره ځینې شرایطو ته اړتیا شته. د بېلګې په توګه پاسپورټ نه لرونکي بهرنیان اخراجېدونکي  
نه دي. اصلي هیوادونه یې باید د هغوی له اخراج سره موافقت وکړي او ورته کنسولي سندونه ورکړي. خو ډېری هیوادونه 

  .د دغو سندونو د ورکولو ډډه کوي

ېر سپټمبر فرانسې له هیوادونو څخه غوښتل چې خپل اتباع بېرته واخلي. فرانسې مراکشیانو، الجزایریانو او تونسیانو ته ت
 .د ویزې د صادرولو شرایط سخت کړل

 کمو کسانو ته پناه ورکړل شي

انو ته ځانګړی شوی  کنوانسیون کې راغلی دی. دا حق ټولو هغو کس  ۱۹۵۱د پناه غوښتنې حق د جنېوا د  مانا یې څه ده؟  
 .دی چې خپلو هیوادونو کې له ګواښ سره مخ دي

مه سي نیوز ټلویزون ته وویل: »د پناه غوښتنې حق هغه حق ته  ۷د نومبر په    ۲۰۱۹اریک زمور د  نوماندان څه وایي؟ 
کسان، دا د پناه  ویل کېږي چې ویکتور هوګو په ګرنېزي کې ترالسه کړ. نن سبا دغه حق شتون نه لري. سلګونه زره  

 «.غوښتنې حق نه دی، دا یرغل دی

اریک زمور وایي چې په کال کې باید یوازې څو تنو ته پناه ورکړل شي، مارین لوپن او نیکوال وړاندیزونه یې څه دي؟  
  .دیوپون اینیان غواړي چې د پناه غوښتنې قانون کې بدلون رامنځ ته کړي

لغوه کول پېچلي او آن ناشوني دي: د دې حق د لغوه کولو لپاره فرانسه باید له  د پناه غوښتنې حق  ایا دا کار شونی دی؟  
اروپایي ټولنې ووځي ځکه چې دا حق د اروپایي ټولنې د اساسي حقونو منشور کې درج شوی دی. دغه راز د فرانسې په 

  .اساسي قانون کې باید بدلون راشي ځکه چې دا حق یاد قانون کې هم راغلی دی

 .سهمیه بندي شونې نه ده. دا کار د فرانسې د نړیوالو مسولیتونو او اساسي قانون سره په ټکر کې دید کډوالو 

https://www.infomigrants.net/ps/post/38146/%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%86%DA%89-%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%90%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF-%D8%AF%DB%90%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%88%D9%84%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93%DB%8C
https://www.infomigrants.net/ps/post/38146/%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%86%DA%89-%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%90%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF-%D8%AF%DB%90%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%88%D9%84%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93%DB%8C
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

هنګري له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې د پناه غوښتنې حق محدود کړي، خو څو ځله د اروپا د عدالت محکمې له خوا  
  .له قانونه په سرغړونه محکومه شوې ده

 


