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 صفحه                                      عنوان                                                                    

 4---------------------------------------------- سره خوراکي توکو مرسته وشوه ويکورن ونوګله سل  ېپه کابل واليت ک

 4------------------------------------------------------------------ به وطن برگشت نمودند رانيصد ها مهاجرافغان ازا

 5----------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمود رانياز هشتصد مهاجرافغان ازا شيب

 6---------------------------------------------- ها روبرو هستند ابانيمهاجران با بازگشت به خ س،يدر شمال شرق پار

 ۹------------------------------- کاله بند محکوم شوي لورڅپه تور دوه افغانان په  ېدنګيکمپ د اورل ايد مور ېيونان ک
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 د وزارت وېب پاڼه

 

( مه د چهارشنبې په ورځ 1٨د کابل واليت د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت له لوري د روان کال د غبرګولي په )

 .شويو، اړمنو، کورنيو ته د خوراکي توکو مرسته وويشل شوه( بې ځايه ٧5٠پر )

 .( کيلو ګرامه وريجې د )ګوينګ هاى ژو افغان( موسسې لخوا ورکړل شوې٢4هرې کورنۍ ته )

د دغه ويش په لړۍ کې د مهاجرينو وزارت حقوقي مشاور قاري محمود شاه له دغه موسسې څخه منندوي وکړه او ويې 

رسيدلى چې د اړمنو، بې وزلو الس نيوٸ وکړو، او د مهاجرينو وزارت دې ته ژمن دى، چې د ويل: اوس د دغه وخت را 

 .افغانستان خلګو سره ال ډيرې مرستې وکړي

په دغه وخت کې د ګډ هيٸت مسٶل مولوي ارسالح حقيار هم مننه وکړه او يادونه يې وکړه چې موږ کوښښ کو چې دغه 

 .مرستې تر بې وزله او مستحقينو ورسوو

 ویب سایت وزارت
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تن  806آمريت سرحدی اسالم قلعه رياست امورمهاجرين و عودت کننده گان واليت هرات ازبرگشت جبری و داوطلبانه 

 .جوزا سال روان خبرداد 1٧مهاجرافغان ازايران، به تاريخ 

خانواده ٨۹تن ديگرافراد مجرد بودند که طور جبری و۹1تن زن و 16ن مرد وت11خانواده، شامل 1٧از ميان افراد مذکور

 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند444زن و همچنان 1٢3مرد و1٢1شامل 

طفل غرض دريافت کمک، 1٨تن مجرد و 6۹زن وهمچنان 16مرد 11خانواده شامل 1٧منبع عالوه نمود که ازآن ميان،

 معرفی شدندWAR CHILDو IOMبه دفتر

 

 ویب سایت وزارت
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جوزا طور اجباری و داوطلبانه ازايران به  16نفر مهاجر، به تاريخ  816به اساس گزارش آمريت امورمهاجرين نيمروز 

 .وطن برگشت نموده اند

خانواده شامل  14تن ديگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و  4٧٠تن و  1٠4خانواده ، شامل  33از ميان افراد مذکور 

 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند 1۹٢تن و 5٠

تن مجرد راغرض دريافت کمک، به  443زن وهمچنان  ٨٠مرد و  66خانواده شامل  43به گفته منبع ازآن ميان، 

 .معرفی شدند IOMدفتر

 مهاجر نیوز

پناهجو که اکثراً مهاجران افغان هستند، بار ديگر در زير آسمان سبز در حومه شرقی پاريس خيمه زده اند تا  ٨٠حدود 

 برای شب سرپناهی پيدا کنند. افغان های کنار جاده که به امکانات اوليه دسترسی ندارند می گويند صدای موترها خواب

 .آنها را مختل کرده است

کمتر از يک ماه می شود که اين مهاجران نه چندان دور از پورت دو پانتن، در شمال شرق پاريس، در خيابان به سر می 

برند. تا هنوز هيچ کمکی به آنها صورت نگرفته است. آنها در زير خيمه زندگی می کنند و هيچ دسترسی به نياز های 

 .بهداشتی و اوليه ندارند
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مهاجر آواره، افغان ها نيز حضور دارند. آنها منتظرند تا پليس بيايد و آنها را برای سرپناه به مناطق ديگر  ٨٠در ميان اين

 .بفرستد

برخی از افغان های مهاجر در اين اردوگاه که سال هاست در فرانسه و ديگر کشورهای اروپايی بدون سرپناه زندگی می 

يک پل و گاهی زير پل ديگری زندگی رقت باری دارند و با ديد انسانيت به آنها نگاه نمی  کنند، می گويند که گاهی زير

 .شود

شوال نواغ" خيمه زده بودند که "بسياری از آنها قبل از ايجاد اين اردوگاه، در جايی ديگری در شرق پاريس در اردوگاه 

 .بعداً توسط پليس تخليه شد

 «تسر و صداها خواب را از ما گرفته اس»

شفيق هللا محمدی، باشنده واليت هرات افغانستان، از چند هفته به اين سو در اين اردوگاه خيمه زده است. اين مهاجر 

 «.سر و صدا های موتر ها خواب را از ما گرفته است»سال دارد، می گويد:  ٢٧جوان که 

ما تا ساعت دو نيم شب بيدار هستيم »يوز گفت: شفيق هللا که در اين اردوگاه با افغان های ديگر صحبت می کرد به مهاجر ن

 «.چون صدای موتر ها نمی گذارد بخوابيم. بعد از ساعت دو شب که ترافيک جاده کم شد، به خواب می رويم

حدود يک ماه پيش، شفيق هللا محمدی با ديگر افغان ها در اردوگاه "شوال نواغ" در شرق پاريس زير خيمه زندگی می 

تن از ساکنان آن تخليه شدند و به سرپناه اضطراری  ۵٠٠می توسط پليس تخليه شد و حدود  11اردوگاه درکردند. اين 

 .افغان ديگر اخراج شدند 3۵انتقال داده شدند، اما شفيق با 
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عکس:  ٢٠٢٢جون  ٧شفيق هللا محمدی مهاجر افغان در پاريس سرپناه ندارد و در زير خيمه زندگی می کند. 

 مهاجرنيوز

شفيق محمدی چهار سال است که بدون سرپناه و کمک دولت در فرانسه زندگی می کند. به گفته او، با مهاجران به عنوان 

يک انسان رفتار نمی شود. وی از پروسه پناهندگی و کمک های دولتی محروم شده است زيرا پرونده اش در پروسه 

 .ه بودبوده و قبالً در سويدن درخواست پناهندگی داد ""دوبلين

بر اساس مقررات دوبلين، پرونده پناهجويان بستگی به کشور اروپايی دارد که برای اولين بار در آنجا درخواست پناهندگی 

داده است. اين گونه پناهجويان تا شش ماه نمی توانند در فرانسه درخواست پناهندگی دهند و در اين مدت از کمک دولت 

 .محروم می شوند

واليت غزنی، اخيراً همراه با دو افغان ديگر به اين اردوگاه رسيده و خيمه زده اند. او می گويد که  طالب حسين، باشنده

من هيچ مدرکی ندارم و سرنوشتم »در دو سال گذشته در فرانسه بدون سرپناه و کمک دولت زندگی می کند. وی گفت: 

 «.معلوم نيست

زانوهايم به دليل سردی هوا درد می  .ک مکان ديگر می گذرانمگاهی اوقات شب را در ي»ساله می گويد:  ۴1اين مهاجر

 «.کند و نمی توانم به راحتی راه بروم
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طالب حسين نيز مانند شفيق از سويدن به فرانسه آمده است. پرونده او در روند دوبلين قرار گرفت. طالب حسين می گويد 

من خانه دولتی را ترک کردم زيرا پليس »شده است. او گفت: که دولت به او خانه نمی دهد زيرا او از خانه دولتی اخراج 

 «.می خواست مرا به سويدن بازگرداند

دوبلين جرم » :دليل ديگری که به او خانه داده نمی شود اين است که پرونده او در پروسه دوبلين قرار دارد. وی گفت

 «.کنندنيست و من هيچ جرمی مرتکب نشده ام، پس چرا مرا از خانه بيرون می 

در اين ميان، مهاجرانی ديگری نيز هستند که سرنوشت شان معلوم نيست. آنها از کشورهای افريقايی، مراکش و اريتريا 

 .هستند که شب را در زير خيمه ها سپری می کنند

 مهاجر نیوز 

 

کې د کډوالو تر ټولو لوی کمپ موريا کې د اورلګيدنې له امله دوه تنه افغان ځوانان د سه شنبې په ورځ په څلور اروپا 

اوسيدونکي د تير کال په سپتمبر مياشت کې يوې سترې اورلګيدنې بې کوره  13٠٠٠کاله بند محکوم شول. د دغه کمپ 

 .کړل
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کال د سپتمبر په مياشت کې د موريا ستر کمپ په سوځولو کې يي الس درلود. هغه  ٢٠٢٠پر دغو افغانانو تور دی چې د 

 .مهال د اورلګيدنې له امله ټول کمپ په ايرو بدل شو او اوسيدونکي يي اړ شو تر څو نور ځايونو ته کډه وکړي

خه څلورو کلونو ته راټيټ کلونو افغانانو سزا له پنځو کلونو څ 1٨د يونان د ليسبوس ټاپو کې د استناف محکمې د دغو 

کړی خو د دغو افغانانو مدافع وکيله د محکمې پر پريکړې رضايت نه لري او وايي چې محکمې له قانون څخه سرغړونه 

 .کړې. وکيله وايي چې د تجديد نظر له امله بايد د دوې سزا له پنځو کلونو څخه نيمايي ته راټيټ شوی وای

کال د مارچ  ٢٠٢1ې خبري آژانس ته ويلي چې د ليسبوس د استناف محکمې بايد د مدافع وکيله ويکي آنګليدو د فرانس

  .مياشتې د محکمې سزا نيمايي ته راټيټ کړای وای ځکه د نوموړې په خبره په دې اړه معتبر شواهد نشته

خو د دوې د بند  ميرمن انګليدو وايي، سره له دې چې د پيښې پر مهال د دغو افغانونو عمرونه له قانوني لحاظه ټيټ و

 .مودې د ټيټيدو شرايط په پام کې نه دی نيول شوی

تنو ته يي  ۴تنه افغانان و نيول شول وروسته بيا يوې محکمې له دې ډلې  ۶د موريا په کمپ کې له اورلګيدنې وروسته، 

 .لکونو د بند سزا واوروله 1٠د تيرکال په جون مياشتې کې د 

ه افغانان بيرته آتن ښار ته نږدې د ځوانانو لپاره ځانګړی زندان ته استول شوي. د محکمې له پريکړې وروسته دغه دو

 .دوې د سمپتمبر مياشتې راهيسې په دغه ځای کې په بند کې ساتل کيږي
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جون  ٧نزديک به يک ماه می شود که مهاجران در زير خيمه در اين اردوگاه، نزديک به پروت دو پانتن پاريس زندگی می کنند. 

 عکس: مهاجرنيوز. ٢٠٢٢

که در محل حضور دارد و به مهاجران پتو، خیمه و سایر تجهیزات کمک می " پانتن سولیدر"نیکوال لورو، رئیس سازمان 

 «.را شمارش می کند، اما هنوز خبری از محلی برای انتقال آنها از اینجا نیستهر روز پلیس می آید و افراد »کند، می گوید: 

 رفتار دوگانه میان مهاجران اوکراینی و سایر مهاجران دیگر

 ۴۶یک پدر مراکشی با همسر و سه فرزندش در اردوگاه در کنار افغان ها زندگی پر دردسری را سپری می کند. این مهاجر 

ساله که سه سال پیش با خانواده اش از مراکش به فرانسه آمده است، می گوید که ماه هاست شب را در پیاده روها و پارک 

 .ها می گذرانند

که چرا دولت با ما این »دختر کوچک این خانواده که زبان فرانسه را روان صحبت می کند و به مکتب می رود، می گوید 

 «.مدارک و سرپناه نمی دهدگونه رفتار می کند. به ما 

به ما گفته شد که هتل را ترک »او از رفتار دوگانه دولت فرانسه با مهاجران مراکشی و اوکراینی گالیه می کند و می گوید: 

کنیم زیرا پناهجویان اوکراینی به اینجا می آیند. دولت فقط به اوکراینی ها سرپناه می دهد و به ما مراکشی ها اسناد و سرپناه 

 «.نمی دهد
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