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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4----------------------------------------------------------------------------------------------------- کامل اخبار متن

 4---------------------------------------------------------- شد  یری جلوگ رانیقاچاق به ا ۀاز رفتن صد ها افغان به گون

 5-------------------------------------------------------------------------- کمک شد  سی خانواده در بادغ 200از شیب

 5------------------------------------------------ و پاکستان به وطن برگشت نمود رانیاز هزار نفرمهاجرافغان ازا شیب

 6----------------- در برابر رفتار دوگانه مقامات ییرایمرکز پذ کی! «: اعتراض مهاجران در میهست ینیما همه اوکرا»

 8-------------------------- دلي ړېکورونه ن ونوګاو لس پیانټکسان  ۱۴ هږ تر ل ږل ؛ېزلزله شو ای ب ېاو خوست ک کایپکت

 9---------------------------------------- افغانستان  انیپناهجو یو اخراج اجبار  یبه بد رفتار هیترک انیمتهم شدن نظام

 11 -------------------------------------------------- وي" پروسه اسانوو یا سې"ا زوی و وګړان ځ ۍوال ډافغانانو ته د ک
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 آژانس اطالعاتی باختر 

 

در   تیی   نییانییونییی رییییییید  ییا  غیی ییر  ورود  امییداز  عییمیی   بیی   د دییییییی   یی ییو یی ییر   ا ییرا   بییا  دییییییور  نیی ییمییروز   .مییرز 

 ک مسییووو  ن رو  ا  سییرند  ن مروز ب  آژانس خبر  باختر  ه     ن رو ا  سییرند  ن مروز ن    زم ا ا   ااراد را    نرید  

دادیییییییییتییییینیییییدا  ییییی یییییو ییییی یییییر   یییییردنییییید غییییی یییییرنیییییانیییییونیییییی  دییییییییی ییییی   بییییی   را   .تیییییرر  دیییییییییور 

انییتیی ییا    زرنیی   دیییییی ییر  بیی   دوبییارر  ااییراد  ا یی   بیی یی ییونییدنییدو   ییهیی ا  دیییییییا   خییانییوادر  ییا   بیی   تییا  دیییییییدنیید   .دادر 

 . هتنی اس     ن رو ا  سرند  ا م  روزر از ناچاق ااراد در ن اط سرند  ن مروز   و  ر  م نما ند
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 و   سا   وزار  

 

 .توزیع شد UNHCR دفترسرطان، مساعدت  26خانواده بیجاشده دروالیت بادغیس به تاریخ  225برای 

دالر امریکایی بود که درهماهنگی با اداره امور مهاجرین آنوالیت، به مستحقین   420کمک یادشده برای هر خانواده مبلغ  

 .توزیع گردید

 و   سا   وزار  

سرطان ، طور اجباری و داوطلبانه ازایران و پاکستان به وطن برگشت   26یخ  نفر مهاجر افغان به تار  112یک هزارو  

 .نموده اند

تن    124خانواده ، شامل    31نفر مهاجر عودت کننده از ایران،    993به گفته آمر امور مهاجرین والیت نیمروز،از میان  

تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور    439نفر همراه با    79خانواده شامل    17تن افراد مجرد طور جبری و    351همراه با  

 .شده اند

 IOMتن مجرد راغرض دریافت کمک، به دفتر  19زن وهمچنان    75مرد و    77خانواده شامل    32وی عالوه نمود که  

 .معرفی نموده است

مرز سپین  نفر فاقد مدرک بودند، از طریق    119خانواده مهاجر افغان مقیم پاکستان که شامل    18به اساس یک خبر دیگر  

 .بولدک به کشور برگشته اند
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 م ا ر ن وز 

 

له شپیل دوبو" یک گروه ضد نژادپرستی این یکشنبه در مرکز پورت دو ورسای به شمول مهاجران به دلیل رفتار دوگانه "

مقامات فرانسه با مهاجران اوکراینی و غیراوکراینی عتراض کردند. این گروه از "رفتار نابرابر" مقامات بین پذیرش 

  .پناهجویان اوکراینی و سایر مهاجران انتقاد نمودند

  تن، به سازماندهی گروه ضد نژادپرستی "له شپیل دوبو" در یک گردهمایی در پورت   ۴٠٠پس ازظهر یکشنبه، بیش از  

دو وارسای، پاریس دوازده، در برابر رفتار دوگانه مقامات اعتراض کردند. این گروه در همبستگی با مهاجران بدون 

اسنادی که بیشتر از شرق آفریقا آمده اند، تصریح می کند که آنها خواهان رفتار یکسان و زمنیه سازی یکسان برای 

 .حمایت از همه مهاجران شده اند

تن مرکز ویژه برای مهاجران اوکراینی در پورت دو ورسای، در جنوب پاریس    ۴٠٠نج ساعت، حدود  در جریان بیش از پ

شپیل دوبو" هماهنگ شده بود، متشکل از دانشجویان، فعاالن و بسیاری  "را تصرف کردند. این گروه که توسط گروه له  

ن آنها چند زن که برخی از آنها باردار یا همراه با از مهاجران بودند. اکثر آنها از شرق افریقا و افغانستان هستند. در میا

 .فرزندانشان بودند نیز حضور داشتند

تظاهرات کنندگان با این اقدام قصد داشتند تفاوت در رفتاردوگانه دولت بین مهاجرانی اوکراینی و مهاجران دیگر را محکوم  

می شوند و از حمایت موقت به مدت شش ماه و سپس مهاجران اوکراینی با ترتیبات استثنایی توسط دولت میزبانی   .کنند
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قابل تمدید بهره مند می شوند، در حالی که مهاجرانی دیگر در اردوگاهای پاریس و یا در شمال فرانسه در بی سرپناهی  

 .به سر می برند

 خواهند پنهانی زندگی کنند پاریس: در بانیولی، خانواده های مهاجر دیگر نمی

 .ای اقدامات و منطق »نژادپرستانه« را محکوم کردندفعاالن و مهاجران در بیانیه

 «یی می شود و از آنها در مراکز با امکانات بهتراز ما در خیابان پذیرا»

وضعیت اداری بسیاری از این مهاجران که در مراکز پذیرایی به سر می برند، پیچیده است. آنها از امکانات الزم محروم 

 .هستند، به ویژه مهاجران دوبلینی که درخواست پناهندگی آنها به نخستین کشور ورود به اروپا بستگی دارد

درهمین حال، تازه واردان روزها را در خیابان می گذرانند و منتظر هستند تا وقت مالقات در پرفکتور پیدا کنند و پس از  

های درخواست پناهندگی از خانه بهره مند شوند. در نهایت، مهاجران قانونی نیز به صفوف افرادی که در سکونت گاه

ای  هایی را در مسکن اجتماعی یا در سهام اجارهتوانند آپارتمانرا آنها نمییابد، زی  کنند افزایش می غیررسمی زندگی می

 .خصوصی پیدا کنند

 

 رد  ما ی م ا را  در برابر راتار دو ان  دول  م ا  م ا را  او را نی و غ ر او را نی. ع س:  رور ل  د    دوبو 
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گرفت، با وجود داشتن کار نمی تواند مسکن پیدا  وضعیت پناهندگی    ۲٠۱٩ساله سودانی که در سال    ۲٥یک مهاجر جوان  

کند. او از ماه اپریل در یک اردوگاه مهاجران در مرکز پاریس زندگی می کند. قبالً در زیر خیمه ها در شمال پاریس می 

 .خوابید

ن و دفاتر برای  مرد جوان آهی می کشد: »تفاوت آنها با ما آشکار است. در مرکز پذیرایی، توالت، وسایل بازی برای کودکا

تسهیل مراحل اداری آنها وجود دارد. ما هرگز چنین چیزی را نداشته ایم. از ما در خیابان پذیرایی می شود و از آنها در 

 «.مراکز با امکامات بهتر... بارها تخلیه اردوگاه ها صورت گرفت و در مقابل ما گاز اشک آور استفاده کردند

 زمینه امکانات مسکن برای همه

به گفته آنها در این مدت استقبالی که از  .گفته فعاالن، حدود صد هزار اوکراینی در مدت پنج ماه به فرانسه آمده اند  به

 .دولت در برابر مهاجران را برجسته کرده است «آنها شده است »استاندارد دوگانه

ت دو ورسای قرار گرفت. مکان های  سرپناه به دسترس مهاجران اوکراینی در سالن پور  ۸٠مکان،    ٦٠٠در ماه جون، از  

خالی که از اواسط ماه مارچ توسط پرفکتور منطقه برای اسکان اوکراینی هایی که از جنگ فرار کرده اند، درخواست شده  

است، سازمان ها را نگران کرده است زیرا به گفته آنها، دولت رفتار دوگانه در برابر مهاجران دارد و جاهای خالی را  

 .ان غیراوکراینی نمی دهدبرای مهاجر

 بی بی سی  

راپرونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو سرچینې وایي، د پکتیکا او خوست والیتونو کې یو ځل بیا زلزله شوې ده. د 

ګیان، برمل او سپېره ولسوالیو کې د "شدیدې" زلزلې له امله ځینې کورونه ویجاړ شوي او د زلزلې له سیمې یو شمېر  
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 ټپیان او ژوبل شوي کسان روغتونونو ته وړل شوي دي.

 

په ګینان ولسوالۍ   د طالبانو په حکومت کې له طبعي پېښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم وایي،

 کې لس او د خوست په سپېره ولسوالۍ کې څلور تنه ټپیان شوي دي. 

 د کابل د پولیسو ویاند خالد ځدراڼ ویلي، د زلزلې دا جټکه هم شدیده وه او ځینې کورونه یې پر ځمکه هوار کړي دي. 

سي ته وویل، زلزله د مازدیګر په پنځو بجو شوې ده او ګیان  د پکتیکا د روغتیا مرستیال محمد یعقوب پتمل بي بي  

 ولسوالۍ کې زلزله ډېره شدیده وه، چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.  

 کتیکا برمل او ګیان او خوست والیت کې زلزلې درانه مالي او ځاني زیانونه واړول. یوه میاشت وړاندې هم د پ

 ط وع ن وز  

 .گویند از بهر بیکاری و فقر به گونه غیرقانونی به ترکیه رفته بودنداین شهروندان کشور همچنان می
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نظامیان  شماری از پناهجویان افغانستان که پس از اخراج از ترکیه به کابل آمده اند از آنچه که اخراج اجباری و بدرفتاری  

 .کنندگویند انتقاد میترکیه می

گویند که در اخراج شان از ترکیه سفارت افغانستان در انقره نیز نقش دارد و این سفارت برگه اخراجی پناهجویان آنان می

 .نمایدنماید. به گفته آنان ترکیه روزانه تا سه صد پناهجوی افغانستان را از آن کشور اخراج می را امضاء می 

گوید که پنج سال پیش خودش را به ترکیه رسانیده بود اما پولیس ترکیه گان از ترکیه است میکه یکی از اخراج شده  ایمل

 .او را به زور اخراج کرده است

کشند؛ به شدت  های شان را میکنند؛ حتا لباسها را تالشی میایمل، شهروند اخراج شده افغانستان از ترکیه گفت: »بچه

 «.کنندکنند و اخراج می می لت و کوب شان

شوند دولت ترکیه بد  گوید:»وقتی افغانان گرفتار میمجاهد، یکی دیگر از شهروندان اخراج شده افغانستان از ترکیه می

 «.شود؛ نان در آنجا درست نیست، تداوی برای بیماران نیستها با آنان رفتار بد میکنند؛ در کمپرفتاری می

 .گویند از بهر بیکاری و فقر به گونه غیرقانونی به ترکیه رفته بودندنان میاین شهروندان کشور همچ
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در همین حال، یک شهروند دیگر افغانستان که از ترکیه به گونه اجباری اخراج شده است از جهانیان خواست هایی دارد: 

همکاری نمایند؛ امید زیاد دارند از این کشورها به خواهیم که با مهاجران افغانستان در ترکیه یا ایران »ما از جهانیان می

 «.روندامید اینکه کشورهای اسالمی استند می

گویند که روزانه بیش از دو تا سه پرواز چهارتر شده پناهجویان افغانستان  در این میان، مسووالن در میدان هوای کابل می

 .شونداز ترکیه به کابل انجام می

کند آید و هر طیاره که نشست میمسووالن میدان هوایی کابل، گفت: »روزانه دو یا سه پرواز میسید کاظم هاشمی یکی از  

 «.نفر را انتقال میدهد ۱۵٠تا  ۱۳٠در حدود 

گویند که در اخراج شان سفارت افغانستان در ترکیه نیز نقش دارد و اگر سفارت کشور از ترکیه می  شهروندان اخراج شده 

 .کندجی آنان را امضا نکند حکومت ترکیه آنان را اخراج نمی افغانستان برگه اخرا

مقام اما  باشیم  داشته  نیز  ترکیه  در  را  افغانستان  سفارت  دیدگاه  باره  این  در  انقره خواستیم  در  افغانستان  های سفارت 

 امریکا:  .نخواستند در این باره چیزی بگویند

 ی بی بی س
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 Getty Imagesد ع س سرچ ن ا 

د امریکا بهرنیو چارو او کورني امنیت وزارتونو اعالن کړی چې افغانانو لپاره د کډوالۍ ځانګړې ویزو )اېس ای وي( 

 اسانتیا راولي.  پروګرام کې بدلون او

مه یوه ګډه اعالمیه کې ویلي چې له دغه بدلون سره به افغانانو ته د کډوالۍ ځانګړو  ۱۸دغو وزارتونو دوشنبه د جوالی  

 ویزو لپاره د غوښتنلیک سپارلو پروسه نوره هم ساده او اسانه شي. 

چې ډېرې    ،یزو متقاضیان نور اړ نه وي اعالمیه وایي ټاکلې دا بدلون له روانې اوونۍ عملي شي او ورسره به د دغو و

 فورمه به ډکوي. DS-157فورمې ډکې کړي، بلکې یوازې یوه 

د امریکا بهرنیو چارو او د کورني امنیت وزارتونو ویلي دا نوې پروسه د اېس ای وي پروګرام د ال اغیزمنتیا لپاره د دوی  

د خنډونو له منځه وړلو او د غوښتنلیک وخت کمولو کې    د روانو هڅو برخه ده او له غوښتونکو یا متقاضیانو سره به

 مرسته وکړي.
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