
 
 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان 20 ز  1401_سال  می 

 

او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتا د اطالعاتو او عامه

ې مدیریت
 د وېب پاڼز 

 

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1 ------------------- نمود یرا بررس انیبام تیوال نیامور مهاجر تی، اجراآت آمر یو ادار یمال نیمع

 1 ---------------------------------ته راستانه شول وادېله دوه زره زیات افغان مهاجر ه خهڅد ایران 

 رامګپه موخه روزنیز پرو ېونړد هلمند او نیمروز والیت د مهاجرینو ریاست کار کوونکوته د ظرفیت لو

 2 --------------------------------------------------------------------------------------- ترسره شو

 3 ------------------- شده گان وعودت کننده گان در غور صورت گرفت جاهیب یابر یده یآگاه نیکمپا

 4 ---------------------------------------------------- ېوشو ېکورنیو سره مرست ونوګلس ېهلمند ک

 5 -------------------- رشدیدا یکیورکشاپ تخن ،یکندیدا تیها،در وال جاشدهیب داریپابمنظور استقرار 

 6 ------------- استوي ريېسره پر پوله نور سرت ایله سلواک تی: چک جمهوریویمخن پوڅد  والوډد ک

 8 --------------------------------- کرد یابراز نگران انیپناهجو ادیداخله آلمان به خاطر شمار ز ریوز

 9 ------------------------------------- است افتهی شیافزا دا  یشد شیبه اتر یرقانونیورود مهاجران غ

 10 --------------------------------------------- کرد افتیپناهندگان ملل متحد را در زهیانگال مرکل جا

 12 ----------------------- «میهست یمثل زندان نجایا»: یافغانستان در ابوظب انیمه اعتراض پناهجوادا

 16 ---------------------------------------------فارغ شول نیمحصل ۴3۷ خهڅله ملي دفاع پوهنتون 

 18 ------------------- شول ړجو یلڅپارک او  ویتِتسو ناکامورا په نوم  رټاکډد جاپاني  ېر کارهګپه نن

 

 

 



 
 
 

1 
 

 

  Website: https://morr.gov.af چارو وزارت او راستنېدونکو  دمهاجرینو  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

ز کامل اخبار  مت 

 ویب سایت وزارت

 

الحاج محمد ارسالح "خروتی" معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، جهت بررسی کارکرد های 

 .میزان عازم آنوالیت شد 18آمریت امور مهاجرین والیت بامیان، به تاریخ 

در مالقات با عبدهللا سرحدی، والی بامیان، در رابطه به رفع مشکالت بیجا شده ها وعودت کننده ها، عرضه  آقای خروتی

 .خدمات به موقع وموثر به آنها صحبت وتبادل نظر نمودند

همچنان محترم خروتی از آمریت امور مهاجرین والیت بامیان دیدن نموده، ضمن بررسی اجرآت آن اداره، مشکالت، 

 .وپیشنها دات، منسوبین آن اداره را استماع نمود وجهت بهبود امور، هدایت الزم به آنها داد نظریات

قراراست معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین، در جلسه هماهنگی و همکاری که با جمع مسؤلین سازمان ها و 

 .ت نمایدموسسات همکار و رؤسا دوایر ذیربط دولتی آنوالیت دایر می شود، اشتراک وصحب

 .محترم خروتی را دراین سفر شماری از روسای مرکزی وزارت همراهی می نماید

 پاڼهد وزارت ویب 

https://morr.gov.af/
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خپله خوښه  افغان مهاجر په( ۲۳18مه )( 1۷مه او ) ( 1۶د نیمروز والیت د مهاجرینو آمریت د راپور له مخې د تلې په ) 

 .او جبري توګه هېواد ته راستانه شول

کورنۍ ( 1۶تنو مجردینو سره په جبري او )( 1۵۰۹تنه کېږي د ) ( ۳۶۰کورنۍ چې )  (۹۴)د یادو راستنېدونکو له ډلې 

 .تنو نورو مجردینو سره په خپله خوښه ته راستانه شوي( ۳۹۰تنه کېږي د )  (۵۹) چې

تنه نور مجردین د ( ۳۷ښځینه او )( 1۰۶نارینه،) (8۳) کورنۍ، چې (۴8)دونکو له ډلې د سرچینې په خبره د یادو راستنې

 .ته ور وپېژندل شول (IOM) مرستو په موخه د مهاجرت نړیوال سازمان

 د وزارت وېب پاڼه

https://morr.gov.af/
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دفتر په مالي لګښت د هلمند او نیمروز والیت د مهاجرینو  (UNHCR) د مهاجرینو او راستنېدونکوچارو وزارت پالوي د

مې نېټې پورې پروګرام ترسره ( 1۷مې نېټې څخه تر )1۴چارو ریاست کار کوونکو ته د ظرفیت لوړونې په موخه د تلې د )

 .کړ

ار کوونکو ته د مکتوب، وړاندیز،راپور، پالن جوړولو ، مالي فورمونو او په دغه پروګرام کې د ذکر شوو ریاستونو ک

 .یوشمېرمالي او اداري موضوعاتو په اړه خبرې وکړې او د ګډنوالو سوالونو ته یې ځوابونه وویل

 

 ویب سایت وزارت
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میزان، کمپاین آگاهی دهی برای خانواده های بیجاه شده  18ین وعودت کننده گان والیت غور به تاریخ آمریت امورمهاجر

 .وعودت کننده درمرکز آن والیت دایر نمود

این کمپاین آگاهی دهی به اساس طرزالعمل ورهنمود واصله مقام وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان جهت آگاهی دهی 

کننده گان دررابطه به دریافت تذکره الکترونیکی ومزایایی آن با همکاری ریاست احصایه مرکزی بیجاه شده گان وعودت 

 .غور برای یک روز در سه موقیعت صورت گرفت

در این برنامه از جانب نماینده های ریاست احصایه و اداره مهاجرین در باره دریافت تذکره الکترونیکی معلومات مفصل 

 .فتن تذکره الکترونیکی تشویق نمودندارایه ومردم را برای گر

 ویب سایت وزارت

https://morr.gov.af/
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مه ) ( 18دفتر له لورې د هلمند والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست په همکارۍ د تلې په ) (UNHCR) د

 .اړمنو بېځایه شوو کورنیو سره مرستې وشوې( ۹۵

 .امریکایي ډالره ووېشل شول( ۳۰۰نۍ ته د کور جوړولو په موخه ) یادو کورنیو هرې کور

 

 ویب سایت وزارت

https://morr.gov.af/


 
 
 

6 
 

 

  Website: https://morr.gov.af چارو وزارت او راستنېدونکو  دمهاجرینو  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

 

 18ورکشاپ تخنیکی ، جهت تدوین پالن عمل والیتی غرض استقرار پایدار بیجاشده ها ی داخلی، والیت دایکندی، به تاریخ 

 .میزان دایر شد

دراین ورکشاپ که به اشتراک مسوولین ادارات دولتی و موسسات همکار در والیت دایکندی دایر شده بود، الحاج امین هللا 

عبید والی آنوالیت، در رابطه به پالن عمل والیتی، آسیب پذیری بیجاشده ها، عرضه خدمات به موقع و استقرار پایدار آنها 

 .دام وزارت امور مهاجرین در زمینه قدردانی نمودصحبت نموده و از اق

سپس هیأت اعزامی وزارت امور مهاجرین، در رابطه به رویکرد آنوزارت، اهداف پالیسی بیجا شده ها، نحوه تدوین پالن 

 .عمل والیتی، به شاملین ورکشاپ توضیحات دادند

ر داشت مشکالت بیجاشده ها در سطح آنوالیت شاملین ورکشاپ با انجام کار گروپی، طرح سوال و جواب و با در نظ

 .نظریات وپیشنهادات شانرا، جهت تدوین پالن مذکور و در نهایت فراهم شدن زمینه استقرار پایدار بیجا شده ها ابراز داشتند

ابق قابل ذکر است که ورکشاپهای تخنیکی، جهت تدوین پالن عمل والیتی، غرض استقرار پایدار بیجاشده ها ی داخلی؛ مط

 .، به کمک مالی دفتر مذکور دایر می شودUNHCRتفاهم نامه عقد شده میان وزارت امور مهاجرین ودفتر

 مهاجر نیوز

https://morr.gov.af/
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مخنیوي لپاره له سلواکیا سره پر د چک جمهوریت چارواکي وایي په پام کې لري چې خپلې خاورې ته د کډوالو د ننوتو د 

تنه نور سرتېري واستوي. په ورته مهال سلواکیا وایي چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو د سپټمبر د میاشتې له پای  ۳۲۰پوله 

 .ډېر ناقانونه کډوال نیولي دي 8۰۰راهیسې تر 

سرتېري واستول. د چک  8۰ره پر پوله مه( له سلواکیا س۹د چک جمهوریت چارواکو د تېرې یکشنبې په ورځ )د اکټوبر 

سلسیا په سرحدي -امنیتي ځواکونو په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې دغه سرتېري دنده لري چې د موراویا، زلین او موراویا

سیمو کې له موجودو امنیتي ځواکونو سره یو ځای د ورتلونکو کډوالو مخه ونیسي. ټاکل شوې ده چې سر له جمعې د اکټوبر 

 .تنه نور سرتېري یاد زون ته ولېږدول شي ۳۲۰مه ۲8

د چک چارواکو تېره اونۍ وویل چې له سلواکیا سره پر پوله کنترول د شلو نورو ورځو تمدید شوی دی. د چک د پولیسو 

مشر مارتین وودراسېک اپوک ټایمز ورځپاڼې سره خبرو کې ومنله چې د سرحد په ټولو برخو کې کنترول شونی نه دی، 

 .به خپلې ټولې هڅې وکړي چې خپلې خاورې ته د ناقانونه کډوالو د ننوتو مخه ډبه کړيخو دوی 

په ورته مهال د چک د بهرنیانو د پولیسو ادارې غړي میالن ماجر ویلي چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو د روان کال د 

د چارواکو په حواله، دغه شمېرې  لي دي.ناقانونه کډوال نیو 1۲۰۰۰مه پورې نږدې ۲۶جنورۍ له لومړۍ نېټې د سپټمبر تر 

 .چنده زیاتوالی ښیي 1۲په پرتله  ۲۰۲1د 

سند نه لرونکو کډوالو خبر  8۰۰بل لور ته د سلواکیا چارواکو له هنګري سره پر پوله د کنترول له پیل راهیسې د څه باندې 

 .ورکړی دی

 د کډوالو د څپو د مخنیوي لپاره ګډ اقدامات 

د دې سبب شوی دی چې د بالکان ځینو هېوادونو پر  د بالکان پر مسیر د کډوالو د شمېر زیاتوالیکې  په تېرو څو وختونو

مشرانو تېره دوشنبه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د خپلو سرحداتو امنیتي تدابیر زیات کړي. د هنګري، اتریش او صربیا 

 .څپو د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه

د صربیا له الرې په دغه غونډه کې چې د هنګري پالزمېنه بوداپست کې جوړه شوې وه، درېواړو هېوادونو موافقه وکړه چې 

 .اروپا ته د کډوالو د څپو د مخنیوي لپاره باید ګډ اقدامات وکړي

د اتریش چانسلر کارل نېهامر له غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې د دغه ګډ پالن له مخې به پر سرحداتو د امنیتي ځواکونو 

 .ه کې له صربیا سره ال زیاته همکاري شامله دهد ګډ اقدام او همغږۍ زیاتوالی او د غیر قانوني کډوالو د اخراج په برخ

 .له دغې غونډې څخه یوه اونۍ مخکې اتریشي چارواکو له سلواکیا سره پر پوله د کنترول له پیل خبر ورکړی و

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/43654/%D9%88%D9%84%DB%90-%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%BE%D9%87-%D8%B4%D9%85%DB%90%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C
https://www.infomigrants.net/ps/post/43774/%D9%87%D9%86%DA%AB%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%DA%AB%DA%89%D9%88-%D9%87%DA%85%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%87-%DA%A9%DA%93%DB%90
https://www.infomigrants.net/ps/post/43774/%D9%87%D9%86%DA%AB%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%DA%AB%DA%89%D9%88-%D9%87%DA%85%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%87-%DA%A9%DA%93%DB%90
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دمګړۍ ډېری کډوال هڅه کوي چې د صربیا له الرې ځانونه اروپایي هېوادونو ځان ورسوي. د صربیا د کورنیو چارو 

د صربیا په شمالي سیمه کې مه( وویل چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو ۵چهارشنبې په ورځ )د اکټوبر وزارت د تېرې 

چې غوښتل یې هنګري ته واوړي. یاد وزارت دا هم ویلي وو چې د تیسا سیند په اوږدو کې د  کډوال نیولي ۲۰۰نږدې 

  .کډوالو له یوه غیر رسمي کمپ څخه پیسې او وسلې هم ترالسه شوې دي

کډوالو هڅه کړې  8۶۵81د اروپا د پولې ساتنې ادارې یا فرانتکس د شمېرو له مخې، د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې 

 .سلنه زیاتوالی ښیي 1۹۰د بالکان له الرې ځانونه اروپایي ټولنې ته ورسوي چې دغه شمېرې د تېرکال په پرتله  چې

 مهاجر نیوز

به بالقان ابراز نگرانی کرد.  نانسی فیزر، وزیر داخله آلمان فدرال به خاطر افزایش میزان مهاجرت از طریق مسیر موسوم

  .او گفت که به غیر این پناهجویان، تقریبا یک میلیون آواره جنگی از اوکرایین در آلمان به سر می برند

کانال یک تلویزیون آلمان )ای ار دی( گفت، به این خاطر نگران است، چون به  «مجله صبحگاهی»او روز سه شنبه در 

ون آواره جنگی از اوکرایین در آلمان به سر می برند و اسکان پناهجویان جدید کار آسانی غیر از آن ها تقریبا یک میلی

 .نخواهد بود

و ایاالت سخن که قرار بود به منظور هماهنگی بهتر  «Kommunen» او پیش از برگزاری دیدار با مسئوالن نواحی

 .کمک ها به پناهجویان برگزار شود، این اظهارات را انجام داده است

ورود از طریق مسیر بالقان « محدودیت»وزیر داخله آلمان فدرال در این مصاحبه گفت، او در سطح اتحادیه اروپا نیز برای 

 .فعالیت دارد و این مساله را در این دیدار مطرح خواهد کرد

قرار دادن امالک و به گفته فیزر، حکومت آلمان فدرال در حال بررسی این مساله است که چگونه از نواحی با در اختیار 

  .مستغالت استفاده نشده حمایت اضافی کند

حاال مهم این است که »او گفت که در این بخش هنوز ظرفیت هایی برای اسکان دادن پناهجویان وجود دارد. فیزر افزود: 

به گفته فیزر،  «ند.همه ما دست به دست هم دهیم تا این که حکومت فدرال، ایاالت و نواحی همه با هم براین مشکل فائق آی

 .در اوائل ماه نومبر نیز همانگونه که قبال هم اعالم شده بود، کمک های دیگری از سوی حکومت فدرال آماده می شوند

نشر شده است، از فرار انبوه و تاریخی  (OECD) در گزارش جدید مهاجرت که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

 .سیه به این کشور سخن زده شده استمردم اوکرایین به خاطر حمله رو

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/43836/%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%8A-%DA%81%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D9%87%D9%86%DA%AB%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%86%D9%86%D9%88%D8%AA%D9%88-%D9%85%D8%AE%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%90
https://www.infomigrants.net/ps/post/43836/%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%8A-%DA%81%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D9%87%D9%86%DA%AB%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%86%D9%86%D9%88%D8%AA%D9%88-%D9%85%D8%AE%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%90
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بربنیاد این گزارش فقط تا اواسط ماه سپتمبر حدود پنج میلیون تن از اوکرایین به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی 

 .و توسعه فرار کردند. آلمان پس از پولند دومین کشور پذیرای آن ها است

جیح می دهند به آلمان بیایند، چون در این جا میزان کمک های اجتماعی فیزر در ادامه گفت، برخی می گویند، پناهجویان تر

 .نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر باالتر است. اما برای اثبات این ادعا هیچ سند و مدرکی وجود ندارد

اهجویان پن« گردشگری اجتماعی»ادعای فریدریش مرتس، رئیس حزب دموکرات مسیحی آلمان )سی دی یو( راجع به 

ساله بعدا به صورت رسمی معذرت خواهی کرد. طبق اطالعات  ۶۶اوکرایینی باعث خشم و ناراحتی شده بود. این سیاستمدار 

هزار تن برای نخستین بار درخواست پناهندگی دادند که شمار آن ها  1۳۵حکومت فدرال از آغاز سال تا ماه سپتمبر تقریبا 

 .درصد بیشتر بود ۳۵ل قبل از آن به این ترتیب در مقایسه با یک سا

 دویچه وله 

 

هزار  ۶8های اتریش از افزایش ورود مهاجران غیرقانونی به این کشور خبر داده اند. تنها از ماه می به این سو حدود مقام

  .ت پولیس افتاده اندمهاجر غیرقانونی هنگام ورود به این کشور به دس

 .هزار مهاجر غیرقانونی در این کشور به دست پولیس افتاده اند ۶8های اتریش گفته اند که از ماه می به این سو، حدود مقام

https://morr.gov.af/
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هزار مهاجر در  ۳۰۰این برابر با حدود » :فرانس روف، رئیس عمومی امنیت عامه اتریش روز دوشنبه در شهر ویانا گفت

او افزود که اکثر این مهاجران در نزدیکی مرز مجارستان توسط « مار بیشتر از هر زمان دیگر است.هفته است و این ش

 .پولیس متوقف شده اند

 .های اتریش گفته اند که این مهاجران عمدتاً از افغانستان، هندوستان، سوریه، تونس و پاکستان اندمقام

هزار تن در این کشور  ۵۶جنوری تا آگست سال روان میالدی در عین زمان وزارت داخله اتریش گفته است که از ماه 

 .تقاضای پناهندگی داده اند

ً توسط کسانی ارائه شده است که شانسی برای  گرهارد کارنر، وزیر داخله اتریش گفت که این تقاضاهای پناهندگی عمدتا

 .دریافت پناهندگی ندارند

این کشور شده اند که شانسی برای دریافت پناهندگی ندارند. او افزود:  او گفت که در این اواخر عمدتاً مهاجران هندی وارد

 «.ها گرفته نشده استتا حاال تصمیم مثبت در قبال تقاضاهای پناهندگی آن»

وزیر داخله اتریش گفت که این مهاجران توسط قاچاقبران مورد بدرفتاری قرار گرفته اند. به گفته او، قاچاقبران از هر یک 

 .ها را به طور غیرقانونی به این کشور رسانده انددالر گرفته و آن ۷۰۰۰تا  ۳۰۰۰اجران از از این مه

قاچاقبر انسان در سال روان شده است. کارنر گفت  ۴۴۰های اتریش، تحقیقات گسترده پولیس منجر به بازداشت به گفته مقام

 .شته استکه این آمار برابر با تمام قاچاقبران بازداشت شده در طول سال گذ

اتریش اخیراً در تالش برای یافتن قاچاقبران انسان، کنترول مرزی با سلواکیا را گسترش بخشیده است. کارنر گفت که بیش 

 .ها داوطلبانه این کشور را ترک کرده انددرصد آن ۶۰مهاجر غیرقانونی از این کشور بازگشت داده شده اند و  ۷۰۰۰از 

 

 دویچه وله

https://morr.gov.af/
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کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جایزه معروف نانسن را به انگال مرکل صدراعظم پیشین آلمان اهداء 

 .کرد. مرکل این جایزه را در مقر این سازمان در ژنو دریافت نمود

با اهدای این جایزه به انگال مرکل، نقش او را در اوج بحران  «یو ان اچ سی آر»کمیساریای عالی پناهندگان سازمان مل 

 .مورد تمجید قرار داد ۲۰1۶و  ۲۰1۵های مهاجرت در سال

هیچ چیز خوبی وجود ندارد، »مرکل در سخنرانی امتنانیه اش با نقل قولی از نویسنده معروف آلمانی، اریش کاستنر گفت: 

 .کند که کسی از آن پیروی و برای آن تالش کندزش زمانی مفهوم پیدا مییعنی یک ار« مگر اینکه آن را انجام دهید.

 اکثر مردم بازو دادند

ها، نواحی و محالت و همچنان افراد رضاکار برای شمار زیادی در شهرداری ۲۰1۶و  ۲۰1۵های مرکل گفت که در سال

به نظر من، در درجه اول این »کل گفت: های ناشی از سرازیر شدن شمار زیاد مهاجران کمک کردند. مرغلبه بر چالش

ممنون آنهایی هستیم که به کمک شان موفق  .شماری است که در آن زمان به همدیگر بازو دادندافتخار به خاطر افراد بی

 «.گردیدیم و بر مشکالت غالب شدیم

 «شویماز عهده اش بیرون می»

https://morr.gov.af/
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ها افتاد، چنانچه فلیپو گراندی رئیس ایتاالیی بر سر زبان« مشویاش بیرون میاز عهده»جمله معروف مرکل در آن زمان 

بر زبان آورده و تکرار  «Wir schaffen das » کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان نیز آن را به زبان آلمانی

 .نمود

 قدردانی از تمام آلمان

ان است، زیرا مقام حکومت بود و تصمیم های نهایی را این جایزه به منزله قدردانی از صدراعظم پیشین آلم»گراندی گفت: 

اما او گفت که این جایزه همچنان قدردانی از پذیرش بیش از یک میلیون نفر مهاجر است، کاری که آلمان انجام « گرفت.می

 .داد

م آلمان در آن زمان، تصمیم مرکل هم در داخل احزاب اتحادی دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی و هم در میان مرد

 .مباحث زیادی را برنگیخت

با هورست زیهوفر، رئیس آن زمان حزب اتحاد سوسیال مسیحی آلمان در قبال موضوع پناهندگان   اختالف نظرهای مرکل

بار بار سبب تنش های لفظی میان هر دو سیاستمدار گردید. عالوه بر این، سیاست های مرکل در امور پناهندگان به ویژه 

 .شرقی آلمان با انتقاداتی مواجه شددر ایالت های 

 امیدواری مرکل به پیشرفت در سیستم مشترک مهاجرت در اروپا

سال به اینسو در  ۷۰لل می باشد، اداره ای که از بیش از جایزه نانسن باالترین جایزه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان م

 .امور پناهندگان فعالیت دارد. این جایزه به افرادی اعطا می شود که کمک های خاصی به پناهندگان کرده باشند

امعه ج»این جایزه به پاس احترام به پژوهشگر و دیپلمات نارویژی فریتیوف نانسن به نام او مسمی شده است. نانسن در 

 1۹۲۲کمیسار امور پناهندگان بود. او در سال  1۹۳۰تا  1۹۲۰، پیش از تشکیل سازمان ملل متحد امروزی، از سال «ملل

 .هایش جایزه صلح نوبل را دریافت کردبه دلیل همین فعالیت

مقام نامزد نکرد. او  سال پی در پی صدراعظم آلمان بود و در انتخابات سال گذشته مجدداً خود را برای این 1۶انگال مرکل 

 .کتاب خاطرات خود را منتشر نماید ۲۰۲۴در نظر دارد که سال 

 بی بی سی 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/امیدواری-مرکل-به-پیشرفت-در-سیستم-مشترک-مهاجرت-در-اروپا/a-42634186
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صدها تن از پناهجویان افغان مستقر در یک محل اسکان موقت در ابوظبی امارات به سردرگمی در پذیرفته شدن شان در 

 کشورهای غربی برای بار چندم دست به اعتراض زدند.

ابل که در این اردوگاه باقیمانده پس از گذشت بیش از یک سال که از ک« پناهجو ۲۰۰۰»ها، بیش از به گفته برخی از آن

ها نگران هستند که هرگز به آمریکا یا کشور غربی دیگری برده برند. آنبه سر می« سرنوشتیبی»اند، در تخلیه شده

 نشوند. 

شان ادامه خواهد داشت و  سرنوشت شدن روشن تا هاآن اعتراض گویندمی اندگرفته تماس سیبیبی با که هاآن از رخیب

 اند. ب غذا زدهها هم دست به اعتصابرخی از آن

https://morr.gov.af/
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ها هزار نفر که از فرودگاه کابل تخلیه شدند به این کمپ موقت برده شدند تا روند پذیرش ده ۲۰۲1آگوست/اوت  1۵در 

 آنها به آمریکا یا سایر کشورهای غربی طی مراحل شود.

 ماه گذشته، سومین پرواز شماری از این افراد به کانادا انجام شد.

دهد با آنهم این افراد از در روزهای اخیر در محوطه این محل دست به اعتراض و ندرت رخ می تظاهرات در امارات به

 اعتصاب زدند.

 اسکان مراکز این در شرایط معترضان گفته به. ندارند را اردوگاه محوطه از شدن بیرون اجازه گویندمی هاآن از رخیب

 .است «زندان مانند» موقت

https://morr.gov.af/
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ها پس از آن که از کابل به اینجا آورده شدند دارند و آن این که ماه« تنها یک درخواست»گویند که این معترضان می

 شان روشن شود.سرنوشت

شان، خواهان رسیدگی فوری به وضعیت پناهندگی خود در قبال مشکالت« انگاریسهل»آنها با انتقاد از آمریکا به دلیل 

 .شدند

 آمریکا در برخورد با مهاجران افغان نیز اشاره کردند.« استانداردهای دوگانه»این پناهجویان به 

https://morr.gov.af/
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آمریکا، همکاران محلی نیروهای آمریکایی و افراد در معرض « گرین کارت»عالوه بر شهروندان و دارندگان اقامت 

 ه آمریکا بودند.خطر در اولویت انتقال ب

بردند که بیشتر نفر در دو مرکز اسکان موقت در ابوظبی به سر می 1۲۰۰۰زنند که حدود ها تخمین میبرخی از افغان

 آنها به کشورهای مختلف غربی برده شدند. 

های نظامی اسکان اند و در آمریکا نیز مدتی را در پایگاههزار شهروند افغانستان به آمریکا منتقل شده ۷۶تاکنون بیش از 

 موقت داده شده اند تا پس از طی مراحل اداری در ایاالت مختلف این کشور اسکان داده شوند. 

 د باختر اطالعاتی آژانس

https://morr.gov.af/
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نورو د ځوانو افسرانو له اکاډمۍ څخه  1۰۶تنو له پوځي اکاډمۍ او  ۳۳1 د ملي دفاع وزارت له ملي دفاع پوهنتون څخه

 .فراغت لیکونه ترالسه کړل

راتګ سره یو ځل بیا را وغوښتل شول او  پهکړې نیمګړې پاتې وې، خو د افغانستان اسالمي امارت د دغو محصلینو زده

 .شول نن د یو لړ مراسم په ترڅ کې، فارغ

، د تعلیم او تربیې قومندان مولوي ” اخندزاده“ په فراغت غونډه کې د تعلیماتو پرسونل معاونیت مرستیال شیخ عبدالرحمن

 .ګډون کړی وو ګڼ شمېر مسؤلینو او منسوبینواو ” الیاس“پوهنتون قومندان مولوي عبدالقیوم  ، د یاد” صدیقي“عبدالجبار 

مبارکۍ ترڅنګ هغوی خپلو مسؤلیتونو ته  په خپله وینا کې محصلینو ته د فراغت د” اخندزاده“ښاغلي شیخ عبدالرحمن 

خپل  هېواد له قلمرو څخه دفاع ستاسو اسالمي دنده ده او هیله یې ترې وکړه ، چې متوجې کړل چې د اسالمي نظام او د

 .ت په ښه شکل ادا کړيمسؤلی

https://morr.gov.af/
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وزارت د مسؤلینو په حضور کې د لوژ له  په یاده غونډه کې محصلینو د لوړې مراسمو تر څنګ په منظم ډول د ملي دفاع

 ته یې د ښه خدمت اطمینان ورکړ او د دوی په السونو یې خپل سندونه ترالسه مخې خپل تقدیمات وړاندې کړل، مشرانو

 .کړل

 اطالعاتی آژانسختر با

 

ته څېرمه د جاپاني ډاکټر تِتسو ناکامورا د  د جالل اباد ښاروالۍ له لوري د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې بهسودو پُل

وسپارل  افغانیو په لګښت جوړ او نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته میلیونو ۵،۵څلی او پارک د   یاد

 .شو

والیت د مقام د دفتر رئیس د بېالبېلو ادارو مسئولینو،  مال نعمت هللا اخند، د ننګرهار  اسمو کې د جالل اباد ښاروالپه دغه مر

 .مسئولینو، عالمانو، قومي مخورو، ګذر وکیالنو او ځوانانو برخه اخیستې وه پې. ایم. ایس مؤسسې

لرې او جوړ وطن جاپان څخه دلته د خدمت او آبادۍ  مورا د ډېرد جالل اباد ښاروال مال نعمت هللا اخند وویل، چې ډاکټر ناکا

دښتې آبادې  ژوند یې د دې ولس د خوښۍ او سمسورتیا لپاره وقف کړی وو، ترڅو دلته دا وچې لپاره راغلی وو، چې خپل

 .کړ او زرغونې کړې او تر هغې دلته بوخت وو، چې خپل ژوند یې قرباني
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ډاکټر ناکامورا د نوم ژوندي ساتلو په موخه د  د» و د قدردانۍ او ستاینې تر څنګ وویل، نوموړي د ناکامورا د کړو خدمتون

ستاینه او قدر  ترڅو جاپانیانو او نورو نړیوالو ته وښییو چې موږ د ټولو هغه خلکو د کړنو ده په یاد څلی او پارک جوړ شو،

 . «ېو کوو، چې دغه بیچاره او مظلوم ملت سره یې مرسته او همکاري کړې

له مخې به یې د ښار په مختلفو برخو کې  د دې ترڅنګ د نورو بېالبېلو پروژو یادونه وکړه، چې د جالل آباد ښاروال 

 .ځانګړي تغیرات رامنځته شې

ښاروالۍ یې مننه وکړه، چې د داسې اشخاصو  د یاد څلي د پرانیستې په مراسمو کې بېالبېلو ویناوالو خبرې وکړې او له

 .د هر افغان په ذهن کې پاتي وې چې نوم به یې ټول عمر قدردانی کوي،
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