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 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1--------------------------------------------------------------- زرو زيات افغان مهاجر وطن ته راستانه شول   له دوه

 2------------------------------------------------------------------------- خانواده در تخار کمک های نقدی شد  46به 

 2------------------------------------------------------------------- ( ماشومانو سره مرستې وشوې  35جوزجان کې )

 3---------------------------------------------------------------- پناهجوی افغان را به افغانستان بازگرداند  ۱۳۹ترکيه 

 5----------------------------------- اند در يک ماه پسين بيش از هزار پناهجو با عبور از کانال مانش به بريتانيا رسيده

 6---------------------------------------------- ايتاليا و ليبيا می خواهند مبارزه با مهاجران غيرقانونی را تشديد بخشند 

 8--------- به دليل مشکالت مربوط به اسکان پناهجويان در آلمان، شهرداری ها خواستار مالقات با صدراعظم کشور اند

 10 ---------------------------------------------- کډوال برېتانيا ته رسېدلي ۱۰۰۰د روان کال له پيل راهيسې شاوخوا 
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 متن کامل اخبار

   دوزارت ویب سایت

 

تنه (  ۲۲۶۰له الرې د ايران څخه )     او نيمروز واليت د ورېښمو پل   په تېرو دوو ورځوکې د هرات واليت د اسالم قلعه

 افغان مهاجرينو هېواد ته راستانه شول. 

ته او د نيمرو ز واليت د  ( ۱۶۲۶)   مه د هرات واليت د اسالم قلعه له الرې(  ۹د يادو راستنېدونکوله ډلې د سلواغې په )

 تنه هېواد ته راستانه شوي. ( ۶۳۴مه ) ( ۸رښېمو پل له الرې د سلواغې په ) و

تنه کېږي هم (  ۱۶۶کورنۍ چې )(  ۴۱په راستنېدونکو کې چې په جبري توګه او خپله خوښه هېواد ته راستانه شوي و )

ته    (IOMنړيوال سازمان )تنه کېږي د مرستو په موخه د مهاجرت  (  ۶۲کورنۍ چې )   (۲۰شامل دی، چې له ډلې يې )

 ور وپېژند شول. 

 

 

https://morr.gov.af/
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 ویب سایت وزارت 

 

  (IOMتن عودت کننده، معلول، معيوب و آسيب پذير در واليت تخار از جانب سازمان بين المللی مهاجرت )  46برای  

 دلو کمک نقدی توزيع شد. 9بتاريخ 

 جريان سروی، نيازسنجی و توزيع کمک مذکور توسط رياست امور مهاجرين واليت تخار هماهنگی و نظارت گرديده است. 

هزار افغانی پول نقد از جانب نهاد يادشده در شهر    40و    400هزارو    12در کمک مذکور به هرخانواده در دو بخش مبلغ  

 يت تخار توزيع شد. تالقان مرکز وال

   دوزارت ویب سایت 

https://morr.gov.af/
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ماشومانو سره د چراغ سبز خيره بنسټ، اسالن او چم اميد خيريه بنسټ له  (  ۳۵د جوزجان واليت په دوو سيمو کې )

 ژمنۍ وشوې.   مه( ۹لورې د سلواغې په )

له لورې خوراکي کڅوړې چې پکې غوښه هم شامله وه، وچه ډوډۍ او د سوخت    شوو خيره بنسټونويادو ماشومانو د ذکر  

 لرګي وېشل شوې.

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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مهاجر افغان تنها به روز شنبه از ترکيه اخراج و   ۱۳۹بر بيناد آمار منتشر شده از سوی مقامات ادارۀ مهاجرت ترکيه،  

 .اندبه افغانستان بازگردانده شده

در همين حال گفته شده است که ترکيه بر اساس سند راهبردی مهاجرت غيرقانونی و برنامۀ عمل ملی اين کشور، مهاجرانی  

 .گرداندشان بازمیاند، با پروازهای چارتر به کشورهایصورت غير قانونی و بدون مدرک اقامتی وارد شده را که به

ساواس اونلو در يک نشست خبری در پايتخت گفت که اين مهاجران پس از گذراندن تمام مراحل الزم مثل، معاينات صحی  

 .های امنيتی به افغانستان بازگردانده شدندو بررسی

 .استمهاجر غيرقانونی را در ماه جنوری سال جاری اخراج کرده  ۵۷۱هزار و    ۸ۀ اين مقام، پيش از اين نيز ترکيه  به گفت

های غيرقانونی، شمار ورود مهاجران در سال های ترکيه برای مبارزه با مهاجرتاونلو همچنان گفته است که در پی تالش

 .درصدی داشته است ۳۸کاهش  ۲۰۲۱به نسبت سال  ۲۰۲۲

 داد يونان: بازداشت گروهی که مهاجران را در موتر جعلی اتفائيه انتقال می :بيشتر بخوانيد 

هزار و    ۲جنوری    ۲۶تا    ۲۰که تنها از تاريخ  در همين حال، پيش از اين ادارۀ مهاجرت ترکيه در يک اعالميه گفته بود  

 .اندگير کردهمهاجر غير قانونی را دست ۳۰۰

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/46295/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8A%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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پرواز چارتر به کشورهای   ۹مهاجر غيرقانونی در    ۵۷۱هزار    ۸گويد که از آغاز سال جاری تا اکنون  اين اداره همچنان می

 .اندشان بازگردانده شده

اين در حالی است که بر بنياد آمار ارايه شده از سوی ادارۀ مهاجرت ترکيه که زير چتر وزارت داخلۀ اين کشور فعاليت 

 .استمليون مهاجر جلوگيری شده ۲.۷تا اکنون از ورود غيرقانونی  ۲۰۱۶دارد، از سال 

کنند از آزار و اذيت است که تالش میبوده اش همواره گذرگاهی برای پناهجويان آسيايیترکيه به لحاظ موقعيت جغرافيايی

 .در کشورهای خود فرار کرده و به اتحاديۀ اروپا برسند

 مهاجرنیوز

 

کانال مانش به بندر دوور رسيدند و شمار مجموعی  شنبه با عبور از ها پناهجو روز يکگويند که دهمقامات بريتانيايی می

 .پناهجويان عبور کرده از کانال مانش در نخستين ماه سال جاری از هزار تن بيشتر شد

های  ها پناهجوی پيدا شده در يک قايق کوچک را از آبشنبه، کشتی نيروی مرزی تايفون، دهشود که بامداد يکگفته می

 .استدر دوور پياده کردهبريتانيا نجات داده و به بن

https://morr.gov.af/
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پناهجو را از اين کانال نجات داده و    ۲۶اين در حالی است که يک روز پيش از اين رويداد نيز، نيروهای مرزی بريتانيا  

 .بودندبه بندر دوور پياده کرده

جدی نظارتی و شود که ورود بيش از هزار پناهجو در نخستين ماه سال جاری با توجه به اقدامات  از سويی هم گفته می 

جنوری    ۲۵و    ۲۲های پسين، رقم درشتی است. اما شمار زيادی از اين پناهجويان در روزهای  مراقبتی اين کانال در ماه

 .اندوارد بندر دوور شده

تن ديگر به تاريخ   ۳۷۳و    ۲۲تن از اين پناهجويان به تاريخ   ۴۴۲به اساس آمار ارايه شده از سوی مقامات بريتانيا،  

 .اندی وارد بريتانيا شدهجنور ۲۵

 پناهجو در يک روز وارد بريتانيا شدند  ۳۷۰کانال مانش: بيش از  :بيشتر بخوانيد 

يی را روی دست گيرانهاين در حالی است که دولت بريتانيا برای جلوگيری از ورود پناهجويان به اين کشور، قوانين سخت

نويس قانون مهاجرت را آماده کردند که به اساس های گذشته پيشهای داخله و مهاجرت اين کشور، در ماهدارد. وزارت

 .کنند، بازگردانده خواهند شداهجويانی که از کانال مانش عبور میآن پن

های انسان متهم از سويی هم برخی از احزاب اپوزسيون، دولت را به عدم توجه جدی در امر تعقيب و گرفتاری قاچاقچی

ها از کانال مانش، ر آنهای پناهجويان از بهر کمک برای عبواند. به گزارش حزب کارگر، تنها در سال گذشته قاچاقچیکرده

 .اندمليون پوند به دست آورده ۱۸۳

 بريتانيا: يک مهاجر افغان به جرم قتل يک فرد به حبس ابد محکوم شد  :بيشتر بخوانيد 

کاران در سه سال گذشته اجازه دادند، تجارت خطرناک جنايی در  گويد: »محافظهايوت کوپر، وزير داخله در سايه، می

های قاچاق پناهجويان يی« به شبکهدهندهافزايد که دولت »به طرز تکانامتداد مرز بريتانيا رشد کند.« او همچنان می 

 .ها افزايش يابداست که تکثير شوند و سود آندادهاجازه 

پناهجو به شمول چهار کودک را که تالش    ۹۵شنبه اعالم کرد که  اين در حالی است که گارد ساحلی فرانسه به روز يک 

 .اندداشتند از کانال مانش عبور کنند، نجات داده

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/46406/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B7%DB%B0-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/46392/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF


 

7 
 

 وزارت امور هماجرین وعودت کنندگان  
Website: https://morr.gov.af  

 

 

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

 

ايتاليا و ليبيا با هم توافق کردند که در آينده اقدامات شديدتر عليه مهاجران غير قانونی در بحيره مديترانه انجام شود. به 

  .قايق تندرو تهيه کند ۵اين منظور ايتاليا می خواهد برای گارد ساحلی ليبيا، با پول های اتحاديه اروپا، 

جورجيا ملونی، نخست وزير ايتاليا در جريان سفر روز شنبه در طرابلس اين خبر را اعالم کرد. اين سياستمدار راست 

افراطی پس از ديدار اش با عبدالحميد دبيبه، نخست وزير ليبيا گفت: »رقم مهاجران غير قانونی هنوز هم خيلی باالست. 

 «.که در اينجا می توان و بايد کارهای بيشتری انجام داد ما به اين باور هستيم

قايق تندرو جديد تهيه کند. انتونيو تاجانی    ۵بنابراين ايتاليا می خواهد تا برای گارد ساحلی ليبيا با بودجه اتحاديه اروپا  

ست. ملونی تاکيد کرد که اين  وزير خارجه ايتاليا در تويتر نوشته است که او تفاهم نامه ای را در اين زمينه امضا کرده ا

قايق ها بايد برای کمک به مهاجران و پناهجويان در آب ها استفاده شوند. با اين حال، سازمان های امدادی بين المللی،  

ليبيا را متهم می کنند که همين اکنون نيز گارد ساحلی اين کشور برای کمک به پناهجويان عمل نمی کند، بلکه رهگيری  

ف ميل پناهجويان آنها را به اين کشور افريقای شمالی باز می گرداند. پناهجويان و مهاجران همواره گزارش کرده و برخال

می دهند که در ليبيا مورد سو استفاده قرار می گيرند. سازمان های حقوق بشر اين کشور را که با جنگ داخلی دست و  

 .طبقه بندی کرده اند پنجه نرم می کند، به عنوان مکانی غير امن برای پناهجوان

https://morr.gov.af/
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 کشتی مهاجران در برابر سواحل ليبيا 

بخش بزرگی از مردمی که از شمال افريقا با قايق های فرسوده و کهنه در راه اند، از سواحل ليبيا به سفر شان ادامه می  

دهند. شمار زيادی از اين طريق خود را به جنوب ايتاليا می رسانند. برخی از آنها در آب ها توسط امدادگران داوطلب  

از اين کشتی ها، »جئو بارنتس« از داکتران بدون مرز است که روز شنبه    دريايی کشف و به کشتی منتقل می شوند. يکی

مهاجر نجات داده شده به بندر "له اسپزيا" در شمال ايتاليا رسيد. اين شهر ايتاليا در منطقه "ليگوريا "، که يک  ۲۳۷با 

اکتران بدون مرز اختصاص  کيلومتر از منطقه نجات دور است، برای لنگر انداختن کشتی نجات د  ۱۰۰۰فاصله بيش از  

داده شده بود. روز شنبه مهاجران توانستند از کشتی نجات پياده شوند. برای کشتی نجات "اوشن واکينگ" که مربوط  

که در جنوب "له اسپزيا"   "مهاجر نجات داده شده، بندر "کارارا  ۹۵سازمان امدادی «اس او اس مديترانه» است، با  

 .ه بودموقعيت دارد، اختصاص داده شد

امدادگران اين برخورد ايتاليا را که بندرهای نزديکتر مثال در سيسيلی را برايشان اخنصاص نمی دهد، به عنوان "آزار و  

شنبه از اسپانيا به سمت مديترانه مرکزی برای "  ۴اذيت" ارزيابی می کنند. همچنين کشتی نجات آلمانی "ديده بان دريا  

 .يک ماموريت جديد حرکت کرد

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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با توجه به مشکالت موجود در اسکان پناهجويان در آلمان، از جمله پناهجويان اوکرايينی، انجمن مناطق آلمان خواستار 

راينهارد ساگر رئيس شورای مناطق، به رسانه آلمانی "فرانکفورته  .هستندمالقات با اوالف شولتس رئيس جمهور آلمان  

 .الگمانيه سايتونگ"، نسخه روز دوشنبه گفته است که مناطق به سختی ظرفيتی برای اسکان دارند

راينهارد ساگر رئيس شورای مناطق می گويد که مردم »تا حدی زير خيمه ها« اسکان داده شده اند. همچنين يک خالء 

مالی در هزينه های مسکن برای پناهجويان، بالغ به حدود دو ميليارد يورو در سال، وجود دارد که بايد توسط شهرداری  

ما هنوز منتظر بودجه کافی برای هزينه های اقامت هستيم.« اين امر يکی ديگر » :ها پرداخت شود. ساگر انتقاد کرده است

 .ا صدراعظم صحبت کننداز داليلی است که شهرداری ها می خواستند ب

ساگر مخالف توقف پذيرش مهاجران است. او گفته است که امتناع شهرداری ها از پذيرش پناهجويان راه حلی نيست. او 

گفت، اما موج مهاجرت ها بايد محدود شود. ساگر گفت: »حکومت فدرال بايد هر کاری انجام دهد تا مشکل را به جای 

اری از استان ها قبالً در مورد مشکالت خود به صدراعظم مراجعه کرده اند. ساگر هشدار بزرگتر کردن کوچکتر کند.« بسي

ها در موقعيتی قرار  داده گفت: »بار يک طرفه بر آلمان با مشکالت اجتماعی قابل توجهی همراه است. »اگر شهرداری

 «.شودگيرند که ديگر نتوانند عمل کنند، آسيب بزرگی به آلمان وارد می

روزنامه آلمانی "فرانکفورته الگماينه سايتونگ" هشدار داده گفته است که در اين صورت مردم نه تنها اعتماد   ه ساگر ب

خود را به شهرداری های خود، بلکه به کل ايالت نيز از دست خواهند داد. او در ادامه گفته است که حکومت فدرال بايد  

خيلی بيشتر" انجام دهد. ساگر "ا و همچنين محدود کردن مهاجرت،  مبنی بر تقسيم يکنواخت مهاجران در اتحاديه اروپ

https://morr.gov.af/
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اينکه استانداردهای   اند، به خاطر  در کشوری پناهنده شده  گفت: »در اتحاديه اروپا بايد تنظيم شود که افرادی که قبالً 

 .اجتماعی در آلمان باالترين است، همه به طور اوتوماتيک به آلمان فرستاده نشوند

 مهاجرنیوز

 

کډوالو پرون يکشنبه د انګليس کانال له الرې ځانونه دغه هېواد ته رسولي دي.   ۱۹۰د برېتانيا چارواکي وايي چې نږدې 

کډوالو د ژغورلو خبر ورکړی دی. سږ کال تر دې دمه تر  ۹۵په ورته مهال د فرانسې سمندري ځواکونو ياد کانال کې د  

  .ډېر کډوال برېتانيا ته اوښتي دي ۱۰۰۰

کډوال چې په پنځو بېړيو کې   ۱۸۹ټر پاڼه ليکلي دي چې پرون يکشنبه  د بي بي سي خبلایر سيمون جونز پر خپله ټوي

 .سپاره ول د انګليس کانال له الرې دوور بندر ته رسېدلي دي

تنو نورو د تېرې شنبې په شپه د انګليس کانال له الرې ځانونه د   ۲۶د برېتانيا د دفاع وزارت له قوله ويل شوي دي چې  

 .د سمندري ځواکونو له خوا ژغورل شوي ديد دغه ساحلي اوبو ته رسولي او 

https://morr.gov.af/
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 کډوال د سمندر له الرې برېتانيا ته اوښتي  ۳۷۳کښتيو کې سپاره    ۸په  ه  م۲۵د يادولو ده چې تېره چهارشنبه د جنورۍ  

کډوال په دې بريالي شوي وو چې د انګليس کانال له الرې برېتانيا ته   ۴۵۰وو. همداراز د تېرې اونۍ په پيل کې شاوخوا 

 .واوړي

 .څخه اوښتی دی ۱۰۰۰له دې سره سږ کال برېتانيا ته د رسېدلو کډوالو شمېر له 

 کسان ژغورلي  ۹۵فرانسې 

مه انګليس کانال کې په دوو جال پېښو کې  ۲۹د يو بل خبر له مخې، د فرانسې امنيتي ځواکونو پرون يکشنبه د جنورۍ  

اقيان، ايرانيان،  د خبر له مخې، د ژغورل شويو په ډله کې افغانان، عر وا ديو نور ورځپاڼېکډوال ژغورلي دي. د    ۹۵

هنديان، ترکان، يو سودانی او يو فلسطينی شامل دي چې ټول له سمندره تر ژغورل کېدو وروسته سرحدي پوليسو ته 

 .سپارل شوي دي. په ژغورل شويو کې ماشومان او ښځې هم وې

مانش او شمالي سمندر قومندانۍ پر خپله ټويټر پاڼه ليکلي دي چې د ژغورنې عملياتو له پيل څخه لږ مخکې د بېړۍ    د

 .سپرليو ژغورونکو ته ويلي وو چې مرستې ته اړتيا نه لري

زرو ډېرو کډوالو په وړو کښتيو کې د انګليس کانال    ۴۵کال کې له    ۲۰۲۲په   د برېتانيا حکومت د رسمي شمېرو له مخې،

کډوال    ۲۸۵۰۰کې بيا څه باندې    ۲۰۲۱په   چې ګڼ شمېر افغانان هم پکې دي. له الرې ځانونه دغه هېواد ته رسولي دي

 .برېتانيا ته رسېدلي وو

 برېتانيا: لومړی وزير ژمنه کوي چې د انګليس کانال له الرې ورتلونکي کډوال »سمدالسه« به اخراج کړي: بيا ولولئ

زره کډوال په وړو    ۶۰کال کې څه باندې  ۲۰۲۲ماني راپور کې راغلي وو چې ښايي په  له دې وړاندې د برېتانيا په يو پارل

کښتيو کې برېتانيا ته واوړي. داسې اټکل کېږي چې په روان کال کې به برېتانيا ته د اوښتونکو کډوالو شمېر دوه چنده 

 .شي

    

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/46401/%D8%A7%D9%86%DA%AB%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B1%DA%81-%DA%A9%DB%90-%D8%AA%D8%B1-%DB%B3%DB%B7%DB%B0-%DA%89%DB%90%D8%B1-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%9A%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D9%8A
https://www.lavoixdunord.fr/1284937/article/2023-01-29/quatre-vingt-quinze-migrants-ramenes-au-port-de-calais-dont-quatre-enfants
https://www.infomigrants.net/ps/post/45827/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%DB%90-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D9%87-%D9%88%DA%93%D9%88-%DA%A9%DA%9A%D8%AA%DB%8C%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D9%84%D9%87-%DB%B4%DB%B5-%D8%B2%D8%B1%D9%88-%DA%89%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%DA%9A%D8%AA%D9%8A
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