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او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1------------------------- ناسته ترسره شوه  ترمنځ ګډه  دفتر د استازو (IOM)  او د مهاجرينو چارو وزارت چارواکو 

 2--------------------------------------------------------- خانواده در واليت ارزگان کمک نقدی صورت گرفت  200به 

 3---------------------------- د سرحدي آمريت فعاليتونه وڅېړل  د نيمروز واليت والي د دغه واليت د مهاجرينو رياست 

 4----------------------------------- نزديک به سه هزار مهاجرافغان در دو روز گذشته از ايران به وطن برگشت کردند 

 5------------------------------------------------------ خانواده در ننگرهار کمک نقدی صورت گرفت 400به بيش از 

 6-------------------- رياست امور مهاجرين واليت بغالن نشستی را به منظور کمک رسانی بيشتر به نيازمندان داير کرد

 7------------------------------------- بيش از دو هزار مهاجرافغان در دو روز گذشته از ايران به وطن برگشت نمودند 

 7----------------------------------------------------------کميسيون اتحاديه اروپا خواهان افزايش اخراج مهاجران شد

 9---------------------------------- سازمانونه د ليتوانيا او بېالروس پر پوله د الدرکه شويو کډوالو په اړه اندېښنه ښيي 

 11 -------------------------------------------------------- ها پناهجويان مواد مخدر ضبط کرد پوليس آلمان از اقامتگاه

 13 -------------------------------------------------------------------- های عربستان سعودی آزاد شدند افغان از زندان
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 متن کامل اخبار

 ویب سایت دوزارت 

 

( د استازو ترمنځ IOMاو د مهارت نړيوال سازمان ) دغه ناسته د مهاجرينو چارو وزارت د دفتر رئيس، د څېړنې رئيس  

 ترسره شوه، چې پکې په سرحدونو کې راستنېدونکو ته د غوره خدماتو د وړاندې کولو په اړه خبرې وشوې.

په وزارت کې ترسره شوه، د نيمروز واليت د ورېښمو پل او هرات ( مه  ۵په ناسته کې، چې چهارشنبه د سلواغې په ) 

اود مرستو د وېش   قلعه له الرې راستنېدونکو ته د غوره خدماتو رسولو پر څرنګوالي  اړه خبرې  واليت د اسالم  په 

 وشوې.

راستنېدونکو    په پوله کې دې   ( د فتر له مسؤلينو څخه غوښتنه وکړه، چېIOMد مهاجرينو چارو وزارت چارواکو د )

سره بشري مرستې زياتې شي، د اسالم قلعه او ورېښموپل په صالونونو کې دې راستنېدونکو ته د خوراکي توکو کيفيت 

ښه شي او د ترانسپورت د لېږد په برخه کې دې ورسره نغدي مرستې ترسره شي، ترڅو وکوالی شي په خپله خوښه خپل 

 منزل ته ورسي. 

https://morr.gov.af/
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 تازو وويل، د دواړو لوريو موخه داده، چې مهاجرينو ته ښه خدمات وړاندې کړي.  د مهاجرت نړيوال سازمان اس

موږ غواړو چې په ټولو راستنېدونکو مرستې ووېشل شي، خو د بوديجې د کمښت له امله له راستنېدونکو سره زموږ  

 مرستې هم کمې شوي دي.

س زره خلکو سره د دوی له لورې بشري ( کال په وروستيو دوو مياشتو کې هر مياشت ل۲۰۲۲هغوی وويل، چې د )

 مرستې ترسره کېدې ، چې اوس په پالن کې ده، چې هره مياشت دوه زرو کسانو سره مرستې ترسره شي.

   ویب سایت وزارت 

 

خانواده بيجاشده و عودت کننده در واليت ارزگان از سوی دفتر کميشنری عالی سازمان ملل متحد در امور   200برای  

 نقداً کمک گرديد. UNHCRپناهنده گان يا 

دلو با هماهنگی و نظارت آمريت امور مهاجرين و عودت کنندگان واليت ارزگان صورت   4اين کمک ها روز سه شنبه  

 گرفت. 

 افغانی پول نقد توزيع شد.   800هزارو  61کمک های مذکور به هرخانواده پس از بررسی و نيازسنجی، مبلغ  در جريان

 

 

 

https://morr.gov.af/
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   دوزارت ویب سایت

 

ورېښمو پل ته والړ او د مهاجرينو چارو     مه(  ۴شنبه د سلواغې په )د نيمروزو اليت والي د يو پالوي په مشرۍ سې  

 رياست د سرحدي آمريت فعاليتونه يې وڅېړل. 

له الرې د افغان مهاجرينو د راستنېدو له بهير څخه ليدنه او څېړنه وکړه ،د دغه واليت د    ورېښمو پل    هغه د ايران څخه

ننګونې او وړانديزنه يې واورېدل او راستنېدونکو ته د غوره خدماتو د وړاندې  مهاجرينو چارو آمريت د مسؤلينو ستونز،  

 وکړې.    کولو په موخه يې د ياد آمريت مسؤلينو ته الزمې الر ښوونې

ګډه     د نيمروز واليت والي د اړوند ملي او نړيوالو بنسټونو څخه غوښتنه وکړه، چې د مهاجرينو چارو رياست سره دې په 

 رۍ کار وکړي. همغږۍ او همکا

 

    

https://morr.gov.af/


 

4 
 

 
 امور وزارت 

 وعودت  مهاجرین

 کنندگان 

 چارو راستنېدونکو او  دمهاجرینو

  وزارت 
Website: https://morr.gov.af  

 

 

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

 ویب سایت وزارت 

 

بر اساس معلومات نمايندگی های وزارت امور مهاجرين در مرز اسالم قلعه واليت هرات و مرز پل ابريشم واليت نيمروز،  

 مهاجر افغان از ايران به وطن برگشت کرده اند.  811در دو روز گذشته دو هزار 

مهاجر ديگر    275ت و يک هزارو ماه دلو از طريق مرز اسالم قلعه واليت هرا  4مهاجر افغان به تاريخ  536يک هزارو 

 دلو از طريق مرز پل ابريشم واليت نيمروز وارد کشور شده اند.  3که در ايران به سر می بردند، به تاريخ 

خانواده نيز شامل می باشد که تعداد    51در ميان اين بازگشت کنندگان که به گونه داوطلبانه و اجباری بازگشت کرده اند،  

 نفر می رسد.   187ه اعضای شان مجموعاً ب

 

 

 

 

 

 

https://morr.gov.af/
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 ویب سایت وزارت 

 

دلو  4خانواده بيجاشده، عودت کننده و آسيب پذير ولسوالی کوزواليت کنر در واليت ننگرهار، روز سه شنبه  463برای 

 کمک نقدی توزيع شد. 

 توزيع گرديد.    AWROافغانی پول نقد از جانب موسسه    670هزارو    10در جريان اين برنامه کمکی به هر خانواده مبلغ  

ت کنندگان واليت ننگرهار از جرياتن سروی و توزيع کمک مذکور نظارت به عمل آورده رياست امور مهاجرين و عود 

 است.  

 

 

 

https://morr.gov.af/
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 ویب سایت وزارت  

 

دلو با حضور مسئوالن موسسات بين المللی به منظور   4رياست امور مهاجرين واليت بغالن نشستی را روز سه شنبه  

 کمک رسانی بيشتر به نيازمندان داير کرد. 

آن؛   اساس  بر  که  کردند  بيان  شان  همکاری  وعده  اعالم  ضمن  المللی  بين  موسسات  نمايندگان  نشست  اين  در 

در زمينه آبرسانی در شهرک ها، دفتر    ORCDر شلتر در شهرک های مهاجرين، دفتردر قسمت اعما  ADEOموسسه

ACTED   ( ترميم  قسمت  ترميم سه شبکه  8در  مکتب،  برای چهار  آبرسانی  تنظيم  باب سرپناه،  يکصد  مکتب،  باب   )

 فاميل با رياست امور مهاجرين آن واليت همکاری خواهد کرد.  450آبرسانی و کمک نقدی برای تعداد 

–  AISO ر ها، دفتر  در زمينه نيازسنجی قريه ها در بخش های صحت روانی و اعمار شلت  UNHCRدفتر    همچنان

WFP    در قسمت توزيع مساعدت های غذايی و غير غذايی و موسسهDACAR   در قسمت آبرسانی همکاری خواهند

 کرد. 

 

https://morr.gov.af/
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 ویب سایت وزارت 

نمايندگی های وزارت امور مهاجرين و عودت کنندگان در مرز اسالم قلعه واليت هرات و مرز پل ابريشم واليت نيمروز  

 مهاجر افغان از ايران به وطن برگشت کرده اند.  395خبر داده اند که در دو روز گذشته دو هزار 

دلو از طريق مرز اسالم قلعه واليت هرات و    ماه  3مهاجر افغان به تاريخ    478بر اساس معلومات مذکور، يک هزارو  

دلو از طريق مرز پل ابريشم واليت نيمروز وارد    2تن مهاجر افغان ديگر که در ايران به سر می بردند، به تاريخ    917

 کشور شده اند. 

می باشد که تعداد    خانواده نيز شامل  47در ميان اين بازگشت کنندگان که به گونه داوطلبانه و اجباری بازگشت کرده اند،  

 نفر می رسد.   145اعضای شان مجموعاً به 

تن بازگشت کنندگان مجرد    63خانواده و    29نمايندگی های وزارت امور مهاجرين پس از ثبت و سروی بازگشت کنندگان،  

های   معرفی نموده که از سوی آن اداره برای شان بسته  (IOMرا جهت دريافت کمک به سازمان بين المللی مهاجرت )

 کمکی بشری توزيع شد.  

 مهاجرنیوز

 

https://morr.gov.af/
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کنند  گويد، شمار بيشتری از مهاجرانی که بدون حق اقامت در کشورهای اتحاديه اروپا زندگی میکميسيون اتحاديه اروپا می

  .مبداشان بازگردانده شوندو در وضعيت غيرقانونی قرار دارند بايد به کشورهای 

جنوری در بروکسل گفت: »اشخاصی که حق اقامت   ۲۴ايلوا يوهانسون، کميسار امور داخلی اتحاديه اروپا روز سه شنبه  

 «.در اتحاديه اروپا را ندارند، بايد به کشورهای مبداشان بازگردانده شوند

او به همراه ماری يوريچ، مامور مسوول اتحاديه اروپا يک استراتيژی را برای افزايش ميزان اخراج اين گروه از مهاجران 

کند ميزان اخراج مهاجرانی را افزايش دهد که حق اقامت در اتحاديه  به اينسو تالش می   معرفی کرد. اتحاديه اروپا از سال ها

 .اروپا را نداشته و در وضعيت غير قانونی قرار دارند

در اين راستا کميسيون اتحاديه اروپا در ماه اپريل سال گذشته يک استراتيژی را معرفی کرد که تمرکز ويژه آن به  

گردندست که داوطلبانه به کشورهای مبداشان بازمیخصوص بر روی مهاجرانی ا . 

We can make return a much more positive story 

 

🇪🇺 Mari Juritsch, our EU #Return Coordinator, was appointed to establish an 

effective and common European return system 

 

🗣️ @YlvaJohansson "We are making progress on #migrationEU, but we need to 

work together" https://t.co/L4cFdTQHD1 pic.twitter.com/OKHkWQK9O5 

— EU Home Affairs (@EUHomeAffairs) January 25, 2023 

شوند، به کشورهای مبدا خود  درصد از مهاجرانی که به طور غيرقانونی وارد اتحاديه اروپا می  ۲۱به گفته کميسيون، تنها  

 .بازمی گردند، در صورتی که تصميم منفی در مورد درخواست پناهندگی خود توسط يک کشور عضو دريافت کنند

 پناهجويان کمتری از آلمان به کشورهای اروپايی پس فرستاده شده اند : بيشتر بخوانيد 

به پس گرفتن پناهجويان ردشده    خواهد با سياست ويزا بر کشورهايی فشار بياورد که حاضرافزون براين اتحاديه اروپا می

 .نيستند

می بازگردانده  شان  کشورهای  به  که  پناهجويانی  شمار  اطالعات اما  طبق  است.  يافته  کاهش  اخير  های  سال  در  شوند 

کردند،  درصد از اشخاصی که بايد کشورهای اتحاديه اروپا را ترک می  ۲۹حدود    ۲۰۱۹کميسيون اتحاديه اروپا در سال  

 .درصد کاهش يافت ۲۱شمار آنها به  ۲۰۲۱ند. در سال واقعا اخراج شد

https://morr.gov.af/
https://twitter.com/hashtag/Return?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/YlvaJohansson?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/migrationEU?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/L4cFdTQHD1
https://t.co/OKHkWQK9O5
https://twitter.com/EUHomeAffairs/status/1618166450602246144?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/prs/post/46134/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
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هزار درخواست برای پناهندگی ثبت شده است که نسبت به    ۹۲۴حدود    ۲۰۲۲کميسيون اروپا نگران است که در سال  

 .درصد افزايش داشته است ٥۰، ۲۰۲۱سال 

 رقم درخواست های پناهندگی در اتحاديه اروپا شديداً افزايش يافته است  :مرتبط

 .درصد اخراج مهاجران سخن زده بود ۷۰از  ۲۰۱۸الی است که کميسيون اتحاديه اروپا در بروکسل در سال اين در ح

خواستند در روز سه شنبه هدف جديدی را اعالم کنند. آنها گفتند که اين کار فقط با هماهنگی با  يوهانسون و يوريچ نمی

دليل بسيار مهم است که با هم کار کنيم. کشورهای عضو    کشورهای اتحاديه اروپا ممکن است. يوهانسون گفت: »به همين

 «.تواند آن را به تنهايی حل کندتوانند به تنهايی مسئله را حل کنند، اما کميسيون اروپا نيز نمینمی

 نخست وزير ايالت هسن آلمان: پناهجويان رد شده به گونه فوری اخراج شوند: در همين زمينه

نهاد اتحاديه اروپا برای افزايش اخراج پناهجويان غيرقانونی بيشتر بر روی همکاری نزديک تر با کشورهای عضو  اين  

 .و نهادهای اتحاديه اروپا مانند فرانتکس تمرکز دارد

 مهاجرنیوز

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/46279/%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/46137/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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حقونو مدافع بنسټونه د ليتوانيا او بېالروس پر پوله د الدرکه شويو کډوالو په اړه اندېښنه ښيي. دوی وايي چې د بشري  

په دغه سيمه کې يو شمېر کډوال مړه شوي دي. دا هغه کسان دي چې هڅه يې کوله له بېالروس څخه ځانونه د اروپايي 

 .ټولنې غړو هېوادونو ته ورسوي

کسانو لېست چمتو کړی دی    ۳۰د خبر له مخې، د بشري حقونو مدافع بنسټ سينوس ګروپ د شاوخوا هغو   يورونيوزد  

چې د بېالروس او ليتوانيا پر پوله يې له خپلوانو سره اړيکه پرې شوې ده. دغه موسسه له مهاجر کمپونو، روغتونونو  

  .او د مړو ساتلو ځايونو څخه د الدرکه شويو کډوالو په اړه معلومات راټولوي او د هغوی له کورنيو سره يې شريکوي

مسوالن وايي چې له بېالروس سره پر پوله د کډوالو د وضعيت په اړه کافي معلومات نشته ځکه چې ډېری  د يادې ټولنې  

کورنۍ او کډوال د پوليسو له وېرې له سازمانونو سره د خبرو کولو ډډه کوي. د هغوی په وينا، ليتوانيايي چارواکي د 

 .دغه زون څخه ليدنه وکړي خبرياالنو ته اجازه نه ورکوي چې له بشري حقونو سازمانونو او

 ليتوانيا: د بېالروس سره پر سرحد کټاره د مهاجرو مخه نيسي  :بيا ولولئ

خبرو کې ويلي دي: »ستونزه دا ده چې موږ ]د وضعيت په اړه[ هېڅ    د سينوس ګروپ رضاکارې واکارې يورونيوز سره

معلومات نه لرو... هېڅوک نه پوهېږي چې هلته ]د ليتوانيا او بېالروس پر پوله[ څه تېرېږي.« نوموړې زياته کړې ده  

  .«چې ډېری کسان کډوالو ته د »انسان په سترګه نه ګوري

 هليتوانيا کې د کډوالو د مړينې لومړۍ پېښ

راهيسې د بېالروس، ليتوانيا او پولنډ پر پوله د کډوالو پر سر النجه روانه ده. ليتوانيا او اروپايي ټولنه پر   ۲۰۲۰له  

بېالروس تور لګوي چې له کډوالو څخه ابزاري ګټه پورته کوي او د اروپايي اتحاديې باندنيو پولو ته په منظمه توګه  

 .تورونه ردويمهاجر انتقالوي. خو بېالروس بيا دا 

 ان د ليتوانيا په توقيف ځايونو کې د کډوالو پر وضعيت نيوکه کويد بخښنې نړيوال سازم :بيا ولولئ

له دې وړاندې له بېالروس سره پر پوله له کډوالو سره د ليتوانيايي ځواکونو د ناوړه چلند په اړه ګڼ راپورونه خپاره 

 .ساتونکي کډوال په تاوتريخجنه توګه د بېالروس پر لور شړي شوي دي. په دغو راپورونو کې راغلي چې د ليتوانيا پوله

د بېالروس او ليتوانيا ترمنځ پوله تر ډېره ځنګلي سيمه ده چې په ژمي کې د تودوجې درجه له منفي څخه هم پکې ټيټه 

 .وي

نږدې خپل  په اګست کې يې نريس سيند ته    ۲۰۲۲سينوس ګروپ په روانه مياشت کې د هغه کډوال مړی وپېژاند چې د  

 .ژوند له السه ورکړی و. دا د کډوالو د مړينې لومړۍ پېښه ده چې د ليتوانيا په خاوره کې رامنځته شوې ده

https://morr.gov.af/
https://www.euronews.com/2023/01/25/there-are-bodies-in-the-forest-missing-migrants-worry-activists-on-lithuania-belarus-borde
https://www.infomigrants.net/ps/post/45245/%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AF-%D8%A8%DB%90%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%AF-%DA%A9%D9%BC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AE%D9%87-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/41542/%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%DA%9A%D9%86%DB%90-%D9%86%DA%93%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DA%81%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%BE%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%8A
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د ليتوانيا د کورنيو چارو وزارت وياند يورونيوز ته ويلي دي چې پر پوله د مړ شويو کډوالو په هکله معلومات نه لري. 

سريالنکايي مړی موندل شوی دی، خو دا يې نه ده په ډاګه کړې چې هغه    دغه وزارت منلې چې نريس سيند ته نږدې د يو

  .مهاجر و که نه

 دویچه وله 

 

جنوب های شخصی در  های پناهجويان و خانهها تحقيق، پوليس و نيروهای ويژه آلمان، عملياتی را در اقامتگاهپس از ماه

  .غرب آلمان انجام دادند

های شخصی در  های پناهجويان و خانهدر اين عمليات که صبح روز سه شنبه برای کشف و ضبط مواد مخدر در اقامتگاه

 .افسر پوليس شرکت داشتند ۱۵۰ايالت بادن وورتمبرگ در جنوب غرب آلمان انجام شد، حدود  

 اروپا به عنوان يک منطقه رويايی برای فروشندگان مواد مخدر: مرتبط

های پناهجويان انجام شد و در د مخدر در اقامتگاهمقامات گفتند اين عمليات به هدف فروپاشی يک باند بزرگ فروش موا

 .، ماريجوانا و کوکائين را کشف و ضبط کردندجريان اين عمليات امفيتامين

 دانيم؟در مورد اين عمليات چه می

مرز است، انجام شد و مقادير  بادن در نزديکی جنگل سياه که با فرانسه هم  –شتات شهر بادناين عمليات در منطقه رت

 .اد مخدر که هنوز اندازه آن اعالم نشده، به دست آمدمو

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/اروپا-به-عنوان-یک-منطقه-رویایی-برای-فروشندگان-مواد-مخدر/a-64475566
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  Tom Weller/dpa/picture alliance :افسر پوليس در اين عمليات سهم گرفتندعکس ۱۵۰حدود 

های پناهجويان به منبع عرضه مواد مخدر بادن گفت مقامات پس از آن فهميدند که اقامتگاه  –سخنگوی سارنوالی بادن  

 .کردند بازداشت شدند و مورد پرس و جو قرار گرفتندمظنونانی که اين مواد را نزد خود نگهداری میتبديل شده که 

 هالند و بلجيم مبارزه با قاچاق مواد مخدر را تشديد می کنند : مرتبط

 «.شدندرفتند و با مواد مخدر بيرون میها میاين سخنگو گفت: »برای ما مشخص شد که مردم داخل اين اقامتگاه

ها را  فروشنده مظنون مواد مخدر به شمول يک زن را شناساسی کرده و شماری از آن  ۱۰او توضيح داد که بازجويان  

 .بازداشت کرده است. از خانه اين زن مقدار زياد مواد مخدر کشف و ضبط شده است

 مليت مجرم چقدر مهم است؟  وقايع مجرمانه؛: مرتبط

کردند، به خاطری که برخی از مظنونان سابقه نيروهای عمليات ويژه نيز در اين عمليات ماموران جنايی را همراهی می

 .آميز را داشتندارتکاب جنايات خشونت

، گامبيايی، نايجريايی و مصری هستند. به ، ايتاليايینیپوليس در شهر افنبورگ گفت که مظنونان شامل شهروندان آلما

 گفته مقامات، مظنونان در نتيجه تحقيقات پنهانی چندين ماهه شناسايی شدند 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/هالند-و-بلجیم-مبارزه-با-قاچاق-مواد-مخدر-را-تشدید-می-کنند/a-64397853
https://www.dw.com/fa-af/وقایع-مجرمانه-ملیت-مجرم-چقدر-مهم-است/a-43104161
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 رادیوکلید 

 .اندگرديدهافغان زندانی در عربستان سعودی، آزاد  300گويد که بيش از وزارت امور خارجه می

 

افغانستان در شهر    های کنسولگریضيا احمد تکل؛ معاون سخنگوی اين وزارت، در تويترش نوشته است که در پی تالش

 افغان از ده زندان در عربستان سعودی آزاد شدند.  314جده، 

 ها به کشور فراهم شده است. افزايد که زمينه برگشت اين افغاناو می

 اند. شمول پاکستان و ايران نيز زندانیهای ديگر کشورها بهها شهروند کشور، در زندانست که دهاين در حالی

 اند. دليل نداشتن اسناد قانونی اقامت، زندانی شدهها بهشود که بيشتر اين افغانگفته می

 .های پاکستان آزاد و به کشور برگشتندهای اخير، صدها مهاجر افغان از زندانبا اين حال در هفته

    

https://morr.gov.af/

