
http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

1 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1400رسطان _سال  9

 

کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د    

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری 

 

 آمریت ارتباط عامه

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

2 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

3 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

صفحه                                                                                                                                     عنوان  

 4 -------------------------------------------------------- « وز یمهاجر ن»   شدند ی  دستگ ا یمهاجر افغان در بلغار  ۷۰حدود 

 5 --------------------------------------------------- « کا یآمر  یصدا» در افغانستان  داخیل جاشدگانیب شیاز افزا ها نگران  

صحبت  کالن میل  یدر برنامه ها جاشدگانیب یشامل ساز  یو انکشاف دهات رو  ا یو وزارت اح نیمسئوالن وزارت امور مهاجر 

 6 -------------------------------------------------------------------------------------------- «وزارت  تیسا بیو » کردند 

 7 ------------------ « وز یمهاجر ن»  راغیل اتوایلیز  ک    ی  ته د تلونکو افغان مهاجرو په شم رانیسازمان: ا انو ی   اکډرسحده  د ن   

غان آمده اند  جاشدهن   یخانواده ۷۵۰در دو ماه گذشته، حدود   9 ---------------------------------- «صبح کابل » به شی 

    ونو ګلس لغمان ک  
 10 ----------------------------------------------- «وزارت  تیسا بیو »  ېوشو  کورنيورسه نغدي مرست 

  ی   فرق ب
 

 11 ----------------------------------------------------------- «وزیمهاجر ن»  ست؟یچ و محافظت فریع پناهندک

ور  ن  آژانس پناهجو جاد یپرتغال: ا ر یز نخست و   14 ------------------------------------------- « وز یورونی» است  یاروپا ض 

 20 -------------------------------- « وز یمهاجر ن» دوه مهاجر وژل شوي  ک    هړ شخ ځترمن ونکو ړ او قاچاق و  سو ی: د پولهیترک

 

 

 

 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

4 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 اخبار کامل  می   

یک  مهاجر را در نزدییک شهر مرزی ایتیمان دستگی  کرد. به گفته ۶۹جون  ۲۸دوشنبه  پولیس بلغاریا روز 
 کرده

 
 .بودندکارمند فارم محیل، این مهاجران خود را افغان معرف

کرد، با دوشنبه در این فارم گزمه یم به گزارش تلویزیون دولت  بلغاریا، یک کارمند فارم الدژیک که بامداد روز 
 .نفری از مهاجران روبرو شد ۶۹یک گروه 

 
 .بلغاریا برای جلوگیری از ورود مهاجران در مرز این کشور با ترکیه سیم خاردار کشیده است

 .جران افغان هستندیک تن از این مهاجران به زبان انگلییس گفت که همه مها

ان وعده کرده صوفیا، پایتخت بلغاریا و بعدتر به  ها را بهبودند آنمهاجران به کارمند فارم گفتند که قاچاقی 
 .را در فارم رها کردند ها دهند اما آنمرز ضبستان انتقال یم

ل به دست پولیس کارمند یاد شده سپس به پولیس اطالع داد و بعد از برریس آثار یک کمپ موقت  در مح
 .افتاد

تلویزیون دولت  بلغاریا گفته است که وسایل به دست آمده نشاندهنده آن است که مهاجران از ترکیه به 
 .اندبلغاریا آمده
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 .شونددر طول یک هفته این بار دوم است که مهاجران در این منطقه دستگی  یم

نفری از مهاجران در جاده از رانندگان راه رفی   به  ۲۱به گفته کارمند فارم الدژیک، پنج روز پیشی  یک گروه 
 .پرسیدندصوفیا را یم

قانون  انتقال داده شدههای بلغاریان  گفتهمقام  .انداند که این مهاجران به مرکز مهاجران غی 

گوید که با تشدید جنگ در بسیاری از والیات افغانستان، شمار بیجاشدگان داخیل به های افغان یممقام
 .پیشینه افزایش یافته استگونۀ ن  

 

جون  ۲۹افغانستان روز سه شنبه  کنندگانعبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعان  وزارت مهاجرین و عودت
خانواده از مناطق شان آوارده  ۸۰۰۰ا، حدود ماه جوز  ۳۰ تا  ۱۵)هشتم رسطان( به صدای امریکا گفت که از 

 .شده اند

ی شدید میان هفته به این آقای انصاری افزود که این افراد از مناطق  بیجا شده اند که از چندین سو درگی 
 .جریان دارد نظامیان افغان و جنگجویان طالبان در آن

 این وزارت همچنی   گفت: "نگران  وجود دارد، در 
 که  صورتیکه مشاور مطبوعان 

ً
جنگ ادامه یابد مطمینا

 ".آمار بیجاشدگان بیشی  از این خواهد شد
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کنندگان در مهاجرین و عودت آقای انصاری همچنی   گفت که تا اکنون به صدها خانواده از سوی وزارت
 .دارد برخ  والیات کمک صورت گرفته و این روند جریان

 
 

دهد که در بیشی  از نشان یم به حوادث طبییع این کشور  در این حال، آمار وزارت دولت در امور رسیدک
 .ترک منازل شان شده اند هزار خانواده مجبور به۱۳یک هفتۀ گذشته، بیش از 

ها در بغالن، بیشی  این خانواده زاده، مشاور مطبوعان  این وزارت به صدای امریکا گفت کهعبداهللا ویل
 .الیات دیگر از محالت شان آواره شده اندو  کندز، تخار، سمنگان، بلخ، خوست و برخ  

غذان  از امکانات  ۱۰۰۰زاده افزود: "ما تا اکنون توانستیم که به حدود آقای ویل خانواده، مواد غذان  و غی 
 ".دست داشته خود کمک نماییم

 به حوادث طبییع افغانستان در 
 

، بیش از  بر اساس معلومات وزارت دولت در امور رسیدک  روزهای اخی 
 .الملیل کمک دریافت کرده اندبی    های بیجاشده از سوی موسسات میل و خانواده ۲۰۰

شود که در در حایل مطرح یم های افغانستانها از بیجاشدن هزاران خانواده به اثر جنگ در بخشنگران  
، در   .طالبان جریان دارد والیت جنگ میان نظامیان افغان و  ۲۰حال حاض 

ی  های گفته بود که مساعدت (UNHCR) عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگانپیش از این کمیشی 
ین کمبود کمک  جامعه جهان  برای افغانستان رو به کاهش بوده و  دوستانه برای این کشور با بیشی  های بشر

 .بودجه مواجه است

ی به تاری    خ  نامه ۲۸این کمیشی  میلیون دالر درخواست  ۱۲۳.۵ ای گفته بود: " از یم )هفتم جوزا( در خی 
 ".درصد آن تامی   شده است ۲۴، تنها ۲۰۲۱ مایل اداره پناهندگان سازمان ملل متحد برای سال

به بیجاشدگان داخیل های جامعه جهان  برای مردم افغانستان، به ویژه ملل متحد گفته که نیاز است تا کمک
 .و مهاجرین افغان ادامه یابد

رسطان  8مهاجرین و عودت کنندگان قبل ازظهر سه شنبه  ویل هللا جالل معی   مایل و اداری وزارت امور 
 میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در مورد  مختار صابری رئیس برنامه سال روان در دیدار با 

خوان میل و میثاقهای بیجاشدگان در بلخ در برنامهشامل کردن کمپ شهروندی بحث و تبادل  های دسی 
 .نظر کرد
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وزارت امور مهاجرین صورت گرفت، شمولیت بیجاشده ها  معی   مایل و اداری در این نشست که در مقر 
 همه جانبه وزارت در برنامه های کالن میل

 
را در  را در زمینه استقرار پایدار شان موثر عنوان کرده، آمادک

یک ساخی   معلومات مورد نیاز بیجاشدگان اعالم کرد  .تشکیل شوراها و رسر

 

های بیجاشدگان در بلخ از سوی آن وزارت بنا به کمپ  رئیس برنامه میثاق شهروندی در مورد شامل کردن
خوان میل و میثاق شهروندی وضاحت داده افزون بر ج.ا.ا در برنامه حکم مقام عایل ریاست  های دسی 

 .اعالم تعهد، به همکاری دوجانبه تاکید کرد

انو  و درېو اونیو ک   د ن   رسحده ډاکی   کړې ده. په   افغانانو ایران ته کډه ۲۰۰۰۰تر  ۱۲۰۰۰سازمان وان   په تی 
ن ته د تلونکو مهاجرو کره که څه هم ایرا  ورته مهال د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چاور وزارت وان   

کسان افغانستان ک  د روانو جګړو له امله د خپل هیواد پرېښودو ته اړ   شمی  نه دی معلوم، خو زیات شمی  
 .شوي دي

و څو اونیو ک  افغانستان ک  د جګړو د ګرمېدو له امله زیات شمی  افغانان له خپلو اصیل  سیمو څخه  په تی 
ه سارا شاتو کډوال نیوز رسه  ایران ن   ځایه شوي دي. افغانستان او  انو د ماموریت مشر لپاره د ن   رسحده ډاکی  

https://www.infomigrants.net/ps/search?q=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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و درېو اونیو ک   په   په تی 
و له مخ  و ک  وان   خ   د دوی د شمی  کسان له افغانستان د ایران   زره ۲۰تر  ۱۲خی 

 .مشهد ښار ته رسېدیل  دي

ه ن   ایران اندېښنه لري خ   ښان   په راتلونکو اونیو ک  دغه هیواد ته د رسېدلو مهاجرو شمی   زره  ۱۵۰په خی 
  
 .کسانو ته لوړ یسر

 
 د ایران او افغانستان ترمنځ د اسالم قلعې ګډه پوله. انځور: دویچه وېله، شعیب تنها

انو ډیل  رسه لیدنه ک  ورنه د دغه وضعیت د   
  چارواکو د ن   رسحده ډاکی 

مدیریت  نوموړې زیاته کړې خ   ایران 
  غوښتنه کړې ده

 .په تړاو د مرست 

  چارواکو 
ۍ ایران ته د افغان مهاجرو د ورتګ په هکله له ایران 

آغیل  شاتو وان   ټاکل شوې خ   دوی راتلونیک  اون 
 .رسه یو ځل بیا لیدنه وکړي

 د مهاجرت المل جګړې دي

رسه  مرستیال رضا باهر کډوال نیوز په ورته مهال د افغانستان د کډوالو او را ستنېدونکو چارو وزارت د ویاند 
 : و ک  وان      له افغانستانه د ایران»په خی 

قانون  ي. هغه کسان  پر لور مهاجرت تر ډېره په غی  توګه تررسه کی  ږ
  د خپلو ویزو د مودې تر پای ته رسېدو وروسته هلته هم خ   په

  توګه ایران ته خ 
ي. له همدې  قانون    کی  ږ

پان 
 «.امله د مهاجرو کره شمی  نامعلوم دی

کسان   ۱۰۰۰وان   په ورځ ک  شاوخوا  نوموړی زیاتوي خ   د افغانستان او ایران پر پوله د دغه وزارت کارکوونیک  
  توګه ایران ته د ورتګ له پاره

 
 .هڅه کوي په قاچاف



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

9 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

.  ښاغیل  ویره څرګندوي خ   د روانو ناامنیو له امله ښان   زیات شمی  کسان د   
خپلو کورونو پرېښودو ته اړ یسر

 .هم شته وېره« ډله ایز مهاجرت»په وینا ن   د خلکو د 

  
و له مخ  و دوو د کډوالو او را ستنېدونکو چارو وزارت د رسم  شمی   ۶۰۰۰اونیو ک  جګړو افغانستان ک    په تی 

ۍ ن   ځایه کړې دي. رضا باهر وان   خ   د 
روان کال له پیله تر دې دمه د ن   ځایه شویو شمی  ټولټال  کورن 

ي کورنیو ته  ۲۳۰۰۰  .رسی  ږ

ېښو نور د وچکایلۍ او طبییع  پ سلنه ۲۰سلنه کسان د جګړو او  ۸۰تی  کال د دغه وزارت رسوې موندیل  وه خ   
جګړې د خلکو »رضا باهر په وینا رس ږ کال تر دې دمه  له امله له خپلو سیمو څخه ن   ځایه شوي وو. خو د 

  .دي« المل د ن   ځایه کېدو اصیل  

فاریاب، رسپل های والیت جاشدگان، از گوید که این ن  کنندگان جوزجان، یمریاست امور مهاجرین و عودت

غان پناه آورده   .اند و چند ولسوایل جوزجان به شهر شی 

 .جاشدگانی که در حال دریافت کمک استندبی

ی گویند کهکنندگان والیت جوزجان، یمعودت مسؤوالن در ریاست امور مهاجرین و  میان  به دنبال درگی 
وهای جوار های هموالیت جاشده از ن  ی خانواده ۷۵۰امنیت  و طالبان، تنها در دو ماه گذشته، حدود  نی 

غان، مرکز جوزجان آمده اند  .به شی 

فاریاب، رسپل های جاشدگان، از والیتگوید که این ن  جوزجان، یم کنندگانین و عودتریاست امور مهاجر 
غان پناه آورده اند و چند   .ولسوایل جوزجان به شهر شی 
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ا با  جاشده، ن  ی خانواده ۱۶۵کننده، برای های کمککاری ادارههم ریاست امور مهاجرین جوزجان، اخی 
غذان  توزی    ع   مواد غذان  و   .کرده استغی 

 حال، شماری از ن  
یها در نتیجهگویند که آنیم جاشدگان،در همی   ، ی جنگ و درگی  ی همههای اخی 

غان  بهشان، هایاز دست داده و مجبور شدند که برای نجات جان خود و خانوادهرا  داروندارشان شهر شی 
ند   .پناه بی 

، مسؤوالن ریاست امور  این شهر جاشدگان در مهاجرین و عودت کنندگان جوزجان، شمار ن   پیش از این نی  
یچشمافزایش  هزار خانواده گفته بودند که اکنون، این شمار  ۱۰گذشته،   هایرا در سال  .یافته است گی 

است. های کشور شدت گرفته حمالت طالبان در اکیر والیت های گذشته،این در حایل است که در ماه
وهای ی میان نی  ، سبب امنیت  و طالبان در کنار واردکردن تلفات بر طرف درگی  هزاران  جاشدنن  های درگی 

 خانواده در کشور شده است

بېځايه شوو  ۱۹۱ ياست په همکارۍد خوراک نړيوال سازمان له لورې د لغمان واليت دکډوالو چارو ر 
  وشوې. 

 کورنیورسه نغدي مرست 

 

ۍ خ   د جګړو له امله د بېالبېلو سيموڅخه ددې واليت مرکز ته راکډه شوې وې د چنګاښ په 
يادې کورن 

ۍ ته ۷
ۍ نغدې ورکړل شوې.  ۱۳۷۰۰مه هرې کورن 

 افغان 
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 آلمان

نژاد، مذهب، ملیت، عقاید  در آلمان  اشخایص به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته یم شوند که به خاطر 
 .تحت تعقیب هستند سیایس یا تعلق به یک گروه معی   اجتمایع در وطن شان

 دریافت کنند که از طریق یک کشور امن و غی  
 

 عضو اتحادیه اینگونه افراد حت  زمان  هم یم توانند پناهندک
 .اروپا وارد آلمان شده باشند

 
 picture alliance :ی وجود دارد./عکسدر برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، تفاوت هایی بین وضعیت پناهندگی و محافظت فرع

امکان تمدید آن به مدت سه  پناهندگان به رسمیت شناخته شده اجازه اقامت سه ساله دریافت یم کنند که
 .شان بهبود نیافته باشد وطن سال دیگر وجود دارد، در صورن  که وضعیت در

 . درخواست ارائه کنندمهاجران پس از سه یا پنج سال یم توانند برای اقامت دائم

 را دارند که
 

به این وسیله یم توانند  پناهندگان به رسمیت شناخته شده حق دریافت مدرک سفر پناهندک
 .را ندارند به خارج سفر کنند. اما آن ها حق مسافرت به وطن شان

شان را به  نزدیک خانواده اشخایص که به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده اند، یم توانند اعضای
دریافت مزایای بیکاری را دارند و یم توانند از کمک هزینه  آلمان انتقال دهند. آن ها افزون براین حق کار و 

اک در کورس های مایل برای های ادغام  فرزندان و والدین بهره مند شوند. آن ها به غی  از این از حق اشی 
ی یک حرفه و تحصیل  .برخوردار هستند در دانشگاه یا دوره های آموزیسر برای یادگی 
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 به رسمیت شناخته 
 

اشخایص یم توانند محافظت فریع دریافت کنند که حق آن ها برای دریافت پناهندک
 .نشده باشد

د که شخصا تحت تعقیب  آن ها را  این نوع محافظت یم تواند به افرادی تعلق بگی 
 

نیستند، اما خطر بزرک
نقض جدی موازین حقوق بشر مانند مجازات مرگ، شکنجه  جنگ یا  تهدید یم کند، به طور مثال به خاطر 

انسان    .یا رفتار غی 

 .در آلمان پناهجویان  که محافظت فریع دریافت کرده اند، اجازه اقامت یک ساله دریافت یم کنند

 سال تمدید شود. مهاجران اگر وضعیت در وطن فرد پناهجو بهبود نیابد، این اجازه یم تواند به مدت دو 
 .اجازه اقامت دائم درخواست بدهند دارای محافظت فریع این امکان را دارند که برای کسب

بیکاری، کمک برای پیدا کردن  در آلمان افرادی که محافظت فریع دریافت کرده اند، حق کار، دریافت مزایای
کت در کورس های را دارند. رسر  «Elterngeld» موسوم به کار و دریافت کمک هزینه برای فرزندان و کمک

کت در   دوره های آموزیسر برای پیدا کردن کار از جمله حقوق دیگر این گروه از مهاجران ادغام، تحصیل و رسر
  .است

 دریافت نم کنند
 

 .اما آن ها مدرک سفر پناهندک

محافظت فریع دارند، لغو کرد و  ، آلمان حق الحاق اعضای خانواده برای پناهجویان  را که۲۰۱۸در سال 
تن از اعضای خانواده های  ۱۰۰۰براساس آن ماهانه حداکیر  ه جای آن قانون دیگری را تصویب کرد کهب

 .پناهجویان اجازه دریافت ویزا و مسافرت به آلمان را دارند این گروه از 

 بریتانیا

دوستانه( در  از نظر عمیل،  و محافظت فریع )یا محافظت بشر
 

بریتانیا بسیار مشابه است: در هر  پناهندک
دریافت یم کنند و یم توانند پس از این مدت زمان برای دریافت  دو مورد مهاجران اجازه اقامت پنج ساله

)اجازه  «indefinite leave to remain» درخواست بدهند. در بریتانیا از آن به عنوان امت دائماق
 .نامعی   برای اقامت( یاد یم شود

دوستانه  در نظر داشته باشید: در دوران پسابرگزیت، بریتانیا قوانی   و مقرراتش را  در ارتباط با محافظت بشر
 .آینده بیافتد در  تغیی  نم دهد. اما ممکن است این اتفاق

شناخته شده اند، یم توانند مدرک  در بریتانیا نی   مانند آلمان، اشخایص که به عنوان پناهنده به رسمیت
 دریافت کنند. اما پناهجویان  

 
که محافظت فریع دریافت کرده اند، از این حق برخوردار   سفر پناهندک

 .نیستند
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اشاره شده است. او یک  در یک وبالگ که توسط جان واسیلیو، پست می شود، در این زمینه به تفاوت های بیشی  
 موسوم به مشاور متخصص در زمینه مهاجرت در بریتانیا است و برای

 
 Free» پرتال قوانی   پناهندک

Movement» کار یم کند. 

 .ییک از این تفاوت ها به لغو مدرک اقامت فرد پناهجو ارتباط دارد

باید فرصت برریس دوسیه « ار یو ان اچ یس»در بریتانیا، به کمیساریای عایل سازمان ملل برای پناهندگان 
 شان باطل

 
که محافظت فریع شده است. اما در مورد مهاجران    های مهاجران  داده شود که پناهندک

 .قانون  وجود ندارد دریافت کرده اند، چنی   

 پناهندگان که قربان   به این ترتیب، به گفته واسیلیو، به دنبال یک تغیی  در قوانی   مهاجرت،
 

کای زندک رسر
 بوده اند، یم توانند برای

 
  خشونت خانوادک

 
کای زندک دریافت اقامت دائم درخواست ارائه کنند، اما رسر

دوستانه( دریافت کرده اند، این کار را نم توانند انجام ن  کهمهاجرا  .دهند محافظت فریع )بشر

کای»او توضیح داد:  دوستانه دارند، یم توانند از رسر شان برای الحاق به آن ها  اشخایص که محافظت بشر
انتقال به بریتانیا( در برابر فرد پناهجو رفتار خشونت آمی    در بریتانیا حمایت کنند. اما اگر آن ها )پس از 

 .«براساس قوانی   )فعیل( حق بهره مند شدن از محافظت را ندارند داشته باشند،

مهاجران  که محافظت فریع  ده اند و در بریتانیا، اشخایص که به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته ش 
به نزد خود انتقال دهند. آن ها افزون براین از حق کار و  دارند، حق این را دارند که اعضای خانواده شان را 

یس دارند تحصیل نی   برخوردار   .هستند و به غی  از این به مراقبت های صخ و مزایای دیگر دسی 

  ایتالیا 

 و 
 

 Permesso di soggiorno per protezione) محافظت فریع در ایتالیا مدرک پناهندک
sussidiaria)  دارد به مدت پنج سال اعطا یم شود و امکان تمدید آن وجود. 

 .پناهجویان با هر دو مدرک یم توانند بدون ویزا در حوزه شینگن مسافرت کنند

 اشخایص که به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده اند، مدرک سفر پناهن
 

دریافت یم کنند. در  دک
به دست  «Titolo di viaggio per stranieri» حایل که مهاجران دارای محافظت فریع اجازه مسافرت یا 

 .یم آورند

مهاجران در هر دو صورت یم توانند به مدت سه ماه مسافرت کنند، اما اجازه کار یا اقامت دائم در یک 
 .کشور دیگر را ندارند

نند کشورهای دیگر، مهاجران  که ییک از این دو مدرک را دریافت کرده اند، اجازه مسافرت به در ایتالیا نی   ما
 .وطن شان را ندارند

https://www.freemovement.org.uk/what-is-the-difference-between-refugee-status-and-humanitarian-protection/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=what-is-the-difference-between-refugee-status-and-humanitarian-protection&mc_cid=3c249985d2
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عنوان پناهنده به رسمیت  افرادی که در ایتالیا محافظت فریع دریافت کرده اند، مانند اشخایص که به
، و کار در ایتالیا )اما SPRAR (refugee accommodation) شناخته شده اند، حق اقامت در یک مرکز

 اتحادیه اروپا( را دارند. آن ها به مراقبت های صخ، مزایای دیگر و تحصیل نه کشورهای دیگر عضو 
یس دارند  .دسی 

را  (carta d’identità) شناسان   مهاجران  که ییک از این دو مدرک را دریافت کرده اند، حق دریافت اسناد 
دریافت شهروندی ایتالیا اقدام کنند. آن ها همچنی   یم توانند  سال برای ۱۰از دارند. آن ها یم توانند پس 

، درخواست کار یا تحصیل در یک کشور دیگر  پس از پنج سال ایط معیت   در ایتالیا و تحت رسر
 

اتحادیه  زندک
 .اروپا ارائه کنند

ه به رسمیت شناخته شده پناهند پناهجویان  که محافظت فریع دریافت کرده اند و آن هان  که به عنوان
 .بیاورند اند، یم توانند خانواده شان را به نزد خود 

 فرانسه

 و محافظت فریع در فرانسه بسیار بیشی  از کشورهای 
 

در زمینه اقامت، تفاوت ها بی   وضعیت پناهندک
 .دیگر است

یم کند و حق  دریافت ساله ۱۰فردی که به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده است، اجازه اقامت 
 .کار دارد )که به صورت خودکار تمدید یم شود(

حق کار دریافت یم کنند.  اشخایص که در فرانسه محافظت فریع دریافت کرده اند، اجازه اقامت یک ساله و 
ط تمدید یم شود که وضعیت در   .وطن فرد مهاجر به صورت اسایس بهبود نیافته باشد این اجازه به این رسر

محافظت فریع دارند، یکسان  که  زمینه الحاق اعضای خانواده، حقوق پناهندگان و اشخایص در فرانسه، در 
دریافت کرد، از حق الحاق اعضای خانواده بهره مند یم  است. همی   که یک فرد ییک از دو نوع محافظت را 

 .یکسان هستند شود و قوانی   کاربردی

ی کرونا آغاز همه ترین لحظات مدیریتای پرتغال بر شورای اروپا همزمان با ییک از سختدوره ریاست گی 
ی چی   با شد. همه

 
مقررات واکسیناسیون و نی   صدور گوایه دیجیتال  محدودیت همراه بود. اکنون ناهماهنیک

 بسیاری را برانگیخته است. اما همزمان اضار پرتغال برای تأیید طرح احیای شدگان انتقادهایواکسینه
 .ای این کشور بوده استاقتصادی اروپا ییک از دستاوردهای ریاست دوره

وزیر آنتونیو کوستا، نخست ای شورای اروپا یورونیوز گفتگون  را با رفی   ریاست دورهمناسبت پایان گ به
وح آن را در زیر   .خوانیدیم پرتغال ترتیب داده است که مشر
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رسد که نشست رسان اروپا لحظات پرتنیسر را از رس یم ای پرتغال درحایل به پایانریاست دوره :یورونیوز
اوربان  برانگی   ضددگرباشان جنیس در مجارستان آغاز کنیم. با ویکتور بحث قانون گذراند. بگذارید با یم

 دیگر لزویم نداشت؟چطور برخورد کردید؟ آیا حفظ ن  
 
 طرف

 

 نمایندٔه کل اعضای آن،کوستا: از پرسش شما ممنونم. رئیس شورا به  آنتونیو 
ٔ
له آشکارا باید بکوشد تا در  می  

ان   ٔشیوه  ن   کاری و سخی 
ها باید با وضوح و با ضاحت روشن است که در نشست طرف بماند. اما های علت 
 پرده بود، و کنم بحث با ویکتور اوربان بسیار مهم بود، چون رودررو و ن  یم کامل صحبت کنیم. و فکر 

 به
 

اروپان  بیان کردند، و تأکید  هایوضوح نظرشان را در دفاع از ارزشنمایندگان کشورهای عضو، همیک
 گمرک و مایل، یا یک بازار واحد با پول یکسان باشد،  که اتحادیه اروپا بیش از آن که یک  داشتند 

ٔ
اتحادیه

ک است و بنابراین این ارزش اجتمایع با   .ها باید در کانون توجه ما باشدارزشهای مشی 

 ممکن است بگویید به ویکتور اروبان چه گفتید؟ :یورونیوز

 اما معاهده .ام اینجا بگویمتوانم آنچه را گفتهه است. نمدیدار اعضای شورا محرمان :کوستا
ٔ
های اتحادیه

این اتحادیه باشند عضو آن هستند. و آنها که عضو  خواهند جزو اروپا بسیار روشن است. فقط آنها که یم
ند چون ط تعیی   توان برای این ارزشاند و نمهای آن سهیمدر ارزش آن هستند در آن حاض  ها قیدورسر

 اروپا به کرد،
ٔ
ام گذاشت. ماده هفتم پیمان اتحادیه ها تدوین همی   معاهده منظور رعایتباید به آنها احی 

لهستان و دیگری علیه مجارستان به جریان افتاده.  شده. براساس همی   ماده قانون  دو پرونده ییک علیه
فت خون  در این زمینه داشتیم. دو هفته پیش در لهستان و مجارستان دو  ای شورا عنوان رئیس دورهبه  پیشر

 اروپا جلسه استماع برگزار شد و این پرونده
ٔ
به مجارستان یادآوری کرده که  ها هنوز در جریان است. اتحادیه
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رسد شده به این نتیجه یماروپا با برریس توضیحات ارائه این زمینه توضیح بدهد و کمیسیونوظیفه دارد در 
؟ای در زمینه نقض ماده هفتم بهپرونده که آیا الزم است  جریان بیفتد یا خی 

 آیا مجارستان در اتحادیه اروپای امروز واقعا جان  دارد؟ :یورونیوز

   ۲۷د آرزوی ما آن است که تمایم افرا :کوستا
 
بمانند. البته هرکس آزاد  کشور عضو، جزو اتحادیه اروپا باف

کرد. خوشبختانه کنفرانس آیندٔه اروپا را پیش رو داریم و این   توان انکار است که راه خود را برود. این را نم
 ارزشبه توانبحث را یم

 
هشان نگا های یکسان  ندارند و شکل ضیخ دنبال کرد. امروز کشورهای عضو همیک
یت .مانند زمان  که پیمان لیسبون امضا شد به اتحادیه اروپا ییک نیست ، سازوکارهای ها تغیی  کردهاکیر

کنم کنفرانس پیش رو با موضوع ها مواضع متفاون  دارند. فکر یمدولت سیایس عوض شده، و بنابراین برخ  
ات   ر منعطف هست که اجازهٔ اروپا فرصت خون  برای بازنگری است. پیمان لیسبون آنقد آيندهٔ  کم تغیی 

اییط استفاده کنند که اجازٔه بروند یم خواهند تندتر از بقیه پیشرا در هر زمینه بدهد: آنها که یم توانند از رسر
یت شان را تقویت همکاری توانند تر بروند یمخواهند آرامدهد. و آنها که یمبرخ  موارد یم ها را در تغیی  اکیر
  باشیم بی   دو خطر کنند. پس آن

کنیم. اگر همه شدن و فروپایسر گی  نمفلج قدر انعطاف هست که مطمی 
، ویل اگر  های شدن و فروپایسر بمانیم. پس راهتوانیم میان فلجاین ممکن نشد نم به توافق برسند چه بهی 

 .توان دنبال کردهست که یم مختلق  

 .ایم کشوری از این اتحادیه اخراج بشوددیدیم اما ندیدهخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را  :یورونیوز

کوستا: چنی   امکان  درنظر گرفته نشده. نهایت تحریم که مادٔه هفتم درنظر گرفته تعلیق حق رأی کشور 
 .عضو است

سیاست  دیگر از مسائیل که در نشست اخی  رسان اروپا دربارٔه آن اجمایع وجود نداشت ییک :یورونیوز
، رئیس جمهوری روسیه رد شد.  . پیشنهاد فرانسه و آلمان برای برگزاری نشست با والدیمی  خارخ  بود  پوتی  

 نمانده است؟ آیا دلیلش آن است که برای مذاکره با پوتی   
 
 جای باف

ک همه  کوستا: رسیدن به این تصمیم دالیل زیادی داشت. دربارٔه مسئله رابطه با روسیه، پای موضع مشی 
برسد  سازی و چارچوب مناسب ناگهان از راهتصویب طرخ با این ابعاد که بدون آماده .ستاعضا در میان ا

 ماست و دشوار است. همگان به
ٔ
ین همسایه خواهیم با این کشور ما یم خون  آگاهند که روسیه بزرگی 

وری است که روسیه ا .ای نزدیک، دوستانه و سازنده داشته باشیمرابطه صول اما برای این منظور ض 
 اروپا و هریک از اعضای آنرعایت کند و همچنی   روابط منصفانه الملل را بنیادین قانون بی   

ٔ
 ای با اتحادیه
ای درنظر روسیه چارچوب تازه داشته باشد. این دیدگاه کیل ماست. اکنون این تمایل هست که برای رابطه با 

ی باید به خون  
 چنی   چی  

ٔ
عضو دارد و روابط ما با روسیه  ۲۷ادیه ما فراهم شود. اتح گرفته شود. زمینه
ی چنی    مانند هم نبوده،

 جغرافیان  یکسان  نداریم و وقِت گرفی  
ٔ
تصمیمان  باید این  همه ما با مسکو فاصله

 .موارد را درنظر گرفت
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 که در اتحادیه اروپا اجماع بر رسش دشوار بوده، پیمان مهاجرت است که در سال  مسائله دیگری :یورونیوز
ای های ریاست دورهاولویت که این مسئله ییک از مطرح شده اما تا کنون به امضا نرسیده. درحایل ۲۰۲۰

 .پرتغال نی   بود

دیگر عالوه  نی   دربارٔه امکاِن دادِن پول بیشی  به ترکیه مطرح شده، یعت  سه میلیارد  هان  صحبت :یورونیوز
های به این کشور تعلق گرفته. اما سازمان ل موج مهاجرتسال گذشته برای کنی   ۶میلیارد یورون  که در  ۶بر 

دولت  نظی  عفو بی     گویند اتحادیه اروپا گروگان کشورهان  مانند ترکیه و مراکش شده، و براییم المللغی 
نتوانسته این مشکل را در منشئش  دهد نمونه با توجه به اتفاقات اخی  در کوئتای اسپانیا، با آن که پول یم

 .کند  متوقف

ترکیه  کنند. در پیشنهادی که فعال در شورای اروپا مطرح شده مسئلهبا هم فرق یم کوستا: این موقعیتها 
 کشورهان   نیست، بلکه مسئله آن است که اتحادیه اروپا باید با کشورهای دیگر 

 نشان دهد، یعت 
 

همبستیک
کند. تر از آنچه اتحادیه اروپا تحملش یمباری بسیار سنگی    کشند،دوش یمکه بار سنگی   مهاجران را به

ردن یا مرص که اتحادیه اروپا یم اینها کشورهان  
ُ
کند. و درواقع بحث   تواند و باید به آنها کمکهستند نظی  ا
 .ه میان نیامداین بود و صحبت  از ترکیه ب

یم که گروگان خواست کنید در موقعیت  قرار یماما اگر همچنان به ترکیه پول بدهیم فکر نم :یورونیوز گی 
 شویم؟کشورهای ثالث یم

از پناهجویان  یک چی   قطعا روشن است: هیچ کشوری حق ندارد برای اعمال فشار بر همسایگانش :کوستا
کند. اما این پناهجویان جذب یم سوی خود ست که مهاجران را بهسؤاستفاده کند. اروپا منکر این نی

مان را بر وفصل شود ما باید فعالیتکلّیت مسئله مهاجرت حل  کههای مختلق  دارند و برای آنخاستگاه
کنیم.   شوند متمرکز پذیری کسان  که وارد اروپا یممرزها و همچنی   بر توان انطباق کشورهای مبدأ، بر 

داشی   یک رویکرد کیل به امر مهاجرت  د میان مهاجر و پناهجو تمایز قائل شویم. اینها نیازمند همچنی   بای
وانگیه، باید دانست که مهاجرت از ابتدای  تأثی  بگذارد، است و نه اقدایم که فقط بر یک مسئله خاص

  حیات بشر وجود 
 

ی است و داشته و همچنان وجود خواهد داشت. مهاجرت فرآیندی طبییع در زندک  بشر
ی آن را ای است که باید مانند سایر پدیدهبنابراین پدیده  .تنظیم و تعدیل کرد ها در حیات بشر

یک سال و نیم گذشته در صدر اخبار بوده. شما درحایل ریاست  رسیم که در ای یماکنون به مسئله :یورونیوز
ی کرونا در اروپا را برعهده گرفتید که همه ای اتحادیهدوره گرچه  .ای داشتپرتغال وضعیت پیچیدهگی 

ایط کم بهبود یافته اما فعال از قبل پیچیده  رسر
 

جان  در اروپا مقررات سفر و جابه تر است. آیا ناهماهنیک
 کند؟تر نمرا سخت کردن با موج بعدی بیماری و مهارشمقابله

؛ مجموعه قوانیت  در ماه اکتی  ی عملکرد تعیی   شدهراهنما  سازی در کوستا: قوانی   و معیارهای هماهنگ
و این  سازی معیارها به اجرا درآمد،ای برای هماهنگهای تازهژوئن هم توصیه ۱۴در  اعالم شد و همچنی   

های داخل اروپا عامل انتشار جان  جابه کنمکند. فکر نمجان  افراد را ممکن یمکردن جابهمعیارها مدیریت
هرجا دو نفر دیدار کنند هست. پس هرچه دیدار افراد بیشی  باشد،  ویروسویروس بوده باشد. عامل انتشار 

ون اروپا باشند و چه از درون اروپا. پس، معیار  خطر ابتال  سازی وجود هماهنگ بیشی  است، حال چه از بی 
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وری آن است که به فرآیند واکسیناسیون شتاب  دلتای ویروس  دارد؛ کار ض 
ٔ
بدهیم. معلوم شده که گونه

های فعیل هنوز در مقابل آن کاران  دارند. از سوی دیگر، چون واکسن نا قابلیت انتقال زیادی دارد و کرو 
ان مرگشده پذیر عمدتا واکسینهآسیب افراد  ان وخامت بیماری و می   نایسر از آن نسبت به  ومی  اند، از می  
 باشیم بلکه باید بکوشیم تا نیست که باید رایص   ها اینشدت کاسته شده. معنای اینهای پیشی   بهموج
 با رعایت موازین بهداشت  از همدیگر مراقبت کنیم های تازٔه ویروس را فورا گونه

 
 .شناسان  کنیم و همیک

روی رو شدید که گفت پرتغال درهایش را بهبا انتقاد آنگال مرکل، صدراعظم آلمان چطور روبه :یورونیوز
 ها باز کرده؟بریتانیان  

ایم. اتحادیه اروپا عمل کرده هایایم، بلکه به توصیهها باز نکردهروی بریتانیان  ما درها را به :کوستا
ونا، برای ورود به پرتغال باید تست بدهند، و هیچ شخص کر   ها، با توجه به سطح باالی ابتال بهبریتانیان  

 .ارائه نتیجه منق  تست کرونا وارد پرتغال نشده بریتانیان  بدون

 خواهد ماند؟جزیرٔه مادیرای پرتغال چراغ سی   بریتانیا را دارد، آیا این محدودیت :یورونیوز
 
 ها باف

هر کشور در  خیص داریم که با توجه به وضعیتکشور نداریم. ما قوانی   مشما مقررات کشوربه :کوستا
ان ابتال در بلژیک هم از این سطحمورد آن اعمال یم عبور کند، همی   قوانی   در موردش اجرا  شود. اگر می  

 .است، هم برای بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و هر کشور دیگری شود، قوانی   هم برای بلژیک ییکیم

شدن وضعیت همهگویند وخیبسیاری یم :یورونیوز ، مثل فینال می  ی به برگزارشدن رخدادهای ورزیسر گی 
 .شودلیگ قهرمانان اروپا مربوط یم

دوسوم از موارد ابتال  معلوم شده که اینها درست نیست. فینال لیگ قهرمانان در پورتو برگزار شد و  :کوستا
ندارد. حت  مشکل بتوان گفت که لیگ قهرمانان  که اکنون داریم منحرصا در لیسبون است، و هیچ ربیط به

 مقصد عمدٔه گردشگران بریتانیان  جزایر مادیرا و ساحل آلگراو بوده که رشد  ربیط به گردشگران دارد، چون
ان را دارد. همی   که دوسوم مشکل به لیسبون منحرص  ین می  

دهد که شده نشان یم بیماری در آنها کمی 
میان باشد. همچنی   باید روشن کنیم که  عوامل دیگری در مسئله ربیط به گردشگران ندارد. ممکن است 

ی در این مرحله، هیچ ربیطرشد همه لحاظ فشار بر ویژه بهبه آنچه در مراحل قبیل روی داده ندارد، به گی 
ان مرگ نظام  .ومی  خدمات پزشیک، یا می  

احیای اقتصادی صحبت کنیم. رئيس کمیسیون اروپا در یک تور اروپان   اکنون کم درباره طرح :یورونیوز
میلیارد یورو و یونان  ۸۰میلیارد یورو، اسپانیا  ۱۶چند طرح وام را داد. پرتغال بناست حدود  خی  تصویب

د. آیا این که شما  ۲۰۰بناست  میلیارد یورو دریافت کنند و ایتالیا رکورددار است و  ۳۰  میلیارد یورو بگی 
 رویاروپا را برعهده داشتید باعث میانه ای اتحادیهریاست دوره

 
کشورها به   تان شده؟ یا پرتغال کمی  از باف

 وام نیاز داشته؟

 سال گذشته، ریاست دوره ها در زمانکوستا: کلید تخصیص رسمایه
ٔ
ای آلمان تعیی   شد، یعت  در ماه ژوئیه

ات اقتصادیتصویب یم اندازی این ابزار مایل را باید راه وقت  که ی روبههمه کردیم تا با تأثی  رو شویم. ما گی 
 ۲۰۲۲ها در سال بیت  شده بود که معیار توزی    ع وامپیش کردیم، و ها کار یمبیت  در این مرحله براساس پیش
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ثی  جمعیت و تأ ها و با درنظر گرفی   بیت  شود. پس هر کشوری براساس همان پیشروزرسان  یمبه بازنگری و 
ی ایتالیا و اسپانیا در نخستی   موج همه کرد. پس از آنجاکهمنق  بحران بر اقتصادش وام دریافت یم گی 

ین آسیب را دیده بودند، سهم ی از رسمایه بیشی   .های احیای اقتصادی به آنها تعلق گرفتبیشی 

برخ  از آنها  ولیه به حسابپول به اعضا درست به اندازٔه پویل است که در زمان عضویت ا تزریق :یورونیوز
که وضعیت را در بسیاری از کشورهای   واریز شده. در آن زمان اشتباهات و اتالف هزینه زیادی روی داد 

های طرح احیای اقتصادی باید کجا هزینه وجود دارد که تعیی   کند پول اروپان  بدتر کرد. آیا اکنون سازوکاری
یاز اشتباهات این شوند تا   شود؟ چنیت  پیشگی 

ان  ۲۰۱۹که گزارش سال   کوستا: نخست باید توجه داشت دادگاه حسابریس اتحادیه اروپا نشان داد که می  
شود. پس ها یمپول درصد از کل این ۰.۷۵های اروپان  ناچی   است و فقط شامل در زمینه رسمایه فساد 
یل بسیاری هست کهبودجه ل مؤثر هم بود ها مشکیل ندارد و سازوکارهای کنی  ه. این بار سازوکار کنی 
 وام اعطای تری نی   در کار است. چراکهجدی

ٔ
بندی شکل یک قرارداد با اهداف، نقاط عطف و زمانها بههمه

د که کشورها در زمان تعیی   شدهها وقت  تعلق یمشود. این بودجهاجرا یم مشخص به اهداف مورد نظر  گی 
یل بسیار سفت  وسخت  در کار ابرسند. کنی 

ٔ
ای ما، تمایم اعضا نخست ریاست دوره ست. در شش ماهه

که کمیسیون ها را صادر کند. دوم آنداد مجوز واماروپا اجازه یم طرخ را تصویب کردند که به کمیسیون
ی ارائه کرد، با هزینهوام اروپا  ایط بسیار بهی  ها. و سوم های مستقل دولتوام های مایل کمی  از ها را در رسر
کشور از این میان چراغ سی     ۱۲اند و شان را ارائه کردهاقتصادی احیای عضو، پیش از این، طرح ۲۴که، آن

به ریاست  ژوئیه، در نخستی   جلسه شورای مایل و اقتصادی اروپا  ۱۳اند. بناست روز گرفته  کمیسیون را 
شکیل قوی و متحد ید اکنون بهاروپا با طرح تأیید شوند. این کار برای اروپا حیان  است، و  ۱۲اسلوون  این 

جای رفی   به سمت سال پیش را تکرار نکند، یعت  باید به۱۰اشتباهات  به این بحران اقتصادی پاسخ دهد و 
 .گذاری بشوداقتصادی وارد مسی  اصالحات و رسمایه ریاضت

 است؟ ای پرتغال در شش ماه گذشته کدام بودهدشوارترین لحظات ریاست دوره :یورونیوز

 از این دوران فاصله نگرفتهمن هنوز به :وستاک
 
را بدهم. از نظر مقابله با  ام که بتوانم پاسخ شما اندازٔه کاف

ی زمان بسیار دشواری بود، بههمه های احیای اقتصادی. ما توانستیم اجرای تمایم طرح خصوص برایگی 
کنیم.   چوب مایل چندساله آینده را تعیی   چار  های اجتمایع را تصویب کنیم،رسمایه تمایم قوانی   مربوط به

ک کشاورزی  اصالحات سیاست مشی 
ٔ
هفته اخی  تصویب شد،  آخرین طرح در این زمینه، یعت  بسته

ک کشاورزی را با هم تلفیق یم بار ُبعد اجتمایع و ُبعد سی   ای که برای نخستی   بسته کند. ما سیاست مشی 
های دولت  را تصویب کنیم تا بتوان پاسخ و کمک مربوط به اعطای بودجه توانستیم طرح تسهیل قوانی   

ین لحظات کار ما آنجا بوده که توانستیم از اصول مؤثری  حقوق اجتمایع  به این بحران داد. مهمی 
ٔ
نظری پایه

ین ُبعد بندی و اقدامات مشخیص داریم تا ااکنون زمان .اروپا به طرح عمیل پایه حقوق اجتمایع اروپا برسیم
تروی    ج  ای بدل کنیم که واقعا مدل اجتمایع خود را نزدیک کنیم و اروپا را به اتحادیه اجتمایع را به واقعیت

هوا و امور انتقال عمده در حوزه آب کند. به این منظور باید از دو دهد و از آن مراقبت یمو توسعه یم
ات آبتصویب قانون تا دیجیتال پشتیبان  کرد. نکته کلیدی دیگر  بار وهوان  بود. نخستی   زٔه مربوط به تغیی 

به صفر برسانند.  ۲۰۵۰های کربت  را تا سال شوند که انتشارآالیندهکشورهای یک قاره متعهد یم  است که
یادگار گذاشته. باید به خودمان ببالیم که را به ایای پرتغال نقاط برجستهکنم ریاست دورهبنابراین فکر یم



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

20 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 کهایم توانسته
 
 تعیی   کردیم برسیم، یعت  برای احیای اقتصاد و رفی   به سوی اقتصادی منصفانه، به هدف

 .سی   و دیجیتال دست به عمل زدیم

ای برای شود. چه توصیهای اتحادیه اروپا دار ریاست دورهبناست اسلوون  از روز یکم ژوئیه عهده :یورونیوز
 ماه آینده به دولت اسلوون  دارید؟ ۶

ای از آنها که نمونه دهم،نما هدیه یمای ندارم. فقط به همکارم، یاِنز یاِنشا یک قطبمن توصیه :کوستا
یان  همیشه وزیر اسلوون  بناست آيد. وانگیه، نخستکار یمبه دریانوردان پرتغایل داشتند، چون ابزار مسی 

  ۲۰۰۸او در سال کشورش را آغاز کند، نخستی   دورٔه ریاست   ایدومی   دورٔه ریاست دوره
ٔ
 بوده، پس تجربه

 این کار را دارد و قطعا ریاست خون  خواهد داشت

ۍ وان   نن
   ترک  رست 

  ځواکونو او انسان 
ت والیت ک  د امنیت  قاچاق  دوشنبه د ترکت   په سوېل لویدیز سی 

 .تنه نور ټپیان دي ۱۰شخړه ک  دوه مهاجر وژل شوي او  وړونکو ترمنځ

 
 انځور له ارشیف څخه. سرچینه: پېکچر االینز

   ترک  ورځپاڼه حریت وان   
ه شپه امنیت  ت تی  والیت په پرواري ولسوایلۍ ک  هغه  چارواکو هڅه وکړه د سی 
 .اتباع په ک  سپاره وو الرۍ ودروي خ   د پاکستان او افغانستان

 : پاڼه ک  لییک   په یوه خی 
ت د وایل  دفی    » د سی 

داریو رسه رسه د موټر  الرۍ چلوونیک  د امنیت  ځواکونو د خی 
 «.وکړې له درولو ډډه وکړه او پر پولیسو ن   ډزې
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

  چارواکو بیا پر الرۍ
پاڼه ک  زیاته شوې خ   امنیت  وکړې خ   له امله ن   الرۍ ک  سپاره  چلوونیک  ځوان   ډزې خی 

 .دي تنه نور ټپیان ۱۰دوه مهاجر ووژل شول او 

ت والیت روغتون ته وړل شوي دي  .ټت   شوي کسان د سی 

  
ځواکونو الرۍ چلوونیک ونیو او د تښتېدلو مهاجرو د موندلو لپاره ن   د لټون عملیات پیل  لږ وروسته امنیت 

 .کړل

  له څو ک
سیمه بدله شوې ده. دمګړۍ دغه  لونو راهییس  ترکت   اروپا ته د راتلونکو مهاجرو لپاره پر ترانزیت 

ي خ    ۴هیواد ک  تر   .ډېری ن   سوریایان او افغانان دي میلیون ډېر مهاجر اوسی  ږ

 .ورسويزیات شمی  مهاجر ترکت   ته له رسېدو وروسته هڅه کوي خ   ځانونه یونان او یا د بالکان هیوادونو ته 

ۍ د ترکت   سمندري چارواکو وویل اژې سمندر ک  ن   
ه اون  خ   غوښتل ن    پناه غوښتونکي نیولي دي ۴۴هغه  تی 

  قاچاق وړونیک  هم نیول شوي دي
 .اروپان   هیوادونو ته واوړي. دوی زیاته کړې وه خ   دوه شکمن انسان 
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