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 ر اخبا تن کامل م

 

 د وزارت وېب پاڼه

 

مرستیال  د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې له  

 .ښاغلي محمد خاطر زید سره په خپل کاري دفتر کې وکتل

په دغه ناسته کې د بې اسناده مهاجرو، په سرحدونو کې راستنېدونکو ته د اسانتیاو برابرولو او یو لړ نورو موضوعاتو خبرې  

 .وشوې

ۍ زه د خوست والیت ډېر لرو  ښاغلي خاطر زید د افغانستان له اوسني وضیعت څخه خوښي څرګنده کړه او وویل: تېره اون

 .پرتو سیمو ته والړم، په هرځای کې امن و، خوښي وه او هیڅ ستونزه نه وه

 مهاجرنیوز

 .اندنفر دستگیر شده 1261ظم از ابتدای سال جاری تا کنون در ترکیه های نامندر راستای عملیات مبارزه با مهاجرت
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های نامنظم و قاچاق انسان در  ها برای مقابله با مهاجرتای اعالم کرد که تالشت کشور ترکیه با انتشار اطالعیهوزار
 اند. نفر دستگیر شده 1261کشور ادامه دارد و در این راستا در سه ماهه اول سال جاری 

نفر   1261امور امنیتی انجام گرفته م 974هزار و  42منطقه با مشارکت  322هزار و  9های امنیتی که در در بازرسی 
 اند.دستگیر شده

  12ساختمان متروکه،  477هزار و   6مکان از جمله  313هزار و   22در چارچوب عملیات مبارزه با مهاجرت نامنظم، 
 مکان دیگر بازرسی شده است.  381هزار و   3پایانه و  419مکان عمومی،  36هزار و 

  30تبعه خارجی و  729نفر از جمله  759زماندهی قاچاق انسان بازداشت و برای نفر از به جرم سا 20در این راستا 
 شهروند ترکیه تحریم های اداری اعمال شد. 

   ویب سایت وزارت

  خانواده بیجاشده دروالیات بادغیس ، هرات، خوست، ننگرهار، نیمروز،   814هزارو    16در جریان یک هفته که گذشت  

غزنی، لغمان، جوزجان، فاریاب ، کندز، بلخ ،پروان ، غور وسمنگان ازطریق واحد های دومی وزارت امور مهاجرین 

 .مساعدت شدند
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برای خانواده های مذکورکه از اثرجنگ، حوادث طبیعی بیجاشده بودند وهمچنان برای عده ای ازخانواده های بی بضاعت 

ای بیوه بودند، ادارات امور مهاجرین و عودت کنندگان والیا ت با همکاری شماری  ،معلول ، معیوب ، افراد یتیم و خانم ه

های بهداشتی، آشپزخانه،  های مساعدتی را که شامل مواد غذایی، پول نقد، بسته، بستههای مددرسانی بین المللیاز سازمان 

 .های فامیلی بود، توزیع کردندبسته

 ویب سایت وزارت 

خانواده بیجاشده ناشی از جنگ وخشکسالی ولسوالی های قرمقول و خان چهارباغ از طرف ریاست امورمهاجرین    317برای  

 .حمل سال روان توزیع صورت گرفت 4آن والیت مساعدت نقدی به تاریخ 

بوده که در هماهنگی با ریاست  ACTEDدفترهزار افغانی از طرف    32هزار افغانی و    28کمک یادشده دردو کتگوری مبلغ  

 .امور مهاجرین توزیع شد

 ویب سایت وزارت 
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تن مهاجرافغان طور جبری ازایران به کشور به تاریخ چهارم    647آمریت امورمهاجرین نیمروز ازبرگشت یک هزارو  

 .بردادحمل سال روان خ

تن    120تن و  35خانواده شامل    6تن افراد مجرد، طور جبری و  975تن و  517خانواده، شامل    113از میان افراد مذکور

 .افراد مجرد به طور داوطلبانه واردکشور شده اند

تن مجرد راغرض دریافت کمک،   868زن وهمچنان    176مرد و   247خانواده شامل    114منبع عالوه نمود که ازآن میان،

 .معرفی شدند IOMبه دفتر

 دویچوله 

 

کیلومتره د هند پر لور سفر کول غوښتل څو خپله مېرمن وویني. دغه    ۲۰۰۰یوه ویتنامي له تایلنډ څخه په ربړي کښتۍ کې 

 .سفر یې اوس ناکامه شوی دی
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کلن ویتنامي، هوهوانګ هونګ د تالینډ له پوکېت تفریحي ټاپو څخه خپل    ۳۷لږ مخکې دغه    د توفانونو د فصل له پیل څخه 

 .سفر پیل کړی وو. دغه خبره پیچت سوګتان کړې ده، چې د تایلنډ د سمندري ځواک یو لوړپوړی استازی دی

ندري نقشې ورسره نه وې. دغه ویتنامي په خپله ربړي کښتۍ کې کافي اوبه او خواړه لرل، خو د هدایت کوم سیستم او سم 

ده غوښتل چې په خپله کښۍ کې د بنګال له خلیج څخه تېر شي. د چهارشنبې په ورځ د کب نیونکو یوې بېړۍ دغه ویتنامی  

کیلومتره لېرې پراته دي. د بېړۍ عملې د پیچت په خبره    ۸۰د سیمیالن له ټاپوګانو سره ولید چې د تالینډ له خاورې څخه  

 .ر ورکړ چې د هو هوانګ د ژغورلو په موخه راغی او دی یې ونیوسمندري ځواک ته خب

د سفر د هڅې هدف دا وو چې هو هوانګ غوښتل خپله مېرمن وویني چې د هند په ممبی ښار کې ژوند کوي. ده ورسره د  

تالینډ پالزمېنې بانکاک  کلن سړي لومړی په الوتکه کې د    ۳۷کرونا د بندیزونو له کبله د دوو کلونو راهیسې نه وو لیدلي. دغه  

ته سفر کړی وو. خو د سمندري ځواک د یوه استازي په حواله هلته ورته د ویزې نه لرلو له کبله هند ته د سفر کولو اجازه  

 .نه وه ورکړل شوې. له دې کبله دی پوکېت ته والړ او هلته یې یوه ربړي کښتۍ رانیوله

 صدای امریکا

 

در جریان تخلیه پر از هرج و مرج از کابل به ایاالت متحده منتقل شدند،    ۲۰۲۱در میان هزاران افغانی که در ماه اگست  

ت آنان در نفر آنان به عنوان خطرات بالقوه به امنیت ملی امریکا تشخیص شده و مقامات امریکایی احتمال عضوی  ۵۰حدود  

 .گروه طالبان را رد نکرده اند

گیری آمده که ادارات ایاالت متحده هنگام سرمفتش وزارت دفاع ایاالت متحده ماه گذشته گزارشی را نشر کرد و در آن نتیجه

ها اجازهٔ های تخلیه شده از تمام معلومات و امکانات دست داشته استفاده نکرده و اگر به برخی از افغان بررسی سوابق افغان

 ."اقامت در امریکا داده شود، "ایاالت متحده با خطرات امنیتی بالقوه مواجه خواهد شد

 .این گزارش قانونگذاران کانگرس ایاالت متحده را نگران کرده است
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انجام  استعماعیه کانگرس گفت که  اوایل ماه جاری در یک جلسه  ایالت مین، در  از  سوزن کالینز، سناتور جمهوریخواه 

های را که قبل از خروج آخرین طیاره امریکایی ها نباید روند کامل و جامع بررسی سوابق افغان عهدات امریکا در قبال افغان ت

 .توانستند از کابل خارج شوند به خطر بیاندازد

افغانی که سبب   ۵۰یر، رییس ادارهٔ استخبارات دفاعی، خواست تا در مورد محل اختفای کم از کم  خانم کالینز از اسکات بری

داند، اما در مورد بعداً به سناتوران معلومات ارایه یر گفت که او نمینگرانی امنیتی شده اند، معلومات ارایه کند. آقای بری 

 .خواهد کرد

های وزارت دفاع های برنامه تخلیه، سوابق افراد تخلیه شده در دیتابیسطبق گزارش سرمفتش وزارت دفاع، در اولین هفته

 .یژه دیتابیس استخبارات نظامی بررسی نشده استبه و

فرد تخلیه شده پس از بررسی بیومتریک    ۵۰در گزارش سرمفتش وزارت دفاع آمده است که معلومات در مورد سوابق این  

 .های مختلف وزارت دفاع و ادارات استخباراتی بدست آمدهزار افغان در دیتابیس ۵۸حدود 

های شناخته شده وارد، "نشان انگشت این افراد در مواد منفجره دیده شده و یا تروریستبر اساس این گزارش، در برخی م

 ."یا مظنون بوده اند

گوید که اردوی ایاالت متحده و ادارات استخباراتی میهای نظامی در ایاالت متحده،جانتن شرودن، تحلیلگر پیشین عملیات

که در آنجا بیومتریک از جمله نشان انگشت، شناسایی چشم، اسم و سایر   های مختلفی از شهروندان افغان را دارنددیتابیس

 .معلومات شناسایی شخصی آنان درج است

مهاجر افغان محرم است، آیا اعضای طالبان می توانند در میان    ۵۰در حالی که هویت واقعی و اطالعات بیومتریک این  

 آنها باشند؟ 

کنم. " او افزود که در نخستین روزهای پر هرج و مرج تخلیه، افراد  نمیشرودن به صدای امریکا گفت: "من آن را رد  

 .های میدان هوایی عبور کرده و سوار طیارهٔ نظامی ایاالت متحده شوندتوانستند از دروازه نامطلوب می

وید که به طور  گهزار افغان درسال گذشته بود، می   ۱۲۴وزارت خارجه ایاالت متحده که هماهنگ کننده روند تخلیه بیش از  

 .ها بهبود آورده استمداوم در برنامه اسکان مجدد افغان

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: "ما به استفاده از هر ابزاری از ورود کسانی که ممکن است جوامع امریکا را تهدید 

 " .کنند، جلوگیری خواهیم کرد

میالدی یک افغان را که در جریان روند تخلیه به   ۲۰۲۲ی این در حالی است که حکومت ایاالت متحده در هفتهٔ دوم فبرور

 .امریکا انتقال داده شده بود، دو باره به افغانستان باز گرداند

ایاالت متحده گزارش داده است که این شهروند افغانستان به دلیل "سابقهٔ جرمی" به کشورش  Axios ویب سایت خبری

 .برگشت داده شده است

اند، فقط تعداد انگشت ها هزار شهروندان افغان که به ایاالت متحده منتقل شده اده است که از جمله ده سایت گزارش داین ویب

 .اند ها در بازداشت حکومت امریکا باقی ماندهها هنوز هم به دلیل سوابق جنایی و سایر نگرانیشماری آن 

ها هزار شهروندان  یالدی گزارش داده بود که از جمله ده م  ۲۰۲۱پست، چاپ امریکا در سپتمبر  روزنامهٔ واشنگتن  قبل بر این، 

ها در جریان بررسی به عنوان خطرات بالقوه به امنیت ملی امریکا  نفر آن   ۴۴فقط    افغان که به ایاالت متحده منتقل شدند،

 .تشخیص شده اند
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کشورشان ایجاد شده است، اما در  ها به  یک پروسه برای اخراج افغان   بر اساس این گزارش، حاال در صورت ضرورت،

 .مورد این روند جزییات ارایه نشده است

 مهاجر نیوز 

 

افغانستان څخه  میاشتې وړاندې له    ۶د بشري حقونو د څار سازمان خبر درارۍ ورکړی چې ډیرۍ هغه افغانان چې شاوخوا  

فرانسې ته راوستل شوي، الهم رواني او روغتیایي فشار سره مخامخ دي. یاد سازمان وایي چې دغه کډوال روغتیایي مالتړ 

 .ته اړتیا لري

مه په خپله اعالمیه کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو  ۲۴دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د مارچ په  

او په ځینو حاالتو کې دوې خپلې کورنۍ په  وروسته ډیرۍ   ناڅاپي ډول خپل هیواد پریښودو ته اړ شول  په  افغانان  دغه 

 .افغانستان کې پریښودل

 .زرو څخه ډیر خلک له افغانستان څخه وویستل ۳د تیر کال اګست میاشت کې د کابل له سقوط وروسته د فرانسې دولت له  

عالمیه کې لیکلي چې ډیرۍ دغه ایستل شوي افغانان په لومړیو دریو میاشتو کې په د بشري حقونو د څار سازمان په خپله ا

فرانسه کې روغتیایي بیمه نه درلوده نو ځکه دوی له روغتیایي خدمتونو څخه محروم پاتي ول. یاد سازمان له کوربه دولت  

 .څخه غواړی چې دغو افغانانو ته غوره روغتیایي او روانې مرستې وړاندې کړي

 .سیمو ته د افغانانو استول د روغتیایي بیمې چاره ال ستونزمن کړېدغه نادولتي سازمان وایي چې د فرانسې لرو پرتو 
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 ناحیه کابل افغانستان  ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

که څه هم چې په دې وروستیو کې فرانسې ته راوستل شوي افغانان د نورو هغو په پرتله نسبتا له یو شمیر مرستو برخمن 

طراب، خپګان، بې شوي خو یو شمیر دغه کډوال بیا د بشري حقونو د څار سازمان سره په مرکه کې ویلي چې دوې له اض

 .خوبۍ، درد او رواني فشار سره مخ دي

یو تن افغان د بشري حقونو سازمان ته وویل:» زه په فرانسه کې بستر یم خو ذهن مې په افغانستان کې دی. یوې ښځې 

کوالی. ما سخته ضربه وویل:» زه له خپل هیواد سره مینه لرم. زه له خپلو خلکو سره مینه لرم خو زه له دې ځایه هیڅ نشم  

 «.لیدلې او ځینې شیان هیروم،حتی خپل نوم هیروم

د یادولو ده چې په دې وروستیو کې د اوکراین له جګړې څخه د تښتیدلو کډوالو او افغان، سوریایي او عراقي کډوالو ترمنځ  

 .دوه ګوني چلند په اروپا کې ګڼ شمیر غبرګونونه راپارولي

 

میلیوني ښار ممبیی کې اوسیږي چې د کورونایي بندیزونو له کبله ده له دوو کلونو راهیسې نه    د دغه سړي مېرمن د هند په 

 وه لیدلې

خو د باد نامناسبو شرایطو د ده د پرمختګ او وړاندې سفر مخه نیولې وه. ټاکل شوې ده چې له خپل دغه ناکام سفر وروسته 

د پیچت په خبره «موږ د ویتنام او هند له سفارتونو سره هم  به له هو څخه په پوکېت کې پوښتنې ګروېږنې هم وشي. خو  

  ».تماس نیولی دی خو ځواب یې ال نه لرو

 


