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د رمضان میاشتې  ۲۳مه د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمن حقاني لوګر والیت ته د سفر پر
مهال وویل چې په ټول توان کوښښ کوو ،چې د هیواد د لرې پرتو سیمو وړ او مستحقو کورنیو ته په پوره روڼتیا او
چټکتیا سره مرستې ورسوو.
نوموړي هلته شهیدانو ته د دعا ترڅنګ د زرو بېوزلو ،معیوبو ،شهیدانو او بې ځایه شوو کورنیو سره د نقدي او خوراکي
توکو مرسته وکړه.
د لوګر والیت د ولسونو په نمایندګۍ حاجي غالم نبي د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر د سفر څخه مننه وکړه او د
ولسونو شته ستونزې یې د وزیر صاحب سره شریکې کړې.
وروسته د لوګر والیت والي مولوي عنایت هللا شجاع خبرې وکړې د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر د سفر څخه
یې مننه وکړه او د ولسونو څخه یې د وړ او مستحقو کورنیو په پیژندلو کې د مرستې غوښتنه وکړه.

ویب سایت وزارت

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت خوست مساعدت خوراکی وغیر خوراکی را برای  206خانواده بیجاشده
ولسوالی های صبری و قلندر به تاریخ  4ثور توزیع نمود.
مساعدت مذکور ،برای هریک از  170خانواده سروی شده ،ولسوالی قلندر یک بوجی برنج از مساعدت کشور چین وبرای
هریک از  36خانواده بیجاشده وزیرستان شمالی در ولسوالی صبری یک باب خیمه از جانب موسسه  IOMو بسته های
صحی ،وسایل بازی اطفال والبسه از جانب دفتر UNICEFتهیه شده بودکه از طریق اداره امور مهاجرین آنوالیت توزیع
شد.
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ویب سایت وزارت

د کابل والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست په همکارۍ له ( )٥٠٠اړمنو او بېځایه شوو کورنیو سر مرسته
وشوه.
یادې مرستې د چین هیواد له لوري د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت په واک کې ورکول شوې وې چې نن په وړ
او مستحقو کورنیو وویشل شوې ،چې دا لړۍ به انشاءهللا تر ټولو مستحقو کورنیو په منظم ډول ورسیږي.

مهاجر نیوز

ترکي چارواکي ویلي چې په راتلونکو دریو ورځو کې به  ۶۸۱نور افغانان هم بیرته خپل هیواد ته واستوي .د یکشنبې په
ورځ  ۲۲۷افغانان چې په ناقانونه ډول دغه هیواد ته د ننه شوي و په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته استول شوي.
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د حریت ورځپاڼې راپور ورکړی چې دغه غیر قانوني کډوال په وروستیو میاشتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا له نیولو
وروسته د توقیف په موقتو مرکزونو کې ساتل کیدل چې د اداري پروسو له بشپړولو وروسته د ترکیې ختیځ ماالتیا ښار
له هوایي ډګر څخه کابل ته واستول شول .په نیول شویو کسانو کې پاکستاني اتباع هم شامل دي.
سیمه ایز چارواکي ویلي چې د ماالتیا هوایي ډګر څخه د چارتر الوتکو له پیل راهیسې ۶۸۱ ،افغانان خپل هیواد ته استول
شوي.
حریت ورځپاڼې د چارواکو له قوله لیکلي چې په روان کال کې د ترکیې د کډوالۍ ادارې لخوا د چارتر الوتکو شمیر  ۲۹ته
لوړ شوی چې راتلونکو دریو ورځو کې به درې نور چارتر الوتکو کې  ۶۸۱نور افغانان له ماالتیا هوایي ډګر څخه
افغانستان ته واستول شي.
په ټولیز ډول  ۱٠۱۲۲افغانان او  ۴۴۷۳پاکستاني وګړي یوازې په چارتر الوتکو کې بیرته خپلو هیوادونو ته استول شوي
دي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو وروسته د ایران له الرې ترکیې ته د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ کچه لوړه شوې چې
له دې سره دغه هیواد پر خپلو پولو تدابیر سخت او د کډوالو پر وړاندې یي د دیوال د رغولو چارې پیل کړي.
د شمیرو له مخې دامهال په ترکیه کې شاوخوا  ۴میلیونه کډوال چې ډیرۍ یي د سوریي او افغانستان وګړي دي په دغه
هیواد کې د کډوالۍ شپې سبا کوي ..
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مهاجر نیوز

د اروپا د سرحدونو د ساتنې ادارې ( فرانټکس) غواړي چې راتلونکو پنځو کلونو کې د خپلو سرحدي او سمندري ساتونکو
د دایمي کارکوونکو شمیر  ۱٠زره تنو ته لوړ کړي .یوه نادولتي سازمان ویلي چې یاده اداره اوس پر دې غور کوي چې
خپل ساتونکي پر « وژونکي او غیر وژونکي» وسلې مسلح کړي.
د StateWatchپه نوم یوه غیر دولتي سازمان په خپله مطبوعاتي بیانیه کې چې د اپریل په  ۲۱خپره شوې لیکلي چې
فرانټکس د  ۲٠۲۳کال لپاره د خپلو پوله ساتو ځواکونو پر تجهیزاتو بوخت دی چې د ) (MNITEپه نوم دغو تجهیزاتو
کې « وژونکي او غیر وژونکي» وسلې هم شاملې دي.
د فرانټکس د تجهیزاتو د غه سند د ماچ په  ۱۸تصویب شوی چې په کې بیالبیل تجهیزات او درنې او سپکې وسلې شاملې
دي .په اعالمیه کې راغلي چې په  ۲٠۱۹کال کې فرانټکس خپل ماموریت پیاوړی کړ او اوس باید یوه دایمي کاري ګروپ
په جوړولو سره د تجهیزاتو او بودیجې اندازه ډیر کړي .
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له دغو وسلو څخه به د فرانټکس ځواکونه د شنګن پر سرحدونو ،هوایي ډګرونو،سمندر ،د پولې په اوږدو ،هوایي
ماموریت او پوستو کې د خپلو دندو د ترسره کولو لپاره کار واخلي.
د StateWatchغیر دولتي سازمان وایي چې د سرحدونو د کنټرول لپاه به دغه  ۱٠زره پوله ساتي ځواکونه اروپایي
یونیفورم او خپلې وسلې له ځان سره ولري.
فرانټکس د دغه کار د ترسره کولو لپاره پر  ۵،۶میلیارده یورو بودیجې باندې تکیه کوي چې د  ۲٠۲۱څخه تر ۲٠۲۷
کلونو لپاره په پام کې نیول شوی او دا د اروپایي ټولنۍ ادارو تر ټولو غوره ډالۍ ده.
د فرانټکس ادارې پر فعالیتونو له دې وړاندې یو شمیر نیوکي هم شوې او د کډوالو د بشري حقونو پر سرغړونې تورن
شوی.
د  ۲٠۲۱کال د می په میاشت کې دوه پناه غوښتونکي له دریو نادولتي سازمانونو سره یو ځای د دغه آژانس پر وړاندې
محکمه کې د استیناف غوښتنه ثبت کړه .دغه پناه غوښتونکي هغه مهال ویلي چې دوې د یونان د لیسبوس ټاپو ته له
رسیدو وروسته د تاوتریخوالی قرباني شوي و .په تیرو  ۱۷کلونو کې دا لومړی ځل و چې فرانټکس د بشري حقونو د
سرغړونو له امله محاکمه شوی و.
له دې وروسته د روان کال په مارچ میاشت کې یو سوري کډوال هم په اروپایي محکمه کې د فرانټکس او یوناني ځواکونو
پر وړاندې د استیناف غوښتنه کړې وه.
هر کال د اروپا غړي هیوادونه او حتی د سویس په ګډون ځیني هیوادونه چې غړیتوب هم نه لري فرانټکس ته د تجهیزاتو
او مالي مالتړ لپاره پریکړه کوي.
پر فرانټکس وروستیو نیوکو ته په پام سره ،له دغې ادارې سره د مالي مالتړ دوام او یا نه دوام د بحث یوه موضوع ده.
مثال په سویس کې هر کال دغه مرستې له  ۲۴میلیونو څخه  ۶۱میلیون فرانک ته لوړیږي خو د ا لومړی ځل دی چې د
سویس اتباع پریکړه کوي چې ایا پر فرانټکس له نیوکو سربیره دوې خپلې مرستې ډیرې کړې یا نه .
فرانټکس چې د اروپا پر سرحدونو د څارنې دنده لري وایي چې د غربي بالکان له الرې په ناقانونه ډول د کډوالو شمیر
خورا ډیر شوی چې ډیری دغه کډوال د افغانستان او سوریي وګړي دي او غواړي ځانونه پر مختللو اروپایي هیوادونو ته
ورسوي .

رادیو آزادی
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عکس آرشیف :یک مرد افغان مادر بیمار خود را به آنسوی مرز ٬به پاکستان انتقال می دهد .

در پاسخ به درخواست سفارت افغانستان در اسالم آباد ٬حکومت پاکستان پذیرفته است که به افغانها اجازه بدهد ٬تا با
استفاده از تذکره هویت خود ٬سرحد را عبور کرده و به افغانستان بر گردند .
این تصمیم پس از آن اتخاذ گردید که تعداد زیادی از افغانهای که پاسپورت نداشتند در نتیجه سختگیری های وضع شده
در مرز با افغانستان ٬اجازه سفر به کشور خود را نداشتند و در همانجا گیر مانه بودند.
محمد صادق نماینده خاص پاکستان برای افغانستان امروز دوشنبه در صفحه توتیرش نوشته است که افغان های دارند ٔه
تذکره هویت ٬تا  ۲۹ماه اپریل اجازه داده می شود که از گذرگاه تورخم به افغانستان برگردند.
او افزود که قبال تنها به بیماران افغان اجازه داده می شد که با تذکره به پاکستان رفت و آمد کنند .
پاکستان رفت و آمد افغانها را که بیشتر به داشتن پاسپورت و ویزه محدود ساخته است .
پیش از این ،افغانهای گیرمانده در تورخم در تماس با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که مقام های پاکستانی به بیماران
دارای تذکره هم اجازه رفت و آمد را از مرز تورخم نمی دادند.
و حید هللا یکی از افغانهای که مادرش در آنسوی سرحد گیر مانده است ٬میگوید « :کسی را با تذکره هم اجازه نمی
دهند.مادرم گیرمانده ،برادران و خواهران مان همچنان روز ها را در تورخم سپری می کنند و شام دو باره به شهر جالل
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آباد بر می گردند».
سفارت افغانستان در پاکستان گفته است که افغانهای که میخواهند به کشور برگردند ٬با استفاده از تذکره خود سرحد را
عبور کرده می توانند و باید از این فرصت استفاده کنند.

بی بی سی پښتو

پاکستان اعالن کړی چې سر له نن ( دوشنبه) هغه افغانان چې په پاکستان کې دي ،کوالی شي یوازې د تذکرو په لرلو
افغانستان ته ستانه شي.
دغه خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې.
نوموړی وایي" :هغه کسان چې غواړي خپلو کورونو ته ستانه شي ،د اپریل تر  ۲۹نېټې له تورخم الرې افغانستان ته
اوښتی شي".
د ښاغلي صادق په وینا له دې وړاندې "یوازې ناروغانو ته اجازه ورکول کېده چې له ویزې پرته" افغانستان ته والړ شي.
بي بي سي پښتو پاڼې ته داسې وېډیوګانې رسېدلي چې ګڼ شمېر افغانان پکې له دغه اعالن وروسته د تورخم له الرې
افغانستان ته اوړي.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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سلګونه افغان کډوال چې ماشومان ،مېرمنې او ناروغان هم پکې وو ،د کرښې بلې غاړې ته د تورخم په ښارګوټي او لنډي
کوتل سیمه کې بند پاتې وو او افغانستان ته د تللو په تمه وو.
پاکستان اعالن کړی چې سر له نن ( دوشنبه) هغه افغانان چې په پاکستان کې دي ،کوالی شي یوازې د تذکرو په لرلو
افغانستان

ته

ستانه

شي.

بي بي سي پښتو پاڼې ته داسې وېډیوګانې رسېدلي چې ګڼ شمېر افغانان پکې له دغه اعالن وروسته د تورخم له الرې
افغانستان ته اوړيpic.twitter.com/0hG6RHS16h .
— )April 25, 2022 BBC Pashto (@bbcpashto
د پوسټ  Twitterپای2 ,
د پاکستان او افغانستان تر منځ د تورخم پر کرښه ګڼ شمېرو بندو افغانانو کډوالو تېره اوونۍ الریون کړی و او له پاکستاني
چارواکو یې غوښتنه دا وه چې بېرته خپل وطن ته د تلو اجازه ورکړل شي.
د کمکي اختر په رانژدې کېدو ګڼ افغانان چې پاکستان ته د مزدورۍ او کاروبار لپاره تللي دي ،افغانستان ته ستنېدو په
انتظار وو.
له دې وړاندې د پاکستان حکومت اعالن کړی و ،چې له پاسپورت او ویزې پرته افغان پاکستان ته تګ راتګ اجازه نشته.
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پر تورخم کرښه بند پاتې افغان کډوالو کې ګڼ شمېر ښځې هم شته
خو پخوا هم ځینې وخت افغان کډوال په تذکرو د تورخم له الرې افغانستان ته تللی شوای.
د تېر کال له اګس ت راهیسې چې طالبانو پر افغانستان واکمن شوي ،د اقتصادي ستونزو له امله ګڼ زرګونه افغانان پاکستان
ته والړل.
د سپین بولدک او چمن له الرې هم افغانانو ته په تذکرو د تګ راتګ اجازه ورکول کېده خو ځینې وخت د تلو راتلو پرمهال
له ستونزو شکایتونو کېدل .دغه الره هم د طالبانو له واکمنۍ راهیسې څو ځله بنده شوې وه چې آن د طالبانو او پاکستاني
پوله ساتو ترمنځ پکې نښتې هم وشوې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ تېر کال ویلي و ،یو عشاریه څلور میلیونه افغان کډوال پاکستان کې په قانوني
ډول مېشت دي او نژدې همدومره نور د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.

صدای امریکا

شمار زیاد افغانها با در پیش گرفتن راههای دشوار به گونۀ غیرقانونی از ایران وارد ترکیه میشوند
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رسانههای ترکیه از قول مقامهای ادارۀ مهاجرت آن کشور گزارش داده اند که  ۲۲۷پناهجوی افغان که به گونۀ غیرقانونی
وارد آن کشور شده بودند ،به تازگی به افغانستان برگردانده شدند .
روزنامۀ ترکی صباح گزارش داده است که طیارۀ حامل پناهجویان افغان روز گذشته از میدان هوایی ماالتیا به قصد میدان
هوایی کابل پرواز کرد .
به نقل از این گزارش ،تالش های حکومت ترکیه به خاطر مبارزه با مهاجرت غیرقانونی ادامه دارد و پناهجویانی که به
شکل غیرقانونی وارد این کشور میشوند ،پس از بازداشت و نگهداری در کمپهای بازگشت ،به کشور اصلی شان
برگردانده میشوند.
گزارش می افزاید که در چند هفتۀ اخیر که پروازهای چارتر شده از میدان هوایی ماالتیا از سرگرفته شده است ،تا اکنون
بیش از  ۶۸٠پناهجوی افغان به کشور شان برگردانده شده اند.
در حالیکه انقره سرگرم جلوگیری از مهاجرتهای غیرقانونی است ،سرازیر شدن پناهجویان به ترکیه که بیشتر آن
شهروندان کشورهای جنگزده مثل اوکراین ،سوریه و افغانستان اند ،به مناظرۀ داغی در آن کشور مبدل شده است.
اکثر این پناهجویان در تالش اند تا از طریق ترکیه خود را به کشورهای اروپایی برسانند.
روزنام ۀ صباح به نقل از وزارت داخلۀ ترکیه گزارش داده است که در پنج سال اخیر ،کم و بیش  ۷٠٠هزار پناهجو از
طریق ترکیه به کشورهای اروپایی رفته اند.
در حال حاضر ،ترکیه با میزبانی از بیش از چهار میلیون مهاجر ،بیش از هر کشور دیگر جهان ،مهاجر دارد و در تالش
است تدابیر جدید امنیتی ،به شمول استقرار نیروهای امنیتی را در مرزهای خود به کار ببندد تا از ورود مهاجران و
پناهجویان جدید جلوگیری کند.
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