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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4----------------------------------------------------------------------------------------------------- متن کامل اخبار

 4----------------------------------------- .هړمرسته تر السه ک ېک تیپه کابل وال ویکورن روډې خهڅ ( ٤٠٠زرو ) ویله 

 4- ست یشهروند افغانستان در خطر ن چیافغان در پاکستان: جان ه انیبه تظاهرات پناهجو وند یواکنش وزارت خارجه در پ

 6-------------------------------------------- نمودند  افتی ، غور و بغالن کمک در ابیکندز ، فار اتیدر وال لیصدها فام

 6-------------------------------------------------------------- !یجرمن زهیو افتیهزاران باشنده افغان چشم انتظار در

 7--------------- نمود هیرا تخل نتیاردوگاه مهاجران در شهر گراند س سیتن، پل کیو مرگ  یانداز ریفرانسه: پس از ت

 9------------------------------------ دي  رډی  ولوټتر  ېافغانان په ک دل؛ی رډی ستلوید ا والوډسلنه د ک ۷٠ خهڅ یېله ترک

 11 --------------------------------------------- کرد  یریکشور جلوگ نیبه ا هیاز ترک گری مهاجر د ۱۵٠از ورود  ونانی

 12 ------------------------------ کرد  یر یاز ورود صدها پناهجو جلوگ یگارد ساحل  ونان؛یبه  هیاز ترک انی هجوم پناهجو
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 د وزارت ویب سایټ 

 

موسسې له سروې څخه وروسته د کابل   WFP ( کورنیو سره د٤٠٠( مه د چهارشنبې په ورځ له یو زرو )٤د جوزا په )

( افغانې   ٨٠٠مرسته د کابل والیت په پنځمه ناحیه کې له هرې کورنۍ سره درې زره او )والیت د مهاجرینو د ریاست په 

  .مرسته وشوه

موسسې د کابل د مهاجرینو ریاست سره په هماهنګۍ کې د چهارشنبې په ورځ د کابل والیت په  (IRC) په ورته وخت کې

 .( نورو کورنیو ته بشري مرستې ورسولې٥٢څلورمه ناحیه کې )

 .( زره افغانۍ ورکړل شوې٢٤دغې مرستې په بهیر کې هرې کورنۍ ته )د 

 آژانس اطالعاتی باختر
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مقابل دفتر ادارۀ مهاجرت سازمان ملل متحد در وزارت امور خارجه در پیوند به تظاهرات شماری از پناهجویان افغان در  

 .گوید که جان هیچ شهروندی در خطر نیستپاکستان می

به گزارش آژانس باختر؛ وزارت امور خارجه با نشر اعالمیه یی گفته است که:»ا.ا.افغانستان ضمن اینکه تأمین امنیت  

ید میکند که افغانستان صرف نظر از هرگونه تعلقات بار دیگر تأکهر شهروند را وظیفهٔ دینی و ملی خود می داند، یک 

گونه تهدیدی متوجه آنها نیست«. در اعالمیه گفته شده که  ها است و هیچقومی، سمتی و مذهبی، خانهٔ مشترک همه افغان

اقتصادی    آباد تظاهرات کرده اند، پناهجویانشماری از پناهجویانی که در مقابل دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد در اسالم

های  ها و مصاحبه با رسانهکنند. اعالمیه افزود که این افراد در گردهماییهاست که در پاکستان زندگی میهستند و سال

شان در خطر است؛ در حالی که به گفتۀ وزارت   کنند که گویا تازه از افغانستان بیرون شده و جانخارجی طوری وانمود می

 .پناهجویان نیست خارجه، هیچ تهدیدی متوجه این

های مهاجرات شان گفتنی است که در چند روز اخیر، تعدادی از پناهجویان افغان در اعتراض به عدم رسیدگی به دوسیه 

 .آباد پاکستان دست به اعتراض زده انداز سوی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در شهر اسالم

گان خواسته اند تا روند ثبت نام، توزیع کارت مهاجرت و مان ملل متحد در امور پناهندمعترضان از کمیساریای عالی ساز

 .شان در کشورهای مهاجرپذیر را تسریع کند مراحل پذیرش
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 ویب سایت وزارت

 

کندز، فاریاب، غور و بغالن مساعدت های تهیه شده از طرف مراجع مختلف،  خانواده بیجاشده در والیات    823برای  

 .درهماهنگی با واحد های دومی وزارت امور مهاجرین، به تاریخ سوم جوزا توزیع شد

، برای هر یک از   ACTED هزار افغانی ازطرف اداره  28خانواده دروالیت کندز،    97مساعدت یادشده برای هریک از  

هزار افغانی ، سه تخته کمپل ، بسته البسه زمستانی از طرف دفتر دارت ، برای   18ضرر درفاریاب مبلغ  خانواده مت 645

خانواده در غور مبلغ   40و برای هریک از   DACAR خانواده در بغالن بسته های صحی از طرف موسسه  41هریک از  

ای دومی وزارت امور مهاجرین، به بود که در هماهنگی با واحد ه ACTED افغانی از طرف موسسه  700هزارو  26

 .آنها توزیع شد

 آریانا نیوز 

 

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com


http://www.morr.gov.af 7 

 

Media@morr.gov.af    webmorr@gmail.comEmail:  

 انحیه اکبل افغانس تان   ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

حکومت جرمنی اعالم کرده که حدود پنج هزار باشنده افغان از طریق پروگرام الحاق به خانواده، منتظر دریافت   :آریانانیوز

 ...ویزه این کشور اند

آباد، پایتخت پاکستان های جرمنی در اسالم های صدور ویزه سفارتخانهجرمنی گفته که این مقدار درخواست در دفترحکومت  

 .و دهلی نو، پایتخت هند ثبت شده است

دفتر صدور ویزه سفارت جرمنی در سال   آنکه  از  استند    2017پس  افغانستان مجبور  گان  باشنده  بسته شد،  کابل  در 

 .آباد ارایه کنندهای جرمنی در دهلی نو و اسالمای دریافت ویزه الحاق خانواده به سفارتدرخواست خود را بر

 .اندنفر ثبت نام کرده و منتظر دریافت نوبت 1500و در دهلی نو حدود  3455آباد ی حکومت جرمنی در اسالمگفتهبه

ویزه هدایت داده شده است تا از اختیارات های صدور  حکومت جرمنی گفته است که به منظور تسهیل این روند، به دفتر

 .طور گسترده استفاده کنندخود به

گی به ی جرمنی هم رسیدهگفته شده که بررسی اسناد که بسیار زمانگیر است، تعلیق شود و عالوه بر آن وزارت خارجه

 .کندها را آغاز میدرخواست

 مهاجر نیوز 
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شهر گراند سینت در شمال فرانسه تخلیه کرد. در این اردوگاه نزدیک    پلیس روز چهارشنبه یک اردوگاه مهاجران را در

مهاجر زندگی می کردند. از روز یکشنبه، درگیری های خشونت آمیز با سالح های سنگین در این اردوگاه رخ    ٥٠٠به  

 .داده است. یک مهاجر بر اثر اصابت گلوله کشته و چند تن دیگر زخمی شدند

می،    ٢۴عملیات تخلیه این اردوگاه غیرقانونی در شهر لون پالژ، صبح روز چهارشنبه   :بیانیه ای گفتپرفکتور پلیس در  

 .دو روز پس از شروع درگیری های خشونت آمیز در منطقه انجام شد

اتوبوس ها بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در اوایل صبح، اتوبوس ها نه چندان دور به محل اردوگاه رسیدند. این  

راه ها راه رفت و برگشت اردوگاه را که بر سر تپه های شنی قرار داشت مسدود کردند. در همین حال چند گروه کوچک 

 .مهاجران با پای پیاده شروع به ترک محل نمودند

گوید: »تعداد  لیا، یکی از فعاالن گروه ناظران حقوق بشر که در جریان تخلیه با فاصله از نیروهای پلیس حضور داشت، می

اتوبوس بودیم.« او تأکید می کند: » اوضاع کامالً آرام بود، اما ما   ۱٨زیادی از مقامات آنجا آمده بودند و ما شاهد تقریبا  

متوجه شدیم که پلیس مسلح تر از حد معمول است. تقریباً همه آنها با سالح در دست و آماده شلیک بودند. این تخلیه  

 «.ی اردوگاه ها متفاوت بودنسبت به تخلیه های قبل 

اکثراً  به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از تخلیه، یک گروهی از مهاجران دوباره در اطراف اردوگاه جمع شدند.آنها 

 .مردان مجرد و کردهای عراقی بودند. سازمان ها برای آنها آب آشامیدنی و صبحانه توزیع نمودند

مهاجر است که در این اردوگاه زندگی می کنند و در انتظار عبور   ٥٠٠ه گفته پرفکتور هدف این تخلیه "پناه دادن" به  ب

های اخیر، پرفکتور به انگلستان هستند. اکثریت این مهاجران در واقع به دنبال رسیدن به سواحل بریتانیا هستند. در ماه

 .نجات را در دریای مانش انجام دادشمال فرانسه و دریای مانش چندین عملیات 

روز یکشنبه درگیری شدید با سالح های سنگین در این اردوگاه در جریان روز، در حالی که داوطلبان مشغول توزیع غذا  

 .بودند رخ داد. این خشونت در روزهای بعد نیز ادامه یافت

ری بود گفت: »مهاجران کامالً وحشت زده شده کلودیت هانیبیک یکی از دواطلبان کمک به مهاجران که شاهد صحنه درگی

بودند. آنها شروع به دویدن به داخل اردوگاه کردند، متوجه شدیم که تیراندازی است... این تخلیه مثل یک عملیه نظامی 

بود. من خودم را روی زمین انداختم.« او افزود: »جریان فیر یک دقیقه طول کشید. پس از چند ثانیه آرامش، یک فیر  

باز هم چند ثانیه آرامش و سپس یک فیر سوم شلیک شدد خیلی وحشتناک بود، من هرگز با چنین   ...وم شلیک شد. 

 «.درگیری خشونت آمیز مواجه نشده بودم

ه با گلوله کشته شده است ابراز تاسف می کنند. در این تیراندازی چندین مهاجر دیگر از جمله مقامات از مرگ یک تن ک

 .کردهای عراقی زخمی شدند
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های جنگی"  شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که "مهمات اصابت شده از سالح سباستین پیف، دادستان دانکرک روز سه 

ها بر ساکنان این که درگیری روزهای یکشنبه و دوشنبه باعث آسیب در لون پالژ پیدا شده است. وی خاطرنشان کرد  

 .اردوگاه شده است

 .مقامات فرانسه اعم از پلیس مرزی و مسووالن عدلیه تحقیقات را در زمینه آغاز کردند

چاقبران سباستین پیف درمورد قاچاقبران مرتبط به این اردوگاه می گوید که قطعاً سابقه قاچاق انسان توسط گروه از قا

 .وجود دارد، اما تشخیص و گرفتاری آنها کار آسان نیست

 .برچیدن اردوگاه های غیررسمی در سواحل شمال فرانسه تقریباً روزانه انجام یافته و به یک امری عادی تبدیل شده است

 مهاجر نیوز  

 

زرو څخه ډیر ناقانونه کډوال له خپلې خاورې ایستلي   ٢٨د ترکیې د کډوالۍ ادارې خبر ورکړی چې په روان کال کې یي له  

 .سلنه ډیروالۍ ښیي. د اخراج شویو کډوالو تر ټولو ډیر افغانان دي ۷٠چې دا د تیر کال د همدغې مودې په پرتله 
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ناقانونه   ٢٨۵٨٢مه خپره شوې راغلي:» ترکیې   ٢۴د کډوالۍ ادارې په یوه اعالمیه کې چې د دوشنبې په ورځ د می په  

کډوال ایستلي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته داخل شوي، د ویزې او استوګنې له مقرراتو څخه یي سرغړونه کړې،  

 «.امنیت یي له خطر سره مخامخ کړیله اجازې پرته یي کار کړی، درغلۍ یې کړې او عامه 

په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو راهیسې د ایران له الرې ترکیې ته په ناقانونه ډول د کډوالو د اوښتو شمیر ډیر  

شوی چې له دې سره د ترکیې لخوا پر پوله یو شمیر محدودیتونه وضع شوي. دغه هیواد له ایران سره پر پوله د دیوال 

 .چارې پیل کړې چې کار یي نږدې بشپړ شوی دید رغلو 

زرو څخه د ډیرو خلکو د ناقانونه ننوتلو مخه   ۱۵٠کال کې ترکي چارواکو له    ٢٠٢٢په اعالمیه کې راغلي چې یوازې په  

 .زرو څخه ډیر ناقانونه کډوال په ترکیه کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي دي ۷٠نیولې او په همدغه موده کې له 

هیوادونو وګړي دي چې ډیرۍ په کې افغانان،    ۹۴د ترکیې د کډوالۍ ادارې په اعالمیه کې راغلي چې ایستل شوي کسان د  

 .پاکستانیان او د سوریي وګړي دي

زرو څخه ډیر ناقانونه کډوال د بیرته ستنیدو په مرکزونو کې ساتل کیږي چې له دې ډلې    ۱٨د اخراج پروسې په لړ کې له  

افغانان،    ۱٠۷۶۳ یي  پاکستانیان،    ٢۷۴٠تنه  یي  او    ۱۷۷۶تنه  د سوریي  یي  ملتونو    ۳۵٢٢تنه  نورو  د  یي  نور  تنه 

 .اوسیدونکي دي

له قید او شرط څخه د افغانانو اخراج دوام لري چې د په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو وروسته له ترکیې څخه پرته 

  .دغې پروسې په لړ کې تیره میاشت هم سلګونه افغانان په چارتر الوتکو کې بیرته کابل ته واستول شول

زره هغو خلکو د اخراج لړۍ به دوام وکړي چې په ناقانونه ډول   ۱۹د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د شاوخوا  

د ته د ننه شوي. دغه خلک چې ډیره برخه یي افغانان دي دامهال د ترکیې د بیرته ستنیدو په مرکزونو کې ساتل  دغه هیوا

 .کیږي

ترکیه د افغانستان، پاکستان، منځني ختیځ او یو شمیر نور هیوادونو د کډوالو لپاره د ترانزیټ په یوه مهمه الره بدله شوې. 

د ځمکې او اوبو له الرې یونان، بلغاریا او بیا له هغه ځایه نورو پر مختللو  ډیرۍ کډوال هڅه کوي چې له ترکیې څخه  

 .اروپا هیوادونو ته پناه یوسي

میلیونو څخه ډیر کډوال چې لنډ مهاله   ۴،٨د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ترکیه کې دا مهال ټولټال له  

 .یا په دوهمه درجه کې افغانان دياقامت لري، میشت دي چې ډیره برخه یي سوریایان او ب
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 مهاجرنیوز

 

 
   قایق مهاجران در دریای اژه میان ترکیه و یونان. عکس از آرشیف

کشور وارد شوند. یک روز    مهاجر دیگر را نگذاشته اند که از ترکیه به قلمرو این  ۱۵٠گویند، آنان  می  مقام های یونانی
 .نیز گرفته بود مهاجر دیگر را ۶٠٠پیش، گارد ساحلی یونان جلو ورود 

 ۱۵٠ خبرگزاری فرانسه گفت که آنان در جریان ماموریت شان، نگذاشته اند تا یک گروه یک مقام گارد ساحلی یونان به
 .نفری پناهجویان از ترکیه به قلمرو این کشور وارد شوند

صبح سه شنبه چهار عملیات   نان در شمال شرق دریای اژه افزود: »به عنوان بخشی از گزمه روزمره ما،یو  این مقام
مهاجر در مرز دریایی    ۱۵٠شدند. چهار قایق بادی با حمل حدود    جداگانه در جزایر خیوس، ساموس و لیسبوس انجام

های ترکیه رسانی به مقام  تی و نوری و اطالعشدند و قایق های گزمه ما با استفاده از سیگنال های صو  یونان مشاهده
 «.برای بازیابی آنها، از ورود شان جلوگیری کردند

پناهجویان سفر دریایی شان را برای رسیدن    جزایر در بحیره اژه به سواحل غربی ترکیه بسیار نزدیک هستند؛ جایی که  این
 .کننداروپاست، آغاز می به قلمرو یونان که عضو اتحادیه

قاچاقبران انسان که پناهجویان را با استفاده    کند که گویا، اقدامات الزم را برای مهار فعالیتره ترکیه را متهم می هموا  یونان
 .گیردکنند، روی دست نمیجزایر این کشور به سمت اتحادیه اروپا هدایت می از قایق های غیرمعیاری از

اتحادیه اروپا )فرانتکس( به تشدید    ت از مرزهای خارجیمحافظه کار یونان در همکاری مشترک با آژانس محافظ  حکومت
 .کنترول در مرزهایش پرداخته است
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اتهامات گروه  این انتقادات و  این گروه  های حامی حقوقاقدام حکومت یونان، سبب اوج گیری  ها  بشر نیز شده است. 
  گشت اجباری به ترکیه کرده اند. اما آتن اینگونه غیرقانونی مجبور به باز  گویند که گارد ساحلی یونان، مهاجران را بهمی

 .اتهامات را همواره رد کرده است

یونان و    دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که آنان "همه اقدامات الزم را برای محافظت از  گارد ساحلی یونان به تازگی روز
 ".گیرندست میانسانی روی د مرزهای دریایی اتحادیه اروپا با رعایت قوانین بین المللی و زندگی

 مهاجرنیوز

 
  Hellenic Coast Guard/ Reuters :ند./عکسمتهم می کن ۲۰۱۶ترکیه و یونان یکدیگر را به عدم رعایت معاهده پناهجویان از سال 

د. این مهاجران اژه گرفته ان  مهاجر را به قلمرو کشورشان در بحیره   ۶٠٠گویند که آنان جلو ورود حدود  می  مقام های یونان

  .قصد داشتند که از ترکیه وارد یونان شوند

قایق حامل پناهجویان از سواحل ترکیه به سوی یونان    ۹صبح روز دوشنبه،    یک سخنگوی گارد ساحلی یونان گفت که

توانستند به سرعت محل قایق ها  این سخنگو به خبرگزاری فرانسه اظهار کرد: »کشتی های گزمه یونان کرده اند. حرکت

 «.دهند را مشخص کنند و به گارد ساحلی ترکیه اطالع

 .این بزرگترین گروه مهاجران تا به حال در سال روان بوده که سعی کرده )به صورت دسته جمعی( وارد یونان شود
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پناهجویان از آب های این کشور« از    بیانیه گارد ساحلی یونان آمده است که قایق های شان برای »دور نگه داشتن  در

 .اند »سیگنال های بصری و صوتی« استفاده کرده

ترکیه آن ها را متوقف کرد. او   این که گارد ساحلیگارد ساحلی یونان افزود، همه کشتی ها یا بازگشتند و یا    سخنگوی

 .ترکیه« و در نزدیکی جزایر خیوس و ساموس یونان رخ داده اند عالوه کرد: »همه این وقایع در داخل آب های

مهاجرانی که به جزایر   شمار  ٢٠٢٢اطالعات یک منبع وزارت امور مهاجرت یونان، در چهار ماه نخست سال    براساس

 .در سال گذشته بوده است درصد بیشتر از زمان مشابه ۳٠ند، تقریبا رسیونان می

 

 شوند )عکس آرشیف(یل مختلف واژگون می قابق های حامل پناهجویان در برخی موارد در بحیره آژه به دل 

مهاجر به یونان رسیده اند. حدود   هزار  ۳داده های وزارت امور مهاجرت یونان، تا به حال در سال روان بیش از    براساس

 .شده اند تن آنان در ماه گذشته به یونان وارد ۱۱٠٠

اریتسا »ایوروس« که مرز طبیعی بین دو کشور  رودخانه م  به گفته یک مقام مرزی یونان در روز دوشنبه، سطح آب در

یونان شوند، افزایش یافته   کنند از ترکیه واردپایین آمده و به این خاطر شمار مهاجرانی که سعی می   یونان و ترکیه است

 .است

پناهجو در کمپ های جزایر یونان    ٢۳٠٠جدیدترین آمار وزارت امور مهاجرت، از ماه اپریل به اینسو بیش از    براساس

 .رندبرند، که همه در نزدیکی ترکیه قرار دامی در لیسبوس، ساموس، خیوس، کوس و لیروس به سر
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پایان رسید.   جزایر ساموس، لیروس و کوس که توسط اتحادیه اروپا تمویل شدند، اخیرا به  احداث کمپ های جدید در 

 .پایان خواهد رسید ساخت کمپ های دیگر در جزایر لیسبوس و خیوس نیز به زودی به

 

 اردوگاه مهاجران در جزیره ساموس یونان. عکس: سازمان داکتران بدون مرز 

از فعالیت های قاچاقبران به اندازه    کند که برای جلوگیریکه عضو اتحادیه اروپا است، ترکیه را پیوسته متهم می  یونان

به   کنند و از سواحل ترکیهیونانی، آن ها مهاجران را سوار قایق های نامناسب می  کند. به گفته مقام هایکافی تالش نمی

 .فرستند سوی آب های یونان می

ساحلی    گویند که گارداتهاماتی گروه های حامی حقوق بشر را به دنبال داشته که می   تگیرانه مرزی یونانکنترول های سخ

 .یونان در بازگرداندن اجباری مهاجران به ترکیه دخالت داشته است

در ماه مارچ، نهاد دولتی    کرده است.  پیوسته دخالت نیروهای امنیتی اش را در به عقب راندن غیرقانونی مهاجران رد  آتن

 .هیچ مدرکی که نشان دهنده چنین عملکردی باشد، پیدا نکرده است شفافیت یونان گفت که طی تحقیقات چهارماه

غیرقانونی مهاجران در امتداد مرزهای    محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا »فرانتکس« نیز بارها به بازگرداندن  آژانس

 .اتحادیه اروپا متهم شده است
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سوءمدیریت در فرانتکس، فابریس لجری،    راجع به ادعای «OLAF» پی تحقیقات اداره اروپایی مبارزه با کالهبرداری  در

 .استعفا کرد رئیس این آژانس، ماه گذشته از منصبش
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