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 صفحه                                      عنوان                                                                    

 4 --------------------------- ترسره شوه هډد حل په موخه يوه لويه غون وړواليتونو د شخ رګد پکتيا، پکتيکا، خوست او لو

 4 ------------------------------------------------------------------- به وطن برگشتند رانياز هزار مهاجرافغان ازا شيب

 5 ------------------------------------------------------------ کرد یقاچاقبران را متالش یالملل نيباند ب کي شياتر سيپل

 7 ---------------------------------------------------------------------------------- خانواده در غور مساعدت شد 400
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 سايټد وزارت ويب 

 
د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزير الحاج خليل الرحمن حقاني په ابتکار د جنوب ختيځ زون واليتونو د قومي شخړو د 
حل په موخه لويه غونډه ترسره شوه چې د پکتيا او پکتيکا واليت د واليانو ترڅنګ په کې ددغه واليتونو د بيالبيلو قومونو 

 .ږيرو او مخورو ګډون درلودعلماؤ، سپين 
ښاغلي حقاني وويل: هڅه کوو چې د قومونو او کورنيو ترمنځ رامنځته شوې دښمنۍ او شخړې د افغاني دود او فرهنګ له 

 .مخې د جرګو او مرکو له الرې حل کړو
اتلونکې ناسته کې په دغه ناسته کې ټولو قومونو په يووالي سره د شخړو د حل په موخه خپل استازي معرفي کړل چې په ر

 .به اعالن شي
ښاغلي حقاني د غونډې په څنډه کې د دوه کورنيو ترمنځ د شخړې د ختمولو په موخه تيږه کيښوده چې له ډير وخته يې يو د 

 .بل سره دښمني وه
اکونه دواړو لوريو د ښاغلي حقاني څخه مننه وکړه چې د دوي ترمنځ يې د خير تيږه کيښوده او په ډيره خوښه يې خپل و

 .جرګې ته وسپارل

 ويب سايت وزارت
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ثور طور اجباری و داوطلبانه  21نفر مهاجر، به تاريخ  642به اساس گزارش آمريت امورمهاجرين نيمروز يک هزارو 
 .ازايران به وطن برگشت نموده اند

 19خانواده شامل  5تن ديگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و 960تن و  29۳خانواده، شامل  71از ميان افراد مذکور
 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند ۳70تن و

تن مجرد، غرض دريافت کمک، به  ۳1۳زن وهمچنان  142مرد و 160خانواده شامل 7۳به گفته منبع ازآن ميان،
 .معرفی شدند IOMدفتر

 

 مهاجر نيوز
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شود که اين سازمان مسئول مرگ دو مهاجر سوريايی گفته می پليس اتريش يک سازمان قاچاق مهاجران را متالشی کرد. 
 .است که در يک الری به خاطر نرسيدن هوا جان شان را از دست دادند

فرد مظنون در اتريش، سلواکيا، چک و رومانيا  20۵گرهارد کارنر وزير داخله اتريش روز پنجشنبه گفت، مجموعا 
 .بازداشت شدند

هزار تن را از مجارستان به اتريش قاچاق کرده است. يوهان باوم شالگر،  ۳۶گفته می شود که اين گروه بيش از 
 ۳000ت، اين مهاجران که عمدتا سوريايی بوده اند، به اين منظور بين سخنگوی پليس در اتريش به خبرگزاری فرانسه گف

 .يورو به قاچاقبران پرداخت کرده اند ۴۵00و 

 .ميليون يورو دريافت کرده است 1۵2به گفته کارنر، وزير داخله اتريش، براساس ارزيابی ها اين باند قاچاقبران مجموعا 

خواستند از آن جا با کمک گروه های ديگر اده شدند. بسياری از آن ها میبه گفته او مهاجران به شهر ويانا انتقال د
 .قاچاقبران به آلمان و فرانسه بروند

اين يکی از بزرگترين موفقيت ها در مبارزه برعليه مافيای قاچاقبران »او راجع به تحقيقات بين المللی هماهنگ شده گفت: 
برای اين باندها زندگی انسان ها هيچ ارزشی ندارد. آن ها با »ود: وزير داخله اتريش افز« در سال های گذشته است.

 «.روش های بی رحمانه مافيايی خود به دنبال سود و منفعت هستند

در واقعه که به اين گروه نسبت داده می شود، در اکتبر سال گذشته ماموران مرزی اتريش حين تالشی به يک الری با 
کرد، اما در اين ميان در لتلند بازداشت شده و به پليس  ند. راننده اين الری فراراجساد دو مهاجر سوريايی روبرو شد

 .تحويل داده شد
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به گفته مقامات اتريش، اين سازمان بزرگ قاچاقبران، مسئول تيراندازی به يک پليس در حين اجرای وظيفه در ماه جنوری 
قاچاقبران را متوقف کنند. براين اساس راننده مظنون در بوده است. در آن زمان ماموران مرزی سعی کردند، تا يک موتر 

  .اين ميان در مجارستان بازداشت شد

 ويب سايت وزارت

 

 ثور، مساعدت اداره 21خانواده بيجاشده ناشی از خشکسالی ونيازمند در ولسوالی مرغاب واليت غور به تاريخ  400برای 
ACTION AID نگی با رياست امورمهاجرين وعودت کننده گان آنواليت توزيع شددرهماه. 

افغانی پول نقد بود که بعد از  580هزارو  2۳کمک مذکور برای هريک از خانواده های مستحق، بسته لوازم بهداشتی و
 .توزیع شد سروی به آنها

 ډوال نيوزک
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کاله او دوو  2۴محکمې په يوه تازه حکم کې د انساني قاچاقچيانو هغه پنځه کسيزې ډلې ته د « ريدينګ کرون»د بريتانيا د 
سونو کې بريتانيا ته قاچاق بک« تابوت ډوله» افغانان د موټر ترشا په ۳۵مياشتو بند سزا اورل شوې چې دوه کاله وړاندې يي 

 .کول

کال د اګست او اکتوبر مياشتو کې شوې وه. دوه کلن ماشوم  2019د بريتانيا د کورنيو چارو وزارت ويلي چې ياده پيښه د
بکسونو کې د قاچاقچيانو لخوا د وان موټر ترشا ځای پر « تابوت ډوله»او يو معيوب کس هم چې له لرګيو څخه جوړ په 

بريتانيا جنوبي بندرونو دوور او پورتسموټ کې کشف شول.دغه افغانان چې د قاچاقچيانو لخوا له فرانسې او ځای شوي و د 
  .بلجيم څخه بريتانيا ته قاچاق کيدل د پوليسو لخوا ژغورل شوي

وه تازه له دوو کلونو څيړنو وروسته اوس د برتيانيا د ريدينګ کرون محکمې د قاچاقچيانو دغه پنځه کسيزې ډلې ته په ي
 .د کلونو بند سزا اورولې 9پريکړه کې د دوشنبې په ورځ د می په 

 .تنه د انګليس کانال له الرې بريتانيا ته د قاچاقچيانو لخوا ليږدول کيدل 7د کورنيو چارو وزارت وايي چې په هر سفر کې 

کال د اګست  2019سينګ خورانا د کلن ويلجيت  ۴۵پارامجيت سينګ باويجا او  کلن  ۵0 »د محکمې په پريکړه کې راغلي:
 «.افغان کډوالو قاچاق تنظيم کړي دي ۳۵او اکتوبر مياشتو کې په شپږو جال پيښو کې د 

د کورنيو چارو وزارت د څيړنو په پايله کې دغه دوه قاچاق وړونکي د وان موټر او نورو قاچاقي توکو د اخيستلو او ځای 
چلوونکو او نورو ډلو سره د اړيکو له امله په خپل جرم اعتراف کړی. باويجا په  پر ځای کولو، له کډوالو، رومانيايي موټر

 .شپږ کاله او نهو مياشتو او خورانا په شپږ کلن بند محکوم شوی

کلن مانموهان سينګ وادوا ته هم د کډوالو د ليږد او معلوماتو د رسولو په برخه  ۵7کلن هارموهان سينګ او  ۴1همدارنګه 
 .عتراف وروسته د دريو او څلورو کلونو د زندان سزا اورل شوېکې د جرم له ا
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د مجرمينو له ډلې يوبل رومانيي وګړی چې دوميترو باسالن نوميږي او د موټر چلوونکو په ګمارلو او بريتانيا کې دوې ته 
مياشتو بند محکوم  12امله په د امکاناتو په برابرولو تورن و په دريو کلونو او نهمه مياشتو او همدرانګه د درغليو د جرم له 

 .شوی

 له ناقانونه کډوالۍ سره مبارزه 

د ماشومانو په ګډون د انساني قاچاق لپاره  »:د بريتانيا د عدليي او ناقانونه کډوالۍ سره د مبارزې وزير ټام پرسګلو وايي
  «.و حشتناک دیدغه خطرناکې هڅې چې د موټر تر شا چې د تنفس کولو او حرکت امکان هم نه لري، کامال 

نوموړی د هغو افسرانو له هڅو ستاينه کړې چې د ناقانونه کډوالۍ په مخنيوي کې د خلکو ژوند ژغوري. دغه بريتانوی 
وزير وايي چې د تابعيت او سرحدونو قانون به زمونږ د جنايي تحقيقاتو له ډلو سره مرسته وکړي چې د انساني قاچاق محاکمه 

 .د ښکيلو کسانو ته د عمر قيد سزا زمينه برابره کړي آسانه او په انساني قاچاق

ساعته  2۴د کډوالۍ ادارې د تحقيقاتي برخې مرستيال بن توماس وايي چې سرحدي ځواکونه له پوليسو او نور چارواکو سره 
 .کار کوي ترڅو هغه قاچاقيان و نيسي چې د خلکو ژوند له خطرسره مخامخ کوي

 ډوال نيوزک

 

له کلونو راهيسي پر يونان تور لګول کيږي چي په ناقانونه توګه مهاجر بېرته د ترکيې پر لور پر شا تمبوي. خو يونان 
 .هميشه دغه تورونه په سخته رد کړي دي. اوس يوې کوردۍ ليکوالې هم پر يوناني چارواکو ورته تور لګولی دی
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ليکواله ميرال سيمسک وايي چي داسي کسانو چي مخونه يې پټ ول هغه ونيوله او ترکيې ته يې له شکنجې کلنه کوردۍ  2۴
او بند وروسته وشړله. دغه ليکواله وايي چي د هغه وروسته ونيوله شوه، کله چي د ايفروس تر سيند او په دې توګه تر سيند 

  .واوښتله

وه. هغې تور لګولی دی چي يوناني پوليسو او يوې سوريايي مېرمني له  سيمسک وايي چي دغه ورته يوه ډېره ترخه تجربه
هغې څخه د تالښۍ لپاره په زور جامې وويستلې. هغه وايي چي نژدې ؤ چي د بېرته لېږد په سفر کي يې ژوند له السه 

 .ورکړی وای

ه ټولو څخه د تاالشۍ لپاره جامې کلنه مېرمنه وايي چي له دوی څخه ټول تليفونونه او اسناد واخيستل سول او ل ۴2دغه 
د هغې په وينا د يوې بلې مېرمني سره بيا «. حتی زما د شرم په ځای کي يې ال هم الس راوست»وويستل سوې. هغه وايي 

  .په يو وېن موټر کي واچوله سوه او تر سيند پوري بوتلله سوه

کي د وينو او ادرارو بوی ؤ چي په وينا يې پر دې ميرال سيمسک وايي چي په کوم موټر کي چي دوی انتقالېدلې، په هغه 
داللت کاوه چي په دغه موټر کي انسانان شکنجه سوي ول. هغې ويلي چي دوو داسي کسانو ته وسپارله سوه چي په وينا يې 

  .غوښتل دا په اوبو کي ډوبه کړي. هغه وايي چي په المبو وتوانېدله چي د سيند تر هغه بلې غاړي ځان ورسوي

ري حقونو د څار سازمان تېره اونۍ وويل چي داسي ښکاري لکه يونان چي د منځني ختيځ او سويلي آسيا ريښې لرونکي د بش
نارينه د دې لپاره په نيابتي توګه کاروي چي د ترکيې سره پر پوله مهاجر په ناقانونه توګه اخراج او پر شا وتمبول سي. پر 

 .ت کارول کيږيلغ« پوشبېک»شا د تمبولو لپاره د انګرېزي 

ترکيې سرحدي ښار ايدرنې ته ورسېدله، نو هلته بندي کړله سوه. د بخښني د نړيوال سازمان او نورو  سيمسک چي کله
کلن بند څخه وژغورله سوه. دا ځکه چي په ترکيه کي د هغې  22بشري حقونو د سازمانونو د مالتړ په سبب دغه ليکواله له 

ي تصور کيږي او ورباندي اوږد کلنې د بند سزاوي راوځي. خو د هغه باوجوده دغه په شان مخالفين د ترهګرو ډلو غړ
  .مياشتي بند د سزا سره مخامخ ده، ولي چي د ترکيې د حکومت پر ضد په پروپاګنډ تورنه ده 1۵ليکواله د 

کله چي دا  کالونو هغه ترخې خاطرې ورتازه کړي دي، 1990سيمسک ويلي دي چي له يونان څخه يې اخراج ورته د 
زنداني وه او په وينا يې شکنجه کړل کيدله. هغه وايي چي غوښتل يې په اروپا کي خپل ژوند خوندي او له سره پېل کړي، 

 .خو پر ځای د يو رشتيا سوي ويرونکي خوب سره مخامخ سوه

کال  198۴له  په عمومي توګه يونان د کوردانو د غوښتونو سره همدردي ښيي. په داسي حال کي چي بعضي کوردان
 .راهيسي د ترکي دولت پر ضد وسله واله مبارزه هم کوي چي پکښي په لسونو زره ژوندونونه له منځه تللي دي

خو په اتن کي د کوردستان کلتوري مرکز چي د مهاجر سوو کوردانو مراقبت کوي، وايي چي داسي ورته برېښي چي له تېر 
ه پاليسۍ کي تغير راغلی وي. دا ځکه چي په وينا يې له يونان څخه زيات دوبي راهيسي د کوردانو په وړاندي د يونان پ

شمير کوردان بېرته ترکيې ته په داسي حال کي لېږدول سوي دي، چي تر مخه ورته د پناه غوښتني موقع نه ده ورکول 
 .سوې

 .يونان هميشه د ناقانونه بېرته پر شا تمبولو يا شړلو تورونه په کلکه رد کړيدي


