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 ویب سایت وزارت 

 

( اړمنو بېځايه شوو کورنيو  ٢٥٠مه نيټه په هلمند واليت کې د گرمسير په ولسوالۍ کې له )۸د روان کال د چنګاښ په  

 .سره د غيرخوراکي توکو مرسته وويشل شوه

( قلمه ده ورسره  ۱٠لخوا هرې کورنۍ ته د اشپزخانې د لوښو بسته چې ) (UNHCR) کورنيو ته د( ٢٥٠دغه مرسته )

 .مرسته وشوه

 د وزارت ویب سایت 
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(  ۱٦٢واليت کې له )  مه نيټه په دغه۸د خوست واليت د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو رياست د روان کال د چنګاښ په  

 کورنيو سره د غير خوراکي توکو مرسته وشوه 

( تنو فارغانو سره وشوه، چې پخوا يې د پاملرنې موسسې حرفوي زده کړې ترالسه کړې وې هريو ٩۷دغه مرسته له )

 .( کورنيو ته د يونيسف لخوا روغتيايي کڅوړې وويشل شوې٦٥ته د خياطي يو ماشين او ميز، او )

 ډوال نیوزک
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د جنورۍ    ٢٠٢٠د   .د رسنيو يوه څېړنه ښيي چې برتانوي چارواکي د پناه غوښتونکو د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي دي

 .کډوال چې نيمايي يې زيان منونکي وو دولتي سرپناوو کې مړه شوي دي ۸٢راهيسې 

په جون مياشت کې برېتانيا ته   ٢٠٢٠شپږ ويشت کلن محمد کامارا د عاج ساحل او ليبيا کې تر شکنجه کېدو وروسته د  

کامارا هوټل ته له  محمد   رسېدلی و. برېتانوي چارواکو نوموړي ته د لندن په شمال کې په يوه هوټل کې ځای ورکړی و.

کاوه دردونو شکايت  له  موسی ګارډين. رسېدو وروسته  د  نوم( ورځپاڼې  وايي: »حالت ورځ )مستعار  قوله  بلې    له  تر 

 .ه وخت موسی هم ياد هوټل کې ژوند کاوه« هغخرابېده.

دغه هوټل د يو شرکت له   د نوموړي په خبره محمد کارا به هره ورځ د هوټل له کارکووکو څخه د مرستې غوښتنه کوله.

 .خوا اداره کېده چې دولت سره راجسټر شوی دی

موسی  روغتون او ډاکټر ته نه شي تللی.  د موسی په وينا د هوټل کارکوونکو محمد ته ويلي وو چې د کورونا کړکېچ له امله 

 .په نومبر مياشت کې د زړه د حملې له کبله خپله کوټه کې مړ شو ٢٠٢٠د 

د يادې کورنۍ د مدافع وکيل په حواله د کورنيو چارو وزارت د هوټل کارکوونکو ته نه دي ويلي وو چې محمد کارا زيان  

 .وسی د مډرنې بردګۍ قرباني دیمنونکی دی. د ګارډين له مخې چارواکي پوهېدل چې م

پناه غوښتونکي په هغو سرپناوو کې مړه شوي دي چې چارواکو ور برابرې کړې    ۸٢د جنورې مياشتې راهيسې    ٢٠٢٠د  

محمد کامارا يو له دغو پناه غوښتونکو و. ګارډين د کورنيو چارو وزارت د يو سند له مخې وايي چې له دې ډلې   وې.

د مړو نيمايي يې زيان منونکي بلل کېدل او ځانګړې روغتيايي پاملرنې ته يې   ځانوژنه کړې ده.  تنو يې  ۱۷څخه لږ تر لږه  

 .اړتيا لرله

 «د نورو خلکو په شان پناه غوښتونکي هم د مرګ له خطر سره مخامخ کېدلی شي»

 .ډلې موندلی دی ليبرتي انوېستېګېتسدا شمېر د ګارډين د ابزرور څانګې او 

د هغو ماهرانو په حواله چې خبرياالنو ورسره غږېدلي د ځينو پېښو جزيات د »سيستماتيکو اشتباهاتو« په هکله شک  

 .راپاروالی شي

د برېتانيا د پارلمان استازي او لېبرال دموکراتانو وياند اليستر کارمايکل ويلي چې دغه تحقيقات ښيي چې »د پناه غوښتونکو 

 .«خدماتو او ساتنې بايد په بېړنۍ توګه تر خپلواک نظارت الندې ونيول شي سرپناوو، روغتيايي

چارو وزارت يو وياند وايي چې د عادي خلکو په شان پناه غوښتونکي هم  د کورنيو خو چارواکو بيا دغه ادعاوې ردوي.

 .د بېالبېلو طبيعي داليلو او يا ناروغيو له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ کېدلی شي
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  ايراني پناه غوښتونکي ځانوژنه ٢۳هوټل کې د يو 

رپناوو کې د غمجنو پېښو المل ګرځېدلی  د څېړنې له مخې د روغتيايي شرايطو سربېره روحي ستونزې هم دغو دولتي س

د نومبر په مياشت کې د انګليس کانال له الرې برېتانيا ته رسېدلی و،  ٢٠۱٩کلن و او د  ٢۳شايان زال دهنوي چې  شي.

نوموړي ته د برېتانيا مرکزي سيمې اليسستر په داسې يو هوټل کې ځای ورکړل شوی و   يو کال وروسته ځانوژنه وکړه. 

 .شرايط پکې ډېر سخت ووچې د ژوند 

د هوټل کارکوونکو ليدلي وو چې شايان زال دهنوي له روحي ستونزو سره مخ دی او کورنيو چارو وزات ته يې په دې 

هکله خبر ورکړی و. ميګران هلپ چې له دولت سره راجسټر سازمان دی ورته ويلي وو چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. 

 .نوموړي دا وړانديز رد کړی و

وايي چې کله چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په هکله اندېښنې رامنځته کېږي، هغوی ته بايد په يو بل ځای کې   کيڅېړون

 .خو شايان ته ځای ور نه کړل شو او نوموړی ځانوژنه وکړه سرپناه ورکړل شي چېرې چې امکانات پکې ډېر دي.

 .دي نقيدونه شويبرېتانيا کې د پناه غوښتونکو پر سرپناوې په وار وار ت :چټلي

ډېری وختونه پناه غوښتونکي په مياشتو مياشتو هغو هوټلونو کې ژوند کوي چې دولت يې مسوليت پر غاړه لري خو په 

زره ډېر پناه غوښتونکي داسې ځايونو کې    ٢۸ورځپاڼې له مخې دمګړۍ تر   اندېپندېنتد   لرو پرتو سيمو کې پراته دي.

 .ځينې کسان بيا تر يو کال پورې يادو سرپناوو کې پاتې کېږي اوسېږي چې د لنډې مودې لپاره جوړ شوي دي.

مياشتو راهيسې له خپلې ښځې او دوه ماشومانو سره په يوه کوچنۍ کوټه   ۸کلن کارلوس له قوله چې له    ۳۵اندېپندېنت د  

 .ماشومانې يې د کوټې د خراب حالت له امله ناروغې شوې ديکې اوسېږي وايي 

وو    و چې پکې راغلي کړی بي بي سي يو راپور خپورد روان کال لومړۍ مياشت کې برتانيا کې د دولتي کورونو په هکله  

چې دغه هېواد کې د کډوالو استوګنځايونه له چټليو ډک دي او د تېرو څو مياشتو په جريان کې د ځينو کورونو چتونه هم 

  .لوېدلي دي

 .پناه غوښتنليکونه ثبت شوي وو ۴۸۵۴٠کې برېتانيا کې  ٢٠٢۱په 

اول سال جاری، بی ماه  اماکن  بیدر  اماکن  سی گزارشی را در مورد  اين  دولتی برای مهاجران در بريتانيا منتشر کرد. 

 .ها در چند ماه گذشته فرو ريخته استمهاجران در محل های مملو از زباله قرار گرفته است. حتا سقف برخی از خانه

 .درخواست پناهندگی در بريتانيا ثبت شده است ۴۸۵۴٠حدود  ٢٠٢۱نظر به گزارش ها در سال 
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 مهاجر نیوز 

 

مهاجر شد، در هفته جاری    ٢۷تن در رابطه با غرق شدن مرگبار يک پناهجو در کانال مانش که منجر به کشته شدن  ۱٠

قتل غيرعمد هستند. اين حادثه در نوامبر سال گذشته    در دادگاه حاضر شدند. اين افراد متهم به خطر انداختن جان ديگران و

 .در آب های کانال مانش رخ داد

مهاجر در کانال   ٢۷تن به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته در رابطه با غرق شدن    ۱٠به گفته يک منبع قضايی،  

 .مانش در دادگاه حاضر شدند

مظنون از جمله دو زن به روزهای يکشنبه و دوشنبه بازداشت شده و مورد پيگرد    ۱۵بر اساس اين منبع، در مجموع  

 .قانونی قرار گرفتند

مهاجران غيرقانونی   يکی از آنها به دليل قتل غيرعمد، به خطر انداختن جان ديگران و ارائه سيستماتيک مکان برای اقامت

 .در فرانسه تحت محاکمه است. نه تن ديگر ممکن است پس از بررسی پرونده آنها توسط دادگاه تحت تعقيب قرار گيرند
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 کډوال نیوز 

د ليبيا په دښته کې د شلو کډوالو جسدونه موندل شوي دي. همدا راز په يوه بله پېښه کې يوه کښتۍ په مديترانه کې ډوبه   

 .تنه پکې سپاره ول ۳٠شوې چې لږ تر لږه 

 

جسدونه موندلي دي. داسې انګيرل کيږي چې دا   ٢٠د ليبيا مرستندويه کارکوونکو د چاد هېواد پولې ته نزدې دښته کې  

کيلومترو په واټن کې د يوې بار وړونکې    ۳٢٠د کډوالو وي. جسدونه د کفره په نوم ښار په سويل لوېديځ کې د    مړي

 .الرۍ په خوا کې موندل شوي دي

جسدونه موندل شوي چې د دوی د خرابې شوې نقليه   ٢٠د کفره د امبوالنس د خدماتو عملې ويلي دي: »په ريګستان کې  

دغه موټر له چاد څخه دې ځايه ته رسېدلی وو او د ليبيا په خاوره کې وو.« زياته شوې: »په  ګ پراته ول.وسيلې ترڅن

 «.الرۍ کې سپاره ټول کسان له تندې مړه شوي

د امبوالنس عملې ويلي دي چې د جسدونو په اړه ورته معلومات يوه الرۍ چلوونکي ورکړي دي چې په دغه دښته کې يې 

 .سفر کاوه

کفره موټر   د  وويل: »ښايي  له الرې  تليفون  د  ته  آژانس  رويترز خبري  د  بوالحسن  ابراهيم  مشر  امبوالنس خدماتو  د 

ورځې تر مخه مړه شوي دي ځکه چې د موبايل تليفون    ۱۴چلوونکي الره ورکه کړي وي او زموږ په آند دا کسان کابو  

 «.مه نيټه وهل شوی وو۱۳له الرې وروستی زنګ د جون پر 
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په يوه بله پېښه کې د ليبيا له سرحد څخه ليرې يوه کوچنۍ ربړي کښتۍ په اوبه کې ډوبه شوې ده. په کښتۍ کې د ښځو  

 .کسان سپاره ول ۳٠او ماشومانو په ګډون 

د بې سرحده ډاکترانو ټولنې »ام اس اف« د چهارشنبې په ورځ ويلي چې دا کښتۍ د منځنۍ مديترانې له يوه خطرناک  

مسير څخه تېريدله. دغه ټولنې زياته کړې چې يوه ډله يې کښتۍ ته رسېدلې ده او يو شمير کسان يې ژغورلي هم دي.  

 .امل دي او داسې ګمان کيږي چې هغوی به مړه شوي ويماشومان ش ۸ښځې او  ۵زياته شوې چې په الدرکه شويو کې 

انساني قاچاق وړونکو له جنايت کارو ډلو سره الس يو کړی دی او د سياسي بې ثباتۍ ښکار هېواد ليبيا يې هدف ګرځولی.  

د رسولو    قاچاق کوونکي په زرونه کسان د مديترانې سمندرګي له خطرناکې الرې په غير قانوني توګه اروپايي هېوادونه ته

 .هڅه کوي

م راهيسې  ٢٠۱۴د کډوالو د مړينې او الدرکه کيدو په اړه ارقام راټولوونکي ټولنې د معلوماتو په حواله په مديترانه کې له  

  .کسان الدرکه شوي دي ٢۳۴زره  ٢۴تر اوسه 

يوازينۍ ننګونه نه ده، بلکې د بشري حقونو د ټولنو او يوازې خطرناکه سمندري الره او دغه سخت سفر د کډوالو له پاره  

ملګرو ملتونو په حواله دا کسان له نورو ډېرو ستونزو سره هم مخامخ کيږي. په ليبيا کې په کمپونو کې ميشت دا کسان  

 .د جنسي تيري او ځورونې هدف هم ګرځي

 .ه شورا کې په دې اړه خپل رپوټ هم وړاندې کړيد ملګرو ملتونو يو کميسيون به په راتلونکې اونۍ کې د بشري حقونو پ

 د آزادی رادیو

   ایران کې د افغان کډوالو انځورپه
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اقامت اسناد نه لري، د ايران د کورنيو چارو وزارت اعالن کړی چې سر له نن شنبې څخه هغه افغانان، چې په ايران کې د  

 .له خپلې خاورې باسي

 .دغه وزارت ايرانيانو ته هم خبرداری ورکړی، چې هغو افغانانو ته کار ورنه کړي چې د اقامت اسناد نه لري

د ايران د کورنيو چارو وزارت په وينا، هغه ايرانيان به تر شپږ مياشتو په بند محکوم شي چې بې اسناده افغانان په کار  

 .وګوماري

د ايران حکومت تر تېرې پنجشنبې په ورځ، چې د سرطان نهمه وه، افغان کډوالو ته وخت ورکړی و، چې په سرشمېرنې 

 .کې برخه واخلي

 .خو له دې سره سره ايران تر يادې مودې وړاندې هره ورځ سلګونه افغانان له خپلې خاورې ايستلي دي

رسېدو وروسته شاوخوا يو ميليون افغانان ايران او دوه نيم لکه پاکستان ته کډوال شوي  د تېر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته  

   .دي

 مهاجر نیوز

 

جمعی    مهاجران را به صورت دسته  گارد ساحلی یونان را متهم می کند که  «Aegean Boat Report » غیردولتی  عکس از آرشیف/ سازمان

  Credit: NGO Aegean Boat Report /.به عقب می راند
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پناهجويان ديگر، کميسيون اتحاديه اروپا  پس از گزارش ها راجع به يک مورد استفاده از پناهجويان برای به عقب راندن

  .خشونت آميز و غيرقانونی« مهاجران پايان دهد» از يونان خواست که به پس فرستادن

صفحه   ز پنجشنبه پس از گفتگو با چند نماينده حکومت يونان دراتحاديه اروپا رو   ايلوا يوهانسون، کميسار امور داخلی

ورود غيرقانونی يک وظيفه است. اما پس فرستادن    تويتر خود نوشت: »محافظت از مرزهای بيرونی اتحاديه اروپا در برابر

 «.متوقف شود  غيرقانونی و خشونت آميز بايد

اروپا برای مهاجرت و محافظت از مرزها به رعايت حقوق    يوهانسون يادآوری کرد که پرداخت کمک های مالی اتحاديه

  .دارد اوليه انسان ها بستگی

اروپا از آوارگان برای به عقب راندن    رسانه اروپايی روز سه شنبه گزارش دادند که پوليس يونان در مرزهای اتحاديه  چند

 .کند پناهجويان ديگر استفاده می

ند، بر شماری ای ار دی« گزارش داد»  ميان اين رسانه ها، هفته نامه آلمانی »اشپيگل« و کانال يک تلويزيون آلمان  از

  مهاجران ديگر به ترکيه فشار آورده شده است. بر اين اساس، به آن ها در  از آوارگان برای به عقب راندن خشونت آميز

 .کنندمقابل همکاری، وعده داده شده بود که اسناد اقامت دريافت می

 کند. زيرا پس زدن مهاجران يا  خواهد اينگونه از ماموران خودش محافظتبنياد گزارش اين رسانه ها پوليس می  بر

«Pushbacks» آيد کار بسيار خطرناکی به شمار می. 

امکان دسترسی به پروسه پناهندگی را    رسند،اساس قوانين اروپا يونان بايد به پناهجويانی که به خاک اين کشور می  بر

 .کندنقض می بدهد، اما سال ها است که اين قانون را

 .های اروپايی انتقاد کرده بودشورای اروپا در ماه اپريل سال روان، از افزايش رد غيرقانونی پناهجويان در کشور

 های سرزمينی ترکيه رانده شده بودند، نجات يافتند مهاجر غيرقانونی که توسط گارد ساحلی يونان به داخل آب 39

های سرزمينی ونانی به داخل آبي  مهاجر غيرقانونی که توسط عناصر  39های شهرستان چشمه استان ازمير ترکيه،  آب  در

 .ترکيه رانده شده بودند، نجات يافتند

ها پس از اطالع از حضور مهاجران در قايق الستيکی در بر اساس اطالعيه سايت فرماندهی گارد ساحلی ترکيه، اکيپ

 .های چشمه وارد عمل شدندآب
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جمهوری دموکراتيک کنگو که توسط گارد ساحلی  تبعه    2يمنی و    11ليبريايی،    13ای،  اريتره  13مهاجر از جمله    39
 .های سرزمينی ترکيه رانده شده بودند، نجات يافتنديونان به داخل آب

 مهاجران غيرقانونی پس از طی مراحل اداری به مديريت مهاجرت استانی تحويل داده شدند. 
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