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 صفحه                                      عنوان                                                                    

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

 4----- هړوک دنهیل خهڅکورونو  انمنویله ز ۍولسوال ېرېپالوي د سپ ېټېکم ګړېانځلپاره د اسالمي امارت  پلوځد زلزله 

 5------------------ ته حاضر شوي ېشکمن کسان محکم 1۰ اوړپه ت ېښېپ ړۍخون دوېوبډد  والوډد ک ېکانال ک سیلګان

 6------------------------------------------------------------------- کمک شد تیوال 2۰هزار خانواده، در  14از شیب

 7------------------------------ (لهیو چهیشد )دو ونانیعقب زدن مهاجران توسط  یپارلمان اروپا خواهان بررس ندهینما

 8------------------------------- (وزارت تیسا بیو)نمودند  افتیدر یبشر یاز هزار خانواده در خوست کمک ها شیب

 9-------------------------------------------------------کند یتبعه افغانستان را اخراج م یرقانونیمهاجر غ 136 هیترک

 1۰ ------------------------------------------------------------- (وزارت تیسا بیوازهزارخانواده مساعدت شد ) شیب

 1۰ ---------------------------------------- مهاجر نامنظم را به کشورشان بازگرداند 272 هیترک یاستان کوجاائل سیپل
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 سایټد وزارت ویب 

 

او پالیسۍ مرستیال مولوي فیض هللا جمال په مشرۍ د زلزله ځپلو لپاره د اسالمي امارت د کورنیو چارو وزارت د پالن 

ځانګړې کمېټې پالوي د خوست والیت سپېرې ولسوالۍ کې له هغه زیانمنو شوو کلیو لیدنه وکړه، چې د زلزلې له امله 

 ځاني تلفات نه لري البته مالي تلفات ورته رسېدلي دي

څو ورځې د شهیدانو او زخمیانو کورنیو ته په بیړنیو مرستو رسولو بوخت وو، اوس مونږ ښاغلي جمال وویل: مونږ 

 غواړو، ټول هغه کورونه چې زلزلې زیانمن کړي سروی او په بیا رغونه کې یې هڅې وکړو
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ده، نوموړي له ټولو خیریه بنسټونو وغوښتل، چې د بیړنیو مرستو ترڅنګ اساسي ستونزې ته چې د کورونو بیا رغونه 

 هم جدي پاملرنه وکړي

د زلزله ځپلو لپاره د اسالمي امارت ځانګړې کمېټه د محترم رئیس الوزرا په الرښوونه د څو وزارتونو له لوړپوړو مشرانو 

جوړه ده، چې مشري یې د حوادثو د مخنیوي وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم کوي، الحاج خلیل الرحمن حقاني 

 جمال یې د معاونینو په حیث خدمت ترسره کوياو مولوي فیض هللا 

 دغه کمېټه د مرستو همغږي کولو، چټک کولو او په شفافه توګه زیانمنو ته د رسولو دنده پرغاړه لري

 کډوال نیوز

 

کسانو خپل  27په روانه اونۍ کې لس کسان انګلیس کانال کې د کډوالو د ډوبېدو خونړۍ پېښې په تړاو چې په پایله کې یې 

دغه کسان په غیر عمدي وژنې او د نورو د ژوند په خطر  .ژوند له السه ورکړی و، قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي

 .نومبر میاشت کې رامنځته شوې وهیاده پېښه تېر کال په  .کې اچولو تورن دي

ونړۍ مهاجرو د ډوبېدو د خ 27د یوې قضایي سرچینې په حواله تېره چهارشنبه او پنجشنبه لس کسان انګلیس کانال کې د 

 .دي په تړاو محکمې ته حاضر شوي پېښې
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شکمن کسان چې په ډله کې یې دوه ښځې هم دي تېره یکشنبه او دوشنبه نیول شوي  1۵یادې سرچینې ویلي دي، ټولټال 

 .او تحقیقات ترې شوي وو

یانو ته فرانسه کې د یو تن بیا د غیر عمدي وژنې، ټپي کولو، د نورو ژوند خطر کې اچولو او په سازمان یافته توګه بهرن

ښایي نهه تنه نور هم د محکمې له خوا د هغوی دوسیو د  اوسېدو د زمینې برابرولو په تور تر قضایي تعقیب الندې دی.

 .ارزول کېدو وروسته تر قضایي تعقیب الندې ونیول شوي

 ۴۶تر  7ې عمرونه یې کډوال ووژل چ 27مه د پا دو کلې په اوبو کې د کښتۍ ډوبېدو پېښې 2۴د نومبر پر  2۰21د 

عراقي کردان، یو ایرانی  1۶د وژل شویو په ډله کې  دوی غوښتل چې په یوه بېړۍ کې برېتانیا ته ځان ورسوي. کلونه وو.

 .اتوپیایان، یو سومالیایی، یو مصری او یو ویتنامی شامل وو 3، افغانان ۴کرد، 

دوی عراقي کرد کردۍ رسنۍ رودا نیوز ته ویلي وو چې  دغه پېښه کې یوازې یو عراقی کرد او یو سوډانی ژوندي پاتې و.

 .له فرانسوي او برتانوي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کړې وه، خو چا یې غوښتنې ته ځواب ور نه کړ

 .د کورنیو چارو وزارت بیا د نوموړي ادعاوې رد کړې وې د مانش او شمالي سمندر قومندانۍ او د برېتانیا

 ړېکې یې ترینګلې کړېد فرانسې او برېتانیا ترمنځ اهغه مهال یادې پېښې اروپا کې بېالبېل غبرګونونه راپارولي وو او 

 .وې

د تېرې چهارشنبې په  خو د پېښې سربېره کډوال ال هم د انګلیس کانال له الرې برېتانیا ته د اوښتو هڅو ته ادامه ورکوي.

 .تنه مهاجر ونیول 8۶ورځ فرانسوي چارواکو سمندر کې 

 777مه پورې 13نېټې د جون تر د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د شمېرو له مخې د روان کال د جنورۍ له لومړۍ 

کډوالو په کوچنیو بېړیو کې برېتانیا ته د اوښتو هڅه کړې ده چې د تېر کال همدې مودې پرتله  2۰132مختلفو پېښو کې 

 .سلنه زیاتوالی ښیي ۶8

 

  ویب سایت وزارت

سرطان مساعدت شماری از موسسات، درهماهنگی با واحد  9الی 4تاریخ خانواده بیجاشده، از  967هزارو  14برای 

 .والیت توزیع شده است 2۰های دومی وزارت امور مهاجرین، در
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های فامیلی ، بهداشتی، آشپزخانه، مرغ های تخمی و بز های مساعدتهای یادشده که شامل مواد غذایی، پول نقد، بسته

جان ، قندهار، خوست ، هرات ، سمنگان ،کندز ، نیمروز، زابل ، بغالن ، هلمند ، شیری بود، در والیات ننگرهار، جوز

 .بدخشان ، پنجشیر ، غزنی ، لغمان ، غور ، کاپیسا ، تخار ، بلخ و بغالن برای خانواده های مذکور توزیع شده است

نماینده پارلمان اروپا در بحث در موارد رد کردن خالف قانون از مرز های بیرونی اتحادیه اروپا، از حکومت آلمان خواست یک  

 .که حکومت یونان را وادار به قبول پیامد های چنین برخورد ها علیه مهاجران کند

 اعتراض پناهجویان در آتن علیه عقب زدن مهاجران
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در این « ولت ام زونتاگ»مارکوارت، نماینده پارلمان اروپا از حزب سبزها در حکومت ائتالفی آلمان به روزنامه اریک 

آلمان باید یک بررسی در مورد نقض توافقنامه را تقاضا کند، در صورتی که کمیسیون )اتحادیه اروپا( دست »باره گفت: 

 «.نماید به کار نشود، خود به چنین بررسی آغاز

کوارت افزود باوجود آنکه کمیسیون اتحادیه اروپا از یونان خواهان یک میکانیسم نظارتی مستقل شده است، اما آتن مار

چرا مجرمان علیه خود تحقیق کنند؟ اتحادیه اروپا برای این »تا به حال در این مورد هیچ روشنگری انجام نداده است: 

 «.دولت حقوقمدار را نقض کنند امر تنظیم نشده است که دولت های عضو خود موازین

صورت سیستماتیک، با وارد کردن فشار، مجبور به  کنند که آتن مهاجران را بهسازمان های متعدد امدادی انتقاد می

 .برگشت به ترکیه می کند. براساس تحقیقات و گزارش رسانه ها، عقب زدن مهاجران از مرز همواره صورت می گیرد

که از مرز های خودش و به این ترتیب از مرز های بیرونی اتحادیه اروپا نیز حفاظت می کند. افزون آورد اما آتن دلیل می

 .دهدبرآن حکومت یونان کشور همسایه ترکیه را مورد انتقاد قرار می

رکیه های قاچاقبران در مرز تدر یک توافقنامه مهاجران با اتحادیه اروپا متعهد شد که از فعالیت 2۰1۶انقره در سال 

 .پذیرد که تقاضا های پناهندگی شان در یونان رد شده استکند و آن مهاجران را دوباره میجلوگیری می

ترکیه برای بروکسل به عنوان یک کشور سوم امن اعتبار دارد و از اتحادیه اروپا میلیارد ها پول از جمله برای اقامت 

د، با اشاره به پاندمی کرونا، دیگر هیچ مهاجری را دوباره از به بع 2۰2۰اما ترکیه از سال ،مهاجران دریافت می کند

 .یونان به کشور نمی پذیرد. براساس اظهارات حکومت یونان، اخیراً شمار مهاجرت های قانونی دوباره افزایش یافته است
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 4۰7امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت خوست از مساعدت های خوراکی ، وغیر خوراکی برای یک هزارو ریاست 

 .سرطان خبرداد 1۰و  9خانواده بیجاشده ناشی از زمین لرزه به تاریخ های 

هزار افغانی  5خانواده از طرف بنیاد احیای روستایی در افغانستان پول نقد در دوکتگوری مبلغ  45مساعدت مذکور برای 

پاکت مواد سوی  3۰کیلو دال، یک کیلو نمک ،  6کیلو آرد،  WFP 50 خانواده ازطرف 26۰هزار افغانی ، به  1۰و 

خانواده از طرف بنیاد خیریه وهاج پول نقد در دوکتگوری مبلغ  45قوطی بسکویت ، برای  21لیتر روغن و  5تغذی ، 

یک باب خیمه ، بسته های وسایل خانه و  WESTA انواده از طرفخ 4۰۰هزار افغانی ، به  1۰هزار افغانی و  4

خانواده از  165بسته های وسایل خانه ، آشپزخانه ، فامیلی وپوشاک ، به  IOM خانواده از طرف 25۰آشپزخانه ، به 

 سسهخانواده از جانب مو 242بسته های وسایل آشپزخانه ، وسایل منزل ، و پوشاک اطفال ، وبه  CDDO طرف موسسه

DACAR بسته های صحی وتشناب های سیار بوده که در هماهنگی ریاست مهاجرین توزیع شد. 

 افغانستان اسپوتیک 

 

  .مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان از این کشور خبر داد 136کشور ترکیه از اخراج 

مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان از شهر کوجالی ترکیه به کشورشان  136به نقل ار آناتولی، به گزارش اسپوتنیک 

 .بازگردانده خواهند شد
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

های مختلف دستگیر شده و موقتا در مراکز استرداد اتباع خارجی ها برای استرداد مهاجران غیرقانونی که در تاریخفعالیت

 .دامه داردکنند، همچنان ادر سراسر ترکیه اقامت می

مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان تحت تدابیر امنیتی از قرقلرایلی به فرودگاه کوجالی منتقل و با  136در این راستا، 

 .هواپیما به افغانستان اعزام خواهند شد

 

سرطان، مساعدت موسسات را  9پنجشیر، نیمروز وفاریاب به تاریخ خانواده مستحق در والیات کاپیسا،  7۰4یک هزارو 

 .ازطریق ادارات امور مهاجرین آنوالیات دریافت نمودند

دالر امریکایی ،  4۰۰خانواده در کاپیسا مبلغ  36۰به هر یک از  UNHCR به اسا س معلو مات واصله، مساعدت دفتر

 .یی بوددالر امریکا 7۰۰خانواده در نیمروز مبلغ  244به 

خانواده در پنجشیر شامل آرد، روغن، دال، تغذی و نمک از جانب سازمان جهانی خوراک ، برای هریک  65۰همچنان به 

افغانی از طرف موسسه ورلد ویژن بودکه درهماهنگی با ادارات امور  18۰هزارو  7خانواده در فاریاب مبلغ  45۰از 

 .مهاجرین آنوالیات توزیع شد

 رادیو ترکیه

 .تبعه خارجی که به صورت نامنظم وارد کشور شده بودند را به کشورشان بازگرداند 272پلیس استان کوجاائلی ترکیه 

 

ائلی شده بودند در کوجاتبعه خارجی که به صورت نامنظم وارد کشور  272استانداری کوجاائلی ترکیه امروز اعالم کرد: 

 و شهرهای مجاور آن شناسایی و از کشور اخراج شدند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

بر این اساس، مهاجران نامنظم پ

 س از اتمام مراحل قانونی در مرکز استرداد اتباع خارجی با پرواز چارتر به کشورشان بازگردانده شدند.

های فشرده برای بازگرداندن مهاجران دهد. تالشیای انجام مویژه ترکیه مبارزه با مهاجرت نامنظم را با استراتژی

اند، به کشورهایشان طور موقت در مراکز مهاجرت استانی اسکان داده شدهغیرقانونی که در سراسر کشور دستگیر و به

 ادامه دارد.
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