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 صفحه                                      عنوان                                                                    

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

 4--------------------------------------------------- و پاکستان به وطن برگشت نمود رانیاز هزار مهاجرافغان ازا شیب

 4--------------------------------------- ژغورل شوي خهڅسمندر  ېترانیله مد والډک رډیله زرو  ېک وځ: دوه ورایالیټا

 6------------------------------------------------------------------------ کمک شد تیخانواده درسه وال 800از  شیب

 7------------------------------------------------ شوي ستلینور افغانان ا ۵۹۲دوام:  ستلوید ا والوډد ک خهڅ یېله ترک

 ۹--------------------------------------------------------- کرد دایپ یالر کیر مهاجر را د 8۶ سی: پولیشمال هیمقدون

 10 --------------------------------------------------------------------- دليېرس تونکيښپناه غو رډېته تر زرو  الیاټای
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 ویب سایت وزارت

نفر مهاجرافغان، مقیم ایران وپاکستان،  به  تاریخ اول اسد، طور اجباری و داوطلبانه به وطن برگشت   ۲۴یک هزارو 

 نموده اند.

تن   184خانواده ، شامل   50نفر ،  ۹۹8به اساس معلو مات واصله از آمریت امور مهاجرین والیت نیمروز، ازمیان 

تن مجرد  بصورت داوطلب  از  ۲10تن  همراه با  6۹خانواده شامل  17تن افراد مجرد طور جبری و  535همراه با 

 ایران، برگشته اند.

تن مجرد راغرض دریافت کمک، به  43زن وهمچنان  53مرد و   53خانواده شامل   ۲7به گفته منبع ازآن میان 

 معرفی شدند.  IOMدفتر

نفر فاقد مدرک بودند، نیز از مسیر سپین بولدک به وطن  ۲۶خانواده مهاجر مقیم پاکیستان که شامل ۵درعین زمان، 

 عودت کرده اند.

 کډوال نیوز
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د شنبې ورځې راهیسې له زرو ډیر کډوال چې ایټالیا ته یي د ننوتلو هڅه کوله د څو کښتیو په وسیله له مدیترانې څخه 

 .تنو مړي هم موندلي دي ۵ژغورل شوي دي. چارواکي ویلي چې د ژغورل شویو له ډلې یي د 

مه  ۲3و او د شنبې په ورځ د جوالی په د ژغورل شویو له ډلې له نیمایي څخه ډیر یي د کب نیولو په کښتۍ کې سپاره و

 .د کاالبریا په سواحلو کې د ایټالیا د سمندري ځواکونو لخوا ژغورل شوي دي

تنه ژغورل شوي  ۶7۴په ټولیز ډول » د ایټالیا د سمندري ځواکونو لخوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې په دې اړه راغلي:

 «.شوي دي چې ځینې یي په مستقیم ډول له اوبو څخه ایستل

تنه یي خپل ژوند له السه ورکړی او پاتي نور د ایټالیا د پوځي بیړیو لخوا د دغه هیواد په  ۵په ژغورل شویو کسانو کې 

 .جنوب کې د کاالبریا او سیسیلي سیمې بندرونو ته لیږدول شوي دي

چاره خلکو لپاره په یوه هدیره د مدیترانې سمندر د نا» د سیسلي سیمې مشر نلو موسومچي د دغې غمیزې په اړه ویلي:

 «بدله شوې

نور کډوال د اوشین وایکینګ بشردوستانه کښتۍ په وسیله د  1۹۵په یو بل عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 

 .لیبیا سواحلو سره له نړیوالو اوبو څخه ژغورل شوي دي
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 .تنه د قاچاق وړونکو له کښتیو و ژغورل ۴۴۴په کښتۍ کې «  3سي واچ » سربیر پر دې د شنبې په ورځ مرستندویان د 

 په مدیترانه کې د کډوالو د څپو ډیریدل

دا مهال د هوا د ښه کیدو له امله ګڼ شمیر خلک هڅه کوي چې په کښتیو کې د مدیترانې له الرې ځانونه اروپا ته ورسوي 

 .یچې ورسره په ایټالیا کې د کډوالو شمیر د تیر په پرتله څلور برابره ډیر شو

په دغه اونۍ کې د تونس او لیبیا له سواحلو څخه د ایټالیا جنوب المپدوسا ته د کډوالو ډیرې څپې ور روانې دي. په ټولیز 

کښتیو له الرې دغې سیمې ته  1۵کډوال د شنبې او یک شنبې په ورځ د  ۵۲۲ډول د پاکستان، سوډان، اتوپیا او سومالیي 

 .ځانونه رسولي دي

زرو څخه ډیر کډوال د سمندر له  3۴چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل راهیسې له  د ایټالیا د کورنیو

 .الرې ایټالیا ته اووښتي چې دا د تیر کال په پرتله څو برابره ډیروالی ښیي

 ویب سایت وزارت
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 8۲0والیات لغمان ، بدخشان ، و ارزگان از کمک های نقدی و صحی برای ریاست های امورمهاجرین و عودت کننده گان 

 اسد خبرداده است . ۲خانواده بیجاشده و متضرر به تاریخ 

، برای  CWSAافغانی از جانب اداره  ۹۴7هزارو  7مبلغ خانواده در لغمان  ۲0۲مساعدتهای یادشده، به هریک از 

 365وبرای هریک از   DACARازطرف اداره  قلم 1۵یک بسته صحی شامل خانواده در بدخشان  ۲۵3هریک از 

بود که در هماهنگی با ادارات امور  CORDAIDافغانی  از طرف موسسه  760هزارو  ۲1خانواده در ارزگان مبلغ 

 مهاجرین  والیات یاد شده توزیع شد.

 کډوال نیوز
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نور افغان کډوال په درې چارتر الوتکو کې د استانبول او  ۵۹۲د ترکیې رسنیو د یک یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې 

زرو څخه ډیر افغانان په ناقانونه  ۵0انقرې له هوایي ډګرونو کابل ته استول شي دي. چارواکي ویلي چې روان کال کې له 

 .ډول ترکیې ته د ننه شوي

لیکلي چې دغه کډوال د ترکیې له شمال غرب ادرنه، کیرکالرلی او یو شمیر نورو  انادولود ترکیې دولتي خبري آژانس 

 .ي وښارونو څخه د ترکي پولیسو په عملیاتو کې نیول شو

ناقانونه کډوال یي استانبول ته استولي تر څو له هغه ځایه  ۲1۵له دې وړاندې د ادرنه ښار د کډوالۍ ادارې ویلي و چې 

 .چارواکي ویلي چې دغه کډوال په ناقانونه ډول د ترکیې خاروې ته د ننه شوي و .بیرته افغانستان ته واستول شي

ول د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په دې وروستیو کې خورا چټکه شوې. له ترکیې څخه د بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډ

طالب چارواکو رسنیو ته ویلي چې هره ورځ دوه او حتی درې الوتکي چې په کې افغان کډوال سپاره وي د کابل هوایي 

 .ډګر ته ښکته کیږي

 زرو څخه د ډیرو افغانانو ایستل ۲۵روان کال کې له 

و د اخراج په مرکزونو کې دا مهال زرګونه خلک خپلو هیوادونو ته د بیرته ایستلو لپاره د انتظار د ترکیې د بهرنیو اتباع

چارتر  1۴0افغانان په  ۲۵۴۹۲شیبې شمارې. د دغه هیواد د کډوالۍ د ادارې په وینا د روان میالدي کال له پیل راهیسې 

 .الوتکو کې بیرته خپل هیواد ته استول شوي
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د طالبانو د واکمنۍ راهیسې له یوې خوا ترکیې ته په ناقانونه ډول د افغان کډوالو ورتګ ډیر شوی او له بل لورې ته بیا 

افغانان په روان کال کې د ترکیې خاورې ته د ننه  ۵71۲3دغه هیواد د افغانانو د ایستلو پروسه چټکه کړې چې ټولټال 

 .سلنه ډیروالی ښیي 13۲ه دا د تیر کال د همدغې مودې په پرتل .شوي

یو شمیر کډوال وایي چې په انقره کې د افغانستان د کنسولګرۍ یو شمیر چارواکي چې له طالبانو سره نږدې اړیکي لري 

 .له ترکي چارواکو سره د افغانانو په شړلو کې الس لري

وال نیوز سره یي په خبرو کې وویل له دې وړاندې یو افغان کډوال چې تازه له ترکیې څخه کابل ته ایستل شوی و له کډ

 .چې هڅه به وکړي چې بیرته په ناقانونه الرو ځان ترکیې ته ورسوي

 کډوال نیوز

 

را پیدا کرد که در یک الری جابجا شده بودند. پولیس  مهاجر به شمول افراد خوردسال 8۶پولیس در مقدونیه شمالی 

  .راننده این الری را که در بخش جنوبی کشور در حرکت بود، بازداشت کرد
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پولیس در مقدونیه شمالی روز شنبه گفت، مهاجران که از پاکستان، سوریه و هندوستان بودند، در آخرین ساعات روز 

جریان یک ماموریت بازرسی روزمره در الری پیدا شدند. به گفته پولیس، این اتفاق در نزدیکی شهر مرزی گفلیا شنبه در 

 .رخ داده است. آن ها جزئیات دیگری راجع به این مهاجران ارائه نکرده اند

 .ساله الری نیز حضور دارد ۴۴پولیس مقدونیه گفته است که در میان بازداشت شدگان، راننده 

رود که مهاجران به گونه غیرقانونی از یونان وارد این منطقه شده و به سوی صربستان و کشورهای مرفه تر گمان می

 .اروپایی در حرکت بودند. آن ها تا زمان اخراج شان به یونان به یک مرکز پذیرش در گفگلیا انتقال داده شدند

کن است تا به پنج سال حبس محکوم به مجازات شود. رفع اگر راننده الری به قاچاق انسان مقصر دانسته شود،، مم

محدودیت هایی که در طول همه گیری کرونا تصویب شده بود، باعث شد که شمار بیشتری از مهاجران سعی کنند از طریق 

 .مسیر بالقان به اروپا بیایند

 دویچه وله 
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تازه رپوټونه وایي چې تر زرو ډیر مهاجر یوازې د څو ساعتونو په جریان کې دغه هیواد ته رسیدلي او په له ایټالیا څخه 

زره مهاجر ور رسېدلي  3۴ایټالیا وایي د روان میالدي کال له پیل تر اوسه  .سلونو نور په سمندر کې ژغورل شوي دي

 .دي

و د غیرقانوني سفر مبدا تونیس او لیبیا هیوادونه ښودل شوي په رپوټونو کې د دغو غیرقانوني مهاجرو او پناه غوښتونک

جزیره کې د هستوګنې کوم ځای چې د مهاجرو له پاره په نظر کې نیول شوی   دي. د ایټالوي منابعو په خبره، په المپدوزا

 .مهاجر پکې ساتل کیږي 1۲00کسانو له پاره امکانات لري، خو په حاضر وخت کې  300یوازې د 

په نوم ژغورنې یوې غیردولتي موسسې وویل چې دوی په سمندر « سې واچ» SeaWatch انې سمندرګي کې دپه مدیتر

مهاجر ژغورلي دي. دغې موسسې پر ټویټر لیکلي دي چې په دغو کسانو  ۴۲8کې د څو عملیاتو په نتیجه کې مجموعاً 

و حمل لري او یو بل کس ناروغ دی چې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د ښځو په ډله کې یوه ېې د نهو میاشت

 .شدیده سوځېدنه لري

مهاجرو ته نجات ورکړي. دغې موسسې ویلي چې دغه مهاجر په داسې  87یوې بلې مرستندویه موسسې بیا ویلي دي چې 

 .یوه بادي کښتۍ کې سپاره ول چې د دغه شمیر کسانو ظرفیت ېې نه درلود

ر د انتظار په حال کې دي تر څو وچې ته د ښکته کیدو جواز ترالسه په حاضر وخت کې په سلونو ژغورل شوي مهاج

 .کړي

زره مهاجر د مدیترانې سمندرګي له الرې ایټالیا ته 3۴ایټالیا د کورنیو چارو وزارت وایي د روان کال له پیل راهیسې 

رکال په همدې موده کې رسېدلي دي چې د تیرو دوو کلونو په پرتله ېې شمیر زیات شوی دی. دغه وزارت وایي چې د تی

 .مهاجر رسېدلي ول ۵00زره او ۲۵ایټالیا ته 

د دوبي په موسم کې چې په سمندر کې هوا او شرایط مناسب وي د ایټالیا پر لور د مهاجرتونو لړۍ چټکه کیږي، خو په 

ې ښي اړخي سخت سږني دوبي کې دغه بهیر په داسې حال کې چټک شوی چې ایټالیا انتخابات په مخ کې لري او تمه ده چ

 .دریځه واک ترالسه کړي

د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنرۍ د مدیترانې سمندرګې الر، د نړۍ په سطحه د مهاجرتونو 

کسان  ۹۹0تر ټولو سخته الره بولي. د دغې ادارې د اټکل له مخې، د روان کال له پیله تر اوسه په دغې الر کې لږ تر لږه 

 .و یا الدرکه شوي ديمړه ا

وایي چې تازه په سلونو مهاجر په لویو او حتی کوچنیو « ال سیسیال» La Sicilia  په ورته وخت کې ایټالوۍ ورځپانۍ

بادي کښتیو کې د ایټالیا المپدوزا جزیرې ته انتقال شوي دي. خبرځای زیاتوي د ېوې ښځې په ګډون څلور تونسیان شپه 

 .ونس او ایتالیا ټاپوګانو ترمنځ سمندري سرحدي ساحې څخه واوښتل، وتښتیدلمهال وروسته له هغې چې د ت
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 انحیه اکبل افغانس تان ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

مهاجر  1۲3متره اوږدې کښتۍ مخه نیولې چې پکې 13السیسل ورځپاڼې همدارنګه ویلي دي چې ساحلي ساتونکو د یوې 

چې د لیبیا د زاویه سپاره ول. زیاته شوې چې په کښتۍ کې سپاره کسان د پاکستان، بنګله دېش، مصر او سوډان څخه دي 

 .ښار څخه ېې حرکت کړی وو
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