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 صفحه                                      عنوان                                                                    

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

 4--------------------------------------------------------- وپاکستان به وطن برگشت نمود رانیهزارنفر مهاجرافغان ازا

 4-------------------------------------------------------- کورنیو سره مرسته وشوه ویشو هیاځ ېب ېپه هلمند والیت ک

 5------------------------------------------------------------- دي وليړا انونهیز ېزلزل ایب لځ وی ېپه خوست والیت ک

 6------------------------------------- شدند هیتن از خانواده ها تخل ٣٠٠از  شی: بسیپار یولیاردوگاه مهاجران در بان

 8----------------------------------------------- سهیاخراج شوي افغان ک وهیدوام: د  ستلوید افغانانو د ا خهڅ یېله ترک

 1٣ ---------------------------------------- شب نجات داده است کیمهاجر را در  ۴۵۵که  دیگو یتونس م یگارد ساحل

 15 -------- کنند یبازدارنده اخراج مهاجران به رواندا سوال م راتیاز حکومت راجع به تاث ایتانیپارلمان در بر ندگانینما
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 ویب سایت وزارت

 .سرطان طور اجباری و داوطلبانه به وطن برگشت نموده اند ۲7یک هزار مهاجر افغان مقیم ایران وپاکستان به تاریخ 

 4٣4تن همراه با  ۲1خانواده ، شامل  5نفر مهاجرعودت کننده،  775والیت نیمروز، از میان  به گفته آمر امور مهاجرین

 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند ۲85نفر و  ٣5خانواده شامل  11تن افراد مجرد طور جبری و 

 IOMکمک، به دفترتن مجرد غرض دریافت  45زن و همچنان  1۹مرد و  ۲7خانواده شامل  1۲وی عالوه نمود که 

 .معرفی شدند

سرطان از طریق مرز  ۲7نفر نیز به تاریخ  ۲۲5خانواده مهاجر مقیم پاکستان که شامل  4٠به اساس یک خبر دیگر، 

 .سپین بولدک، به کشور برگشته اند

اسناد ومتبافقی  تن دارای 1۲خانواده شامل  ۲به گفته آمر سرحدی ریاست مهاجرین والیت قندهار، آز جمله افراد یاد شده، 

 .فاقد مدرک بودند

 د وزارت ویب سایټ
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مه نیټه د جګړې له امله (۲8د هلمند والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست د روان کال د سرطان د میاشتې په )

 .کورنیو سره نغدي او خوراکي توکي ورکړل( ۶8۵بې ځایه شویو، بې وزلو او اړمنو )

موسسې له خوا ورکړل شوې. د خوراکي توکو بسته  (IRC) زره افغانۍ د (1۲) سروې شویو کورنیو هر یوه ته( ۲۵7د )

( زره افغانۍ چې د مهاجرینو چارو 7موسسې له خوا ) (AAH) کورنیو باندې د( ۴۲8موسسې له خوا او په ) (WFP) د

 .کړل شوېریاست له خوا ور

 د وزارت ویب سایټ
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نېټه د خوست والیت په  ۲8د خوست والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست د روان کال د سرطان د میاشتې په 

 .سپېرې ولسوالۍ کې د یوې زلزلې د رامنځته کېدو خبر ورکړ

( 1٣له مخې، د ګډ کمېسیون غړو یاده شوې سیمه له نږدې څارلې او څېړلې، چې تر اوسه په کې ) د سرچینې د معلوماتو

 .( کورونه ویجاړ شوي او د مرګ ژوبلې او زیانونو احتمال زیات دى85کسان ټپیان شوي او )

 مهاجر نیوز
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تن از مهاجران که ده روز با خانواده هایشان در منطقه بانیولی در زیر یک پل خیمه زده بودند، صبح روز دوشنبه  ٣17

تخلیه شدند. در این اردوگاه که در کنار جاده برپا شده بود، خانواده ها با وجود موج گرما بدون آب و دسترسی به توالت 

 .زنان باردار و نوزادان نیز حضور داشتند زندگی می کردند. در میان آنها بسیاری از

، توسط مقامات تخلیه ه روز پیش در بانیولی در حومه پاریس خیمه زده بودندخانواده هایی که دجوالی،  18صبح دوشنبه 

تن در این اردوگاه حضور داشتند. در میان آنها بسیاری از کودکان و زنان باردار نیز شامل  ٣17شدند. به گفته پرفکتور، 

 .بودند

داری آنها بررسی می شود. پرفکتور ایل مهاجران پس از تخلیه به سالن های ورزشی فرستاده شدند که در آنجا وضعیت ا

دو فرانس در یک بیانیه مطبوعاتی گفت که آنها باید به یک محل اقامت متناسب با در نظرداشت وضعیت آنها، چه در ایل 

 .دو فرانس یا در والیت های دیگر هدایت شوند. بیست و دو تن از زنان مهاجر در محالت پرفکتور جا داده شدند
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ما نگران شرایط زندگی آنها »در پاریس، در مصاحبه با مهاجرنیوز گفت:  56هماهنگ کننده سازمان اتوپیاکالرا انیلو، 

ماهه به دلیل  1۹جوالی، یک کودک  1۴بودیم، زیرا هوا بسیار گرم شده بود و دسترسی واقعی به آب وجود نداشت. در 

 «.کم آبی مجبور شد در شفاخانه بستری شود

Zamzam a 19 mois, elle survit à la rue à Bagnolet avec 260 autres personnes en 

famille. Déshydratée elle est emmenée à l'hôpital.  

Malgré les nombreuses alertes @Prefet75_IDF choisit de laisser ces personnes 

dehors. Des places existent. La volonté doit suivre. pic.twitter.com/iPI6m3W5i4 

— Utopia 56 (@Utopia_56) July 14, 2022 

 «ما از اینکه همیشه سرگردان هستیم خسته شده ایم»

خانواده های مهاجر در نهم جوالی در پی تظاهراتی در پیاده روها در کنار جاده مستقر شده بودند. مهاجران و سازمان ها 

ن ها ها در نظر گرفته شده است، خالی است. این مکاهای اقامتی که برای اوکراینیخواستار این شده بودند که مکان

 .تواند برای تمام مهاجران نیازمند باشدمی

به  56برخی از خانواده ها در واقع یک و نیم ماه در زیر خیمه ها به عنوان سرپناه های موقت که توسط سازمان اتوپیا

ز گفت: خوابیدند. پییر ماتوران، هماهنگ کننده این سازمان در پاریس به مهاجرنیوآنها داده شده بود، در کنار جاده می

کنیم. اما پس از اعتراض روز شنبه، خانواده ها تصمیم گرفتند به طور کلی، هر روز صبح خیمه ها و پتوها را جمع می»

 «.کنیمدیگر خیمه ها را هر صبح جمع نمی .برای همیشه در بانیولی بمانند

را نمایان سازند، به این امید که به آنها ها تصمیم گرفتند تا شیوه دیگری را اختیار کنند و خود پس از تظاهرات، خانواده

ما جایی برای خواب نداریم، بنابراین خواستیم اینجا بمانیم. »ساله، مهاجر اهل عاج گفت:  ۲۴سرپناه داده شود. ناسارا 

ایم. همه ما بیرون هستیم اما حداقل با ما از اینکه مجبوریم تا همیشه از یک سو به سوی دیگر خیمه بزنیم، خسته شده

  .هم هستیم

به آب و بدون سرویس بهداشتی در یک وضعیت انسانی ده روز می شد که خانواده های مهاجر بدون دسترسی مستقیم 

 .فاجعه بار زندگی می کردند

 کډوال نیوز
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نورو افغانانو سره یو ځای له  ٣۶٣شکور چې د افغانستان د کندز والیت اوسیدونکی دی د لوی اختر په لومړۍ ورځ له 

رکیې څخه په یوه الوتکه کې کابل ته واستول شو. د شکور په څیر هره اونۍ سلګونه افغانان د ترکیې د پولیسو لخوا ت

 .نیول کیږي او بیرته کابل ته استول کیږي

له ترکیې څخه د افغانانو ایستل له وړاندې هم ترسره کیده خو د طالبانو له واکمنیدو راهیسې دغه پروسه ال چټکه شوې 

 .ره اونۍ له افغان ځوانانو ډک چارټر الوتکې کابل کې ښکته کیږياو ه

کلن عبدالشکور یو له دغو افغانانو دی چې له شاوخوا یو نیم کال مسافرۍ وروسته په دې وروستیو کې د پولیسو  18

الوتکه کې د جون لخوا یوه نیمه میاشت په بند کې و ساتل شو او بیا له سلګونه نورو افغانانو سره یوځای په یو چارتر 

 .کابل ته واستول شو ۹په 

شکور چې د امهال په کندز والیت کې اوسیږي او له قاچاقي الرو ترکیې ته تللی و د پولیسو لخوا استانبول َښار ته نږدې 

په زیتون برنو سیمه کې وروسته له هغه و نیول شو چې له خپلو دریو ملګرو سره یو ځای له سلماني څخه بیرته د کور 

 .ورې ته روان ول

خپلو دریو ملګرو سره یو ځای له سلماني  له »له ترکیې څخه تازه ایستل شوی دغه ځوان په دې اړه کډوال نیوز ته وویل:

څخه بیرته د کور خواته روان وو چې ناڅاپه د دریو پولیسو لخوا و درول شو او له مونږ نه یي و پوښتل چې افغانان 

زمونږ یو ملګري د تیښتې هڅه وکړه خو بیرته و نیول شو. زمونږ د دریو واړو السونه  یاستئ؟ مونږ ځواب ورکړ چې هو.

 «.یي ولچک کړل او مونږ ته یي وویل چې بیرته مو خو شي کوو
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 شکور هغه افغان کډوال دی چې تازه له ترکیې څخه شړل شوی. انځور: شکور

وروسته د استانبول توزال سیمه کې یي د کانترونو ترمنځ شکور وایي چې پولیس له هغه ځایه زندان ته او بیا یوه شپه 

خوشي کړو چې حتی پوره ډوډۍ یي هم مونږ ته نه راکوله. له هغه ځایه یي په ملي بس کې یوې بلې سیمې ته د بایومتریک 

 .او د ګوتو د نښو د اخیستلو لپاره بوتلو

 د ارزروم د اخراج مرکز کې د کډوالو کړاو
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ښار دی چې د کډوالو د اجباري ایستلو لوی مرکزونه په کې موقعیت لري چې په دغو مرکزونو کې ارزروم د ترکیې هغه 

د افغانستان، پاکستان، سوریي او یو شمیر نورو هیوادونو زرګونه کډوال ساتل کیږي او له هغه ځایه بیا بیرته خپلو 

 .هیوادونو ته شړل کیږي

مه میاشت په دغه مرکز کې ساتل کیده وایي چې زرګونه افغانان چې د شکور چې افغانستان ته له اخراج وړاندې یوه نی

دغلته پر افغانانو ډیر ظلم کیږي او هغه خلک چې نه » اخراج امر پرې شوی په دغه کمپ کې ساتل کیږي. نوموړی وویل:

ږ ته په دغه کمپ غواړي بیرته خپل هیواد ته ستون شي له هر ډول امکانات او حتی د څښاک له اوبو هم محرومیږي. مون

کې کافي خوراک نه رارسیدل او په دوو اونیو کې یو ځل یي مونږ د کالیو پریمنځلو او حمام لپاره یوازې یو صابون راکول 

 «کیده

د بیرته ستنولو پر مهال د افغانستان د کنسولګرۍ د بیرته ستنیدو یو سند ورکړل شوی چې ظاهرا په کې د  شکور سره 

 .ښودل شوی خو کډوال بیا وایي چې په داوطلبانه نه بلکه په زوره له ترکیې څخه ایستل کیږي« لبانهداوط»راستنیدو دلیل 
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 د شکور هغه سند چې له ترکیې څخه د ایستلو پر مهال یي ترالسه کړی. انځور: شکور
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راتلل او مونږ ته به یي ویل چې د ارزروم په مرکز کې کله نا کله د افغانستان د سفیر په نوم یو کس » شکور په دې اړه وویل:

 «.پر دغه سند السلیک و کړئ ترڅو له دغه زندان څخه ازاد شئ

شکور اړ کیږي چې دغه سند السلیک کړي چې له هغه وروسته بیا دغه افغان ځوان د ارزروم هوایي ډګر ته استول کیږي او 

مه چې د لوی اختر لومړي ورځ کیږي کابل ته  ۹نورو افغانانو سره یو ځای په یوه چاتر الوتکه کې د جوالی په  ۳۵۰بیا له 

 .استول کیږي

نوموړی دا مهال له خپلې کورنۍ سره یو ځای د افغانستان د کندز به ښار کې شپې او ورځې سبا کوي او هیله لري چې بیرته 

 .به په قاچاقي الرو ترکیې ته والړ شي

 له ترکیې څخه د افغانانو د اخراج ډیروالۍ 

په ترکیه کې د هغو بهرنیو اتباعو پر وړاندې د پولیسو عملیات چټک شوي چې په ناقانونه ډول دغه هیواد ته د ننه شوي. 

هره ورځ سربیره پر دې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دغه هیواد د افغانانو د ایستلو پروسه چټکه کړې او 

  .سلګونه افغانان د ترکیې له بیالبیلو ښارونو څخه په چارتر الوتکو کې کابل ته استول کیږي

 زره افغانان شړلي دي ۱۸ترکیې په تېرو شپږو میاشتو کې  :نور ولولئ

افغانان بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي.  ۱۸۹۷یوه اعالمیه کې راغلي چې یوازې تیره اونۍ د ترکیې د کډوالۍ ادارې په 

همدارنګه د کابل هوایي ډګر یو طالب چارواکي رسنیو ته ویلي چې هره ورځ له کډوالو ډک دوه او حتی درې چارتر الوتکې 

 .له ترکیې څخه کابل ته رسیږي

زرو څخه ډیر بهرني اتباع چې ګڼ شمیر یي افغانان  ۳۵لومړیو شپږو میاشتو کې له کال په  سربیره پر دې د روان میالدي

  .دي بیرته خپلو هیوادونو ته استول شوي دي

میلیونو څخه ډیر کډوال چې لنډ مهاله اقامت  ۴،۸د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ترکیه کې دا مهال ټولټال له 

 .سوریایان او بیا په دوهمه درجه کې افغانان دي لري، میشت دي چې ډیره برخه یي

 کډوال نیوز

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com
https://www.infomigrants.net/ps/post/41327/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%D9%BE%D9%87-%D8%AA%DB%90%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D9%BE%DA%96%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%88-%DA%A9%DB%90--%DB%B1%DB%B8-%D8%B2%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%93%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D9%8A


http://www.morr.gov.af 14 

 

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

 

گارد ساحلی تونس روز دوشنبه گفت، یک شب قبل، در طول عملیاتی که به منظور مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در برابر 

  .مهاجر نجات داده شدند ۴۵۵سواحل این کشور انجام شد، 

مورد تالش  ٣7 واحدهای گارد ساحلی در شمال، مرکز، شرق و جنوب کشور از» :گارد ساحلی با نشر یک بیانیه گفت

 .برای عبور از مرزهای دریایی تونس جلوگیری کردند

روند افریقا )از شه ۲8۹تن به شمول  ۴۵۵در طول این عملیات »حسام الدین جبابلی، سخنگوی گارد ساحلی گفت: 

 «.کشورهای افریقای جنوب صحرا( نجات داده شدند. باقی مهاجران همه از تونس بودند

تونس یک کشور محبوب برای مهاجرانی است که تالش می کنند خود را از این جا به اروپا و معموال به ایتالیا برسانند. 

 .تابستان افزایش می یابد تالش ها برای عبور از بحیره مدیترانه معموال در فصل بهار و

در أواخر ماه می، گارد ساحلی گزارش داد، در پی غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در برابر بندر صفاقس تونس، بیش 

 .تن نجات داده شدند. این قایق از لیبیا به سوی اروپا در حرکت بود ۲۴تن مفقود شده و  7٠از 

مهاجر تالش کردند از تونس  ۶71هزار و  1۵اجتماعی، در سال گذشته به گزارش فوروم تونس برای حقوق اقتصادی و 

 .هزار تن می رسید 1٣به  ۲٠۲٠به ایتالیا بیایند. در حالی که تعداد آن ها در سال 
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هزار مهاجر در بحیره مدیترانه مفقود شده و یا غرق  ۲حدود  ۲٠۲1به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، در سال 

 .تن می رسید 1۴٠1قبل از آن تعداد آن ها به شدند. در یک سال 

 مهاجر نیوز

 

به رواندا وجود ندارد که نشان دهد اخراج مهاجران « مدرک واضحی»نمایندگان بریتانیا روز دوشنبه به حکومت گفتند که 
  .باعث می شود تا مهاجران از سفر به این کشور از طریق کانال مانش و در قایق های کوچک دست بکشند

برای بررسی این مساله به وضاحت بیشتری نیاز است و باید مشخص شود که » :کمیته مسایل داخلی مجلس عوام گفت
 «.این پالن حکومت چقدر هزینه خواهد داشت

ران خواستند که به جای تعقیب این پالن، راه حل هایی را در نظر بگیرند که شاید زیاد چشمگیر نباشند. نمایندگان از وزی
 .به گفته آنها، حکومت می تواند با همسایگان اروپایی در این زمینه همکاری داشته باشد

ندارد که نشان دهد با هیچ مدرک واضحی وجود »در گزارش این کمیته راجع به پدیده "قایق های کوچک" آمده است: 
 «.تعقیب این سیاست می شود از عبور مهاجران از کانال مانش جلوگیری کرد
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از زمانی که این سیاست در ماه اپریل اعالم شد، شمار مهاجرانی که تالش می کنند در قایق های الستیکی  بلکه برعکس،
افزایش یافته است. این پناهجویان معموال سفرشان را از و یا قایق های نامناسب از طریق کانال مانش به بریتانیا بیایند، 

 .فرانسه شروع می کنند

نویسندگان این گزارش، افزایش شمار آن ها را به ترساندن مردم توسط باندهای قاچاق انسان نسبت می دهند. آن ها به 
 .مهاجران راجع به تغییرات قانون هشدار می دهند

س جانسون، نخست وزیر بریتانیا و حکومتش را تحت فشار سیاسی گذاشته است. عبور مهاجران از کانال مانش، بوری
 .چرا که آن ها وعده داده بودند، پس از خروج از اتحادیه اروپا نظارت بر مرزها را افزایش خواهند داد

تانیا رسیدند. از طریق کانال مانش به بری ۲٠۲1تن که بیشتر آن ها مردان جوان بودند در سال  ۵٠٠هزار و  ۲8بیش از 
هزار  ۶٠هزار تن به این جا رسیده اند. انتظار می رود که شمار آن ها تا پایان سال به  1٣در سال روان تا به حال حدود 

 .تن برسد

بیشتر آن ها درخواست پناهندگی می دهند. اما حکومت می گوید که هزینه های رسیدگی به درخواست های پناهندگی )بیش 
  .میلیارد دالر( بسیار بلند است 1.8میلیارد پوند یا  1.۵از 

نخستین هواپیمای حامل پناهجویان قرار بود که در اواسط ماه جون به مقصد رواندا پرواز کند. اما این پرواز به خاطر 
 .چالش های قانونی لغو شد

 .ی وجود نداردبرای برخورد با مهاجرت غیرقانون« راه حل جادویی»به گفته کمیته مسایل داخلی 

ازنظر مقام های این کمیته همکاری نزدیک با شرکای بین المللی به خصوص در فرانسه برای جلوگیری از عبور مهاجران 
 .از کانال مانش احتماال نتیجه بهتر خواهد داشت

مهاجران را به  در ادامه این گزارش آمده است که به اشتراک گذاری اطالعات برای متالشی کردن باندهای خالف کاری که
کانال مانش می فرستند، از سر گیری ارتباطاتی که به خاطر برگزیت قطع شده بودند، برای پس فرستادن مهاجران 

 .غیرقانونی از طریق کانال مانش بسیار موثر است

درخواست پناهندگی در بریتانیا ارایه شده است. این رقم  ۴۵٠هزار و  ۴8حدود  ۲٠۲1این کمیته اشاره کرد که در سال 
 .بسیار کمتر است ۲٠٠٠تقریبا هیچ تغییری نکرده است و از اوایل سال های  ۲٠1۴از سال 

هزار دوسیه هنوز رسیدگی نشده است که این نتیجه سیستم های بسیار کهنه  1۲۵اما این کمیته گفته است، به بیش از 
  .پرسنل و شمار اندک کارمندان است کمپیوتر، تعویض مکرر
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