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کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د    

 آمریت اطالعات و ارتباط عامه
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 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان
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 صفحه                                      عنوان                                                                    

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

 4------------------------------- دلیشوو سره ول انمنویله ز ۍولسوال ښۍخو ت،یوال رګالرحمان حقاني د لو لیالحاج خل

 4---------------------------------------- دیبه امضا رس نیدر وزارت امور مهاجر یتفاهمنامه چهار برنامه خدمت رسان

 6------------------------ شد یعیاز حوادث طب دهید بیآس یعاجل به خانواده ها یدگیخواهان رس نیوزارت امور مهاجر

 7---------------------------------------- مالقات نمود هیترک یلیقوچه ا تیاز مقامات وال یا.ا.ا افغانستان، با برخ أتیه

 8---------------------------------- نمودند افتیدر یو خوراک ینقد یکمک ها اتیوال یخانواده در برخ 800به  کینزد

 9-------------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمود رانیاز هزار مهاجرافغان ازا شیب

 9--------------------------------------------------- روز گرفت کیکشور در  نیمهاجر را به ا 1۵00جلو ورود  ونانی

 10 -------------------------------------------- تصادف کرد و راننده آن جان باخت ایبس حامل مهاجران افغان در بلغار

 12 ---------------------------------------------------------- سیشمال پار یهادشوار مهاجران افغان در جاده تیوضع

 14 ----------------------------------------------------------------------------- در موغال یرقانونیمهاجر غ 93نجات 

 15 ---------------------------------------- سبا کوي ېشپ هړپر غا کونوړد س والډافغان ک ېک مهیپه شمالي س سید پار
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 پاڼهد وزارت ويب 

 

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني په لوګر والیت، خوښۍ ولسوالۍ کې د وروستیو 

زیانمنو شوو کورنیو ته یې د غیر خوراکي توکو  2۵0سیالبونو له امله زیانمنو شوو کورنیو سره ولیدل او نږدې 

 مرستې وویشلې

ره په هر غم او تکلیف کې شریک دی او ژمن دی، چې څومره کېدای شي په ښاغلي حقاني وویل: د ا.ا.ا. د هیوادوالو س

 هر سخت وخت کې د خپل ولس السنیوی وکړي

نوموړي په نړیوالو او داخلي موسساتو هم غږ وکړ، چې ژر دې د سیالبونو له امله زیانمنو شوو ته بشري مرستې 

 ورسوي

 

 ويب سايت وزارت
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دالر و  694هزار و  297وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان چهار تفاهمنامه همکاری را که ارزش مجموعی آن به 

افغانی می شود، به منظور ارایه خدمات بیشتر به بیجاشده ها و برگشت کنندگان با  829هزار و  646میلیون و  57

 موسسات داخلی امضا کرد. 

اسد حین امضای این تفاهمنامه  30مولوی سردار شیرزاد، رئیس رسیدگی به وضعیت بیجاشده های داخلی روز یکشنبه 

ها، به خدمت رسانی صادقانه تاکید ورزیده بیان کرد که هدف اول تطبیق پروژه های کاری باید خدمت به مردم و کسب 

مور مهاجرین تالش می نماید تا به نیازمند ترین خانواده ها رضایت پروردگار باشد نه نفع شخصی. به گفته وی وزارت ا

 مددرسانی صورت گیرد. 

( بر اساس دو تفاهمنامه همکاری امضا شده، برنامه مدیریت کمک به برگشت کنندگان در زون غرب و CHAموسسه )

 829هزار و  646ن و میلیو 57توزیع کمک به افراد دارای نیازمندی خاص را در زون جنوب شرق با هزینه مجموعی 

 افغانی اجرا می کند. 

خانواده نیازمند را به ارزش  200( برنامه کمک مالی به ABCOهمچنان در اسناد متذکره آمده است که موسسه )

( برنامه ارایه خدمات حفاظتی به اطفال آسیب پذیر را به OFRDدالر در والیت هرات و موسسه ) 486هزار و 148

 دالر در والیات قندهار و هرات تطبیق خواهد کرد.  208هزار و  149ارزش 
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 ويب سايت وزارت

 

مولوی سردار شیرزاد، رئیس رسیدگی به وضعیت بیجاشده های داخلی در مالقاتش با آقای محمدخاطر زید، معاون دفتر 

هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در کابل)اوچا(، خواهان رسیدگی عاجل به خانواده های آسیب دیده از 

 حوادث طبیعی شد. 

ورد هماهنگی دو جانبه در توزیع کمک های عاجل به خانواده های آسیب دیده از در این نشست، افزون بر صحبت در م

 حوادث طبیعی، روی چگونگی تطبیق برنامه های موسسات نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 

معاون اداره )اوچا( در این نشست با توجه به وضعیت کنونی و افزایش حوادث طبیعی و سیالب ها در کشور، خواهان 

یع روند امضای تفاهمنامه های همکاری وزارت با موسسات تطبیق کننده شده و تعهدش را در زمینه ارایه خدمات تسر

 بیشتر به نیازمندان اعالم کرد. 

به گفته وی تیم های مددرسانه نمایندگی سازمان ملل هم اکنون در والیات لوگر، ننگرهار، میدان وردک و غزنی در حال 

 یدگان سیالب ها است. کمک رسانی به آسیب د
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در همین حال رئیس رسیدگی به وضعیت بیجاشده های داخلی، ضمن قدردانی از مددرسانی های اوچا بیان کرد که برخی 

موسسات بدون هماهنگی وزارت برنامه های کاری شان را در ساحات تطبیق می کند. خواست ما این است که همه 

 وژه های شان را آغاز و از جریان و ختم کار شان به این اداره گزارش بدهند. موسسات در تفاهم و هماهنگی با وزارت پر

وی افزود که قرار است وزارت در نشستی با اداره پناهندگان سازمان ملل متحد، روی بررسی و تجدید نظر در ساحات 

 روم بوده اند.یرد که پیش ازین محکاری دارای اولویت بحث نماید تا ساحاتی تحت پوشش برنامه ها قرار گ

 ويب سايت وزارت

 

هیأت ا.ا.ا افغانستان، تحت ریاست الحاج محمد اسالح خروتی معین وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان، به تاریخ 

 .والی ورییس مهاجرت والیت قوچه ایلی کشور ترکیه دیدارنمودنداسد با معاون  31

دراین مالقات طرفین، درمورد موضوعات مرتبط به مهاجرت و مهاجرین افغان، صحبت نمودند و برهمکاری بیشتر در 

و  زمینه رسیده گی به مشکالت مهاجرین افغان در آن کشور و فراه آوری زمینه و شرایط بازگشت داوطلبانه، مصون

 .باعزت آنها تأکید صورت گرفت

همچنان هیأت یادشده ضمن بازدید ازکمپ گوترمه، درآنوالیت، با مهاجرین مقیم درآنجا نیز دیدار و مشکالت، نظریات و 

  .پیشنهادات ایشانرا استماع و درجهت بهبود شرایط زنده گی ایشان، اطمینان دادند
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 27ح خروتی معین وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان، به تاریخ هیأت ا.ا.ا افغانستان، تحت ریاست محمد ارسال

 .اسد، به انقره پایتخت ترکیه مواصلت نمود

هیأت یاد شده در جریان اقامت شان در آن کشور، مالقاتها ی مثمر با برخی از مقامات آن کشور، در رابطه به بهبود 

اسب باز گشت داوطلبانه آنها، دوام وگسترش همکاریهای وضعیت مهاجرین افغان در آن کشور، فراه آوری شرایط من

 .آنکشور برای مهاجرین وعودت کننده هاداشتند

 ويب سايت وزارت

 

کندز ،پنجشیر و پروان از توزیع مساعدت نقدی و خوراکی  ریاست های امور مهاجرین والیات قند هار، غزنی ،

 اسد خبردادند. 30خانواده بیجاشده و عودت کننده بتاریخ  792   برای

 500خانواده در غزنی مبلغ  200دالر امریکایی ،به  264و  200خانواده در پنجشیر مبالغ  200مساعدت یاد شده به 

غذایی و غیر    بسته هایخانواده در قندهار  200، به   WESTA  موسسه  دالر امریکایی مساعدت 300و 
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هزار افغانی پول نقد  26فامیل در پروان مبلغ  58، برای   SERVE AFGHANISTAN از جانب موسسه   غذایی

مبلغ   خانواده در غور 88به افغانی ،  760هزرو  21  مبلغخانواده در کندز  46، و برای   CHAاز جانب موسسه 

 اداره های امور مهاجرین توزیع شد. ازطریق  بوده CORDAID مساعدت موسسه  افغانی 400هزارو  31

 ويب سايت وزارت

طور اجباری و داوطلبانه   اسد 30  تن مهاجر، به تاریخ 2۵9نیمروز یک هزارو   به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین

 ازایران به وطن برگشت نموده اند.

خانواده شامل  15تن دیگرافراد مجرد بودند که طور جبری  670تن و  199خانواده ، شامل  46از میان افراد مذکور 

 بصورت داوطلب واردکشور شده اند.  تن مجرد  340و  تن 50

تن مجرد راغرض دریافت کمک، به  25زن وهمچنان  36مرد و  49خانواده شامل  19به گفته منبع ازآن میان 

 معرفی شدند.  IOMدفتر

 مهاجرنيوز

 

نیروهای امنیتی یونان از ورود صدها پناهجو و مهاجر از ترکیه به این کشور جلوگیری کرد. این رقم درشت مهاجران 

 .ایوروس( وارد یونان شوند)خواستند از طریق رودخانه ماریتسا در یک روز است که می
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ی گفت که به روز پنجشنبه تاکیس تئودوریکاکوس، وزیر حفاظت از شهروندان یونان روز شنبه به خبرگزاری اسکا

قاچاقبر احتمالی را در این ارتباط  60مهاجر تالش کرده اند تا به یونان بیایند. افزون بر آن پولیس  1۵00گذشته حدود 

 .بازداشت کرده است

د. کند که از آمدن مهاجران از طریق زمینی یا بحری، از ترکیه به یونان جلوگیری کنآتن به صورت بسیار جدی تالش می

کنند. اما حلقات حکومتی در آتن، ترکیه را سازمان های بشری از این عمل به عنوان عقب زدن غیر قانونی انتقاد می

 .نامنداین کشور می «Push-Forward» دانند و آن را تاکتیک "فرستادن به جلو" یامسئول می

 ده ها مهاجر بار دیگر وارد جزیره کیترا یونان شدند:مرتبط

ادارات یونان گفته اند که شمار زیادی از مهاجران که موفق به عبور از مرز دریایی شده اند، توسط پاسبانان ترکیه 

 .مجبور ساخته شده اند که به یونان بیایند

ا ترکیه را در شمال شرق کشور تقریباً کامالً مسدود خواهد به دلیل شمار فزاینده مهاجران، مرز ها بحکومت یونان می

 .درصد تمدید شده است 80کیلومتری در مسیر دریای ماریتسا، در حال حاضر تا  3۵کند. حصار مرزی موجود 

 دریای ایوروس وارد یونان شدندده ها مهاجر با عبور از :بیشتر بخوانید

مهاجر در جزیره کیثیرا در یونان خبر  67مقامات یونان به روز پنج شنبه، در دو روز پشت هم، از آمدن یک قایق حامل 

مهاجر  170داده اند که اکثریت آنها شهروندان افغانستان بوده اند. یک روز قبل از آن به روز چهارشنبه، دو قایق حامل 

 .ره رسیدندبه این جزی

 

 

 

 

 

 مهاجرنيوز

https://www.infomigrants.net/prs/post/42743/%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/42652/%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/42652/%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/42652/%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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یک بس حامل مهاجران در بلغاریا تصادف کرد که در نتیجه راننده آن جان باخت و شماری از سرنشینان آن زخمی 

  .گفته اند که از افغانستان اندشدند. این رویداد در نزدیکی مرز صربستان رخ داده است. سرنشینان بس 

در یک رویداد ترافیکی در بلغاریا راننده بس حامل مهاجران جان خود را از دست داد. چنانچه رسانه های بلغاریا 

این حادثه ترافیکی روز یک شنبه در  .گزارش داده اند شماری از مهاجران در این رویداد به صورت سطحی زخمی شدند

 .رخ داده استنزدیکی مرز صربستان 

سرنشینان بس گفته اند که افغان هستند. پس از این حادثه ترافیکی، پولیس این مهاجران را در البه الی بوته ها در 

نزدیکی محل رویداد در شهر کوچک گودچ در غرب بلغاریا پیدا کرد. تا کنون تایید نشده است که آیا این مهاجران 

 .دیگری داشتند خواستند به صربستان بروند یا مقصدمی

 پناهجو در یک تصادم موتر در مجارستان زخمی شدند ۲۶:مرتبط

 .شودبلغاریا برای مهاجرانی که از کشورهای بحران زده می آیند به عنوان یک راه ترانزیت استفاده می

زارش ها این رویداد ترافیکی پس از آن رخ داده است که راننده کنترول بس را از دست داده است. این بس بنا بر گ

سپس به یک درخت برخورد کرد و آتش گرفت. تا کنون معلوماتی در مورد هویت راننده بس که در این رویداد جان 

 .باخته است، وجود ندارد

https://www.infomigrants.net/prs/post/38598/%DB%B2%DB%B6-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 مهاجرنيوز

 

برند. های شمال پاریس به سر میتن از مهاجران افغان، در جاده 80گویند که حدود های حمایت از مهاجران میانجمن

گوید که وضعیت گیرند. اسرار رحیمی، یک تن از این مهاجران میها روزانه از سوی پولیس تحت فشار قرار میآن

 .روانی دشواری دارد

رحیمی به دلیل این که بارها از مناطق پورت دوکلیانکور، پورت دو مونمارتر یا شمال پاریس توسط پولیس اسرار 

رو یا توته زمینی ای دیگر، کنار پیادهشناسد. بعد از هر اخراج، او در گوشهاخراج شده، همه این مناطق را به خوبی می

ها ها، او و دهها مهاجر دیگر در شمال پاریس، در جادهه سرپناهبرد. باوجود عملیات انتقال مهاجران بمتروک، پناه می

 .خوابندمی

که یک کمپ خودسرانه در نزدیکی کانال اورک، »مهاجر  281به گفته مسئوالن دولتی، در آخرین عملیات پولیس، 

یزدهمین عملیات انتقال به ادعای مسئوالن، این س« بودند، به سرپناهها انتقال داده شدند.سرک دلفین سیریگ، خیمه زده

 .ها از آغاز امسال بود. اسرار رحیمی در کمپ حضور داشت اما بخت با او یاری نکردبه سرپناه
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#Solidarité #Hébergement | Les services du @Prefet75_IDF ont procédé ce matin à la 

13ème opération de mise à l’abri depuis début 2022.  

281 personnes regroupées sur un campement au niveau du canal de l'Ourcq (Paris 19e) ont 

été prises en charge 

 

➕d'infos👉https://t.co/LPSSgIzfW8 pic.twitter.com/70Fa7Ne9zV 

— Préfecture de la région d’Île-de-France (@Prefet75_IDF) August 12, 2022 

ها، هفت ماه را در یک خیمه در نزدیکی دلفین  برای من در سرپناه جا نمانده بود. من، در کنار سایر جا» گوید:او می

 «.خوابمدنی می-ام. حال هر جایی که میسر شد، یعنی زیر پل یا جایی در امتداد کانال سنسیریگ گذرانده

ورزد، که از دادن اسم خانوادگیش ابا می Tendre La Main به گفته کمی، یک فعال زن حقوق مهاجران از سازمان

 ها جا ماندند. بیشتر این مهاجران، که همه افغانمهاجری است که از عملیات انتقال به سرپناه 80د اسرار از جمله حدو

 .اندو درخواست پناهندگی کرده هستند، بعد از سقوط کابل به دست طالبان وارد فرانسه شده

 «ها را بپذیردخواهد اینهیچکسی، نه در پاریس و نه در هیچ جای دیگر در فرانسه، نمی»

مهاجر در یک زمین متروک بود، با پولیس  40اگست، او هنگامی که مشغول کمک به حدود  1۵به گفته کمی، روز 

ها گفتم کنند؟ من به آنها به سرعت به اینجا رسیدند و با تمسخر گفتند: این افراد شجاع این جا چه میآن» روبرو شد: 

ستراحت نیاز دارند. آنها به من گفتند که هیچکسی، نه در پاریس و ها همه پناهجویان سیاسی هستند و به کمی اکه این

به گفته « ها به مراکز توقیف انتقال داده شوند.ها را بپذیرد. باید ایننه در هیچ جای دیگر در فرانسه، نمیخواهد این

 .کمی، پولیس به سرعت مهاجران را از منطقه بیرون راند

 گرمای سوزان پاریس و وضعیت اسفبار پناهجویان افغان زیر خیمه ها :در همین باره

های ، به پرسشدنی درباره این اظهارات پولیس و شمار مهاجران خیابانی-فرمانداری پولیس پاریس و منطقه سن سن

 .مهاجر نیوز پاسخ ندادند

گوید که بعد از عملیات انتقال روز جمعه گذشته، فشار پولیس بر می ۵6نیکوالی پوسنر، هماهنگ کننده سازمان یوتوپیا

اطراف پایتخت  های جدید درها در یک منطقه و تشکیل کمپمهاجران باقیمانده دو برابر شده است تا از تجمع آن

 .دجلوگیری کن

Cet après-midi, des CRS ont volé les tentes d’une trentaine de personnes exilées 

à la rue. À l’intérieur, il y avait notamment tous leurs documents. Hier, elles 

https://twitter.com/hashtag/Solidarit%C3%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/H%C3%A9bergement?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Prefet75_IDF?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/LPSSgIzfW8
https://t.co/70Fa7Ne9zV
https://twitter.com/Prefet75_IDF/status/1558087396356399105?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/prs/post/41294/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7
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avaient été expulsées d’un autre lieu sans aucune proposition d’hébergement. 

@prefpolice, où s’arrête votre violence ? 

— Utopia 56 (@Utopia_56) August 13, 2022 

های یابند و شب و روز تحت فشار پولیس و دشناممهاجران یاد شده جایی برای خیمه زدن نمیبه گفته نیکوال پوسنر، 

 .رودهای شان به سرقت مینژادپرستانه قرار دارند و خیمه

گوید هنگامی که او برای دوش گرفتن به یک محل مخصوص افراد بی خانمان رفته بود، پولیس بکس مملو از اسرار می

 .او را گرفته است« و اسناد مهم شتنیهای دوست دالباس»

  «من هم یک فرد عادی، یک انسان هستم»اسرار رحیمی: 

کنم تصور می»گوید: او می .وضعیت ناشی از فشار دایمی پولیس باعث شده وضعیت روانی اسرار رو به خرابی بگذارد

او « کنند.آنها مودبانه صحبت نمی !گمشو گویند بروشوم به من میها روبرو میکه همگی پولیس هستند. وقتی با پولیس

 .زنداند. حال او دیگر حتی خیمه هم نمیگوید شش بار از محل خوابش، اخراجش کردهمی

او که تا کنون در هیچ  شد.این در حالیست که فرانسه برای این پناهجوی فرانسوی زبان، یک کشور رویایی محسوب می

به دلیلی که نمیخواهد  2018گوید یک بار تالش کرده بود اما در سال می ا نیافته،یک از مراکز پذیرایی از پناهجویان ج

افشا کند، از فرانسه اخراجش کردند. درست قبل از برگشت طالبان، او دوباره افغانستان را ترک کرد تا باردیگر بخت 

 .خود را در فرانسه بیازماید

در جریان این انتظار، روزهایش را در مرکز پذیرایی روزانه شود که منتظر پاسخ اوفپراست. حال مدت چهارماه می

انجمن شوربا هم در تامین غذا به « کنم.در آنجا به انترنت دسترسی دارم و تیلفونم را چارج می» کند: شاتله سپری می

 .کنداو کمک می

دانهایم را برس کنم و غذای خوبی روزی که بتوانم دوش بگیرم، دن»ها اگرچه ناچیزند اما اهمیت زیادی دارند: این کمک

شوم. خودم را با افرادی که می بینم، می اما روزهایی که این چیزها را ندارم، افسرده .بخورم، وضعم بهتر است

گویم: من هم یک فرد عادی، یک انسان هستم. پس چرا لباس پاک کنم. با خود میها، مقایسه میمخصوصاً با فرانسوی

 ن گونه زندگی کنم؟ندارم؟ چرا باید ای

 راديوی صدای ترکيه

https://twitter.com/prefpolice?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Utopia_56/status/1558552378097508353?ref_src=twsrc%5Etfw
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 نجات داده شدند مهاجر غیرقانونی در سواحل مناطق مارماریس و داالمان موغال 93

 

 .نجات داده شدند مهاجر غیرقانونی در سواحل مناطق مارماریس و داالمان موغال 93

از وجود مهاجران غیرقانونی در یک قایق نجات، قایق الستیکی و قایق در  های فرماندهی گارد ساحلی با اطالعتیم

 .سواحل مارماریس، یک قایق گارد ساحلی را به منطقه هدایت کردند

های سرزمینی ترکیه رانده شده بودند را نجات که توسط عناصر یونانی به داخل آب مهاجر غیرقانونی را 49ها تیم

  .دادند

  .بازداشت شد مهاجر نیز قاچاق همچنین یک مظنون به

آفریقای  نفر از 2نفر فلسطین،  5نفر از کنگو،  10مهاجر غیرقانونی از سوریه،  44 های گارد ساحلی از نجاتتیم

  .نفر از آنگوال خبر دادند 1نفر از یمن و  2جنوبی، 

 .هاجرت استانی فرستاده شدندطی مراحل اداری به ریاست مدیریت م مهاجران غیرقانونی پس از انتقال به خشکی و

 مهاجر نیوز
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غاړه شپې سبا  پر افغان کډوال د سړکونو 80وایي چې دمګړۍ د پاریس په شمالي سیمه کې نږدې  مهاجر پلوه سازمانونه
یي له میاشتو اسرار رحیمي یو له دغو کډوالو دی چې وا کوي او د پولیسو له خوا له فشار سره مخ دي. پنځه ویشت کلن

 .راهیسې سرپناه نه لري

 کلن اسرار رحیمي د پاریس د شمالي سیمې په بېالبېلو برخو کې ژوند کړی دی. د په تېرو څو میاشتو کې پنځه ویشت
سربېره، د دغه ځوان کډوال په څېر لسګونه  پولیسو د قومندانیو له خوا کډوالو ته د سرپناه ورکولو عملیاتو د ترسره کېدو

 .سیمه کې په سړکونو کې اللهاند ګرځي غانان هم د پاریس په شمالينور اف

 مجردو مهاجرو ته 281وویل چې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې یې  12میاشتې په  د ایل دو فرانس قومندانۍ د اګست
تو پر مهال په اسرار رحیمي د یادو عملیا .چې د پاریس اورک کانال ته نږدې یې خیمې تړلې وې سرپناه برابره کړې ده

 .نه کړل شوه سیمه کې حضور درلود، خو سرپناه ور

نور ځای نه و پاتې. دلفین سریګ سیمه کې مې اووه » :هغه چې له تېر یو کال راهیسې د اوسېدو ځای نه لري وایي
ني ته د کړې. اوس هر چېرې چې ځای موجود وي خوب پکې کوم، تر پلو الندې، کانال سن میاشتې تر خیمې الندې تېرې

 «...نږدې

سرپناه د نه لرلو له امله د سړکونو پر  کډوالو دی چې د 80مهاجر پلوه سازمانونو په حواله اسرار رحیمي یو له هغو  د
غړې کمي چې نه غواړي تخلص یې بربنډ شي، وایي چې یاد کډوال هغه افغانان  غاړه ژوند کوي. د تاندر له من سازمان

 .ېدو وروسته فرانسې ته رسېدلي ديچې واک ته د طالبانو له رس دي
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 «نه پاریس او نه نورو سیمو کې څوک ورته اړتیا نه لري»

سرپناه نه  40راغلي وو چې نږدې  د پانتن امنیتي ځواکونه هغې سیمې ته 1۵وایي چې د دوشنبې په ورځ د اګست  کامي
 .لرونکي افغان کډوال پکې راټول شوي وو

ما ورته « دوی دلته څه کوي؟»ویل:  و ضد ځواکونه ډېر ژر سیمې ته ورسېدل او ویېملي پولیس او د جرایم»وایي:  هغه
استراحت وکړي. هغوی وویل چې نه په پاریس او نه د فرانسې په  وویل چې دوی پناه غوښتونکي دي او غواړي چې

امي په خبره پولیسو ک د« څوک ورته اړتیا نه لري، ښه به وي چې دوی اداري توقیف ځای ته والړ شي. نورو سیمو کې
 .سمدالسه یاد مهاجر له سیمې څخه وایستل

د شمېر په هکله د پاریس او سن  نیوز هڅه وکړه چې د دغو ویناوو او همداراز د سړکونو پر غاړه د پاتو کډوالو کډوال
 .بریالی نه شو سن دني له قومندانیو سره اړیکه ونیسي، خو

له عملیاتو راهیسې د سرپناه نه لرونکو کډوالو پر وړاندې  مسول نیکوالی پوسنر وایي چې د جمعې ورځې ۵6د یوتوپیا 
ځورول کېږي، ورسره  دوه چنده زیاته شوې ده. نیکوالی زیاتوي چې یاد مهاجر شپه او ورځ« ځورونه» د پولیسو له خوا

 ...تبعیضي چلند کېږي، خیمې یې غال کېږي

وو، خو کله چې بېرته راغی  مهال اسرار رحیمي وایي چې څو ورځې مخکې د حمام کولو په موخه له کمپه وتلي په ورته
 .نیول شوي وو یې د پولیسو له خوا« مهم سندونه»د جامو کڅوړه او 

 «زه هم انسان یم»

فکر کوم چې ټول خلک پولیس  داسې»وضعیت پر افغان کډوالو د سخت روحي فشار المل شوی دی. اسرار وایي:  دغه
دغه « ځه، ورک شه! ]دوی له کډوالو سره[ ښه چلند نه کوي. :دي. کله چې موږ له پولیسو سره مخ کېږو، دوی وایي

 .له هغه ځایه ایستل شوی چې هلته یې ژوند کاوه ځله 6ل ځوان کډوا

پناه غوښتونکو هرکلي  فرانسې ته راغلی و چې دلته نوی ژوند پیل کړي، خو تر دې دمه نوموړي ته د اسرار په دې هیله
افغانستان  کې د ځینو دالیلو له امله له فرانسې څخه 2018په  مرکزونو یا کادا کې سرپناه نه ده ورکړل شوې. دغه ځوان

 .خو هغه واک ته د طالبانو له رسېدو لږ مخکې یو ځل بیا فرانسې ته راغی .ته شړل شوی و

باسي. هغه د ورځې د شتلې ورځني مرکز  ه انتظارڅلور میاشتې کېږي چې اسرار د اوفپرا یا د کډوالۍ ادارې ځواب ت اوس
 هلته انټرنټ شته او»کډوالو ته بشردوستانه خدمات وړاندې کوي. اسرار وایي:  ته ځي چې ارمې دو سلیو سازمان پکې

 .نوموړی په شوربا سازمان کې سبا ناری کوي« زه خپل موبایل چارجولی شم.

دی. خو هغه ورځ چې دغو  ښونه مینځي او ډوډۍ خوري، حالت یې ښهوایي چې هغه ورځ چې حمام کوي، خپل غا اسرار
نورو خلکو ته ګورم او فکر کوم چې زه هم یو »وایي:  امکاناتو ته السرسی نه لري ځان غمجن احساسوي. نوموړی

  «خو ولې سمې جامې نه لرم؟ ولې په دغه وضعیت کې ژوند کوم؟ .عادي سړی یم، انسان یم


