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کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د    
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 صفحه                                      عنوان                                                                    

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

 4----------------- ړوک دنهیل خهڅ یاځ شتیشوو له م هیاځ ېد ب ېثقافتي مرکز ک ت،یحقاني د غزني وال اغليښغزني: 

 5----------------------------------------------------- له والي سره وکتل تیوال ګورد دانید م ریچارو وز نوید مهاجر

 6----------------------------------- لدیسره ول ویشوو کورن انمنویله امله ز البونوید س رینو چارو وزیغزني: د مهاجر

 7------------------------------------------------------------ مساعدت شد سیبدخشان و بادغ تایده ها خانواده در وال

 8---------------------------------------------------------------- نمودند افتیدر یخانواده در پروان مواد خوراک 200

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

 1۰ -------------------------------------------------------- دهدیگسترش م لومتریک 8۰را  هیبا ترک یمرز وارید ونانی

 11 --------------------------------------------------- کشته شدند ایدر تصادم با بس حامل مهاجران در بلغار سیدو پول

 12 --------------------------------------------------- مرکز مهاجران کیکودک در  کیمشکل سرپناه در هالند: مرگ 

 14 ------------------ ید وادیامن ه وی هیترک کهځته راشي  ونانی ېضرورت نه لري چ والډک»: ریوز والوډد ک ونانید 
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 ویب سایت وزارت

 

بې د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني په غزني والیت کې د وروستیو سیالبونو له امله 

 ځایه شوي کورنۍ، چې ددغه والیت په ثقافتي مرکز کې میشت شوي؛ لیدنه وکړه

ښاغلي حقاني له یادو کورنیو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړه او اړونده کمېټې ته یې سپارښتنه وکړه، چې ددوی 

 اړتیاوې دې په ګوته او په عاجله توګه دې یې ورپوره کړي

تنه میشت دي، چې له ځینو کورنیو سره یې نغدي  ۳۰۰و او ماشومانو په ګډون نږدې په دغه میشت ځای کې د میرمن

 مرسته هم وشوه
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 ویب سایت وزارت

 

د مهاجرینو او راستنېدوکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني د میدان ورګ والیت له والي ښاغلي مولوي امین جان 

 سره په یاد والیت کې ناسته وکړه

و چټکتیا خبرې او په یاده ناسته کې په دغه والیت کې د سیالبونو له امله زیانمنو شوو ته د بیړنیو مرستو په میکانیزم ا

 الزمې مشورې وشوې
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 ویب سایت وزارت

 

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني، چې د غزني والیت والي مولوي اسحق اخندزاده یې 

هم ملتیا کوله د غزني والیت د مقر او ګیالن ولسوالیو ته د وروستیو سیالبونو له امله د زیانمنو شوو کورنیو سره د لیدنې 

 ه موخه سفر وکړاو خوا خوږۍ پ

ښاغلي حقاني شهیدانو ته د فاتحې ترڅنګ ولسونو ته ډاډ ورکړ، چې د ا.ا.ا. په هرسخت وخت کې ددوی ترڅنګ والړ 

دی، نوموړي د مقر ولسوالۍ د ابوالکال کلی مسجد سره، چې د سیالب له امله ویجاړ شوی و، له خپل شخصي جیب څخه 

 یولک افغانۍ مرسته وکړه

زرو زیاتې کورنۍ بېځایه شوي دي او  2۰۰۰۰ستې په ترڅ کې وویل: د وروستیو سیالبونو له امله تر نوموړي د یوې نا

مونږ د امکان تر حده دوی ته د سرپناه لپاره د خیمو او بسترو ترڅنګ نورې اړینې بیړنۍ مرستې رسولي او هڅه کوو، 

 چې د همکارو موسساتو سره په همغږۍ ددوی اساسي ستونزو ته رسیدګي وکړو

 ونزې او مشورې یې ورسره شریکې ړه او خپلې ستد قومونو مشرانو او علماو له ښاغلي حقاني څخه مننه وک
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 ویب سایت وزارت

 

خانواده ده بیجا شده و عودت کننده در والیات بدخشان وبادغیس، مساعدت موسساتف در هماهنگی با ادارات  15۰برای  

 سنبله توزیع شد. ۳و  2آنوالیات به تاریخ امور مهاجرین 

در ولسوالی  خانواده بیجاشده وعودت کننده  86کمک های یادشده، برای هریک از طبق معلو مات واصله از منابع مذکور، 

خانواده بیجاشده وعودت کننده در  64وبرای هریک از   AAHازطرف اداره هزار افغانی  21مبلغ والیت بدخشان،  جرم 

 بود. ACTEDطرف دفتر افغانی از 600هزارو  24  مبلغبادغیس،  والیت
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 ویب سایت وزارت

 

خانواده بیجاشده در ولسوالی بگرام والیت پروان، ازطریق ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان آنوالیت  2۰۰برای 

 سنبله مساعدت شد. 2به تاریخ 

تهیه شده  HHRD  موسسه  مساعدت مذکور، برای هرخانواده سروی شده شامل پنج قلم مواد خوراکی بود که از جانب

 بود.
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 ویب سایت وزارت

 

 2  مهاجرافغان ازایران، به تاریخ 86۳یک هزارو   آمریت سرحدی اسالم قلعه والیت هرات ازبرگشت جبری و داوطلبانه

 خبرداد.  سنبله

 نفر طور داوطلبانه عودت نموده بودند 1۳25تن طور جبری و  5۳8به گفته منبع از میان افراد مذکور،

 معرفی شدند. IOMنفر ایشان غرض دریافت کمک، به دفتر 126و
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 مهاجرنیوز

 

خواهد دیوار مرزی خود با ترکیه را به طور قابل غیرقانونی از ترکیه به یونان، یونان میها به عبور با افزایش تالش

  .توجهی گسترش دهد

قرار است حکومت یونان، محافظت از مرزهای این کشور با ترکیه را بیشتر از پیش تقویت کند. به گزارش خبرگزاری 

کلیومتر  8۰فرانسه، سخنگوی حکومت یونان روز پنج شنبه در شهر آتن گفته است که در یک منطقه دیوار مرزی 

 .کیلومتر طول دارد 4۰شود. تا کنون این دیوار تر میطوالنی

  .در مرزهای زمینی و آبی مواجه است« فشار فزاینده مهاجرت»این سخنگو گفته است که یونان با 

 .مهاجر تالش کردند که از ترکیه به طور غیر قانونی وارد این کشور شوند 25۰۰۰تنها در ماه آگست حدود 

 25۰ی حرارتی و توظیف بر بنیاد معلومات سخنگوی حکومت یونان، در کنار گسترش دیوار مرزی، نصب کمره ها

  .مرزبان اضافی نیز برنامه ریزی شده است
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 مهاجرنیوز

 

اگست، دو پولیس این کشور در تصادم با یک بس حامل مهاجران کشته  25گوید که روز پنجشنبه وزارت داخله بلغاریا می

 .شدند. در این حادثه به مهاجران آسیبی نرسیده است

خواست بس حامل به گفته معاون وزارت داخله بلغاریا، حادثه حوالی ساعت پنج صبح و هنگامی روی داد که پولیس می

 .مهاجران را در شهر بورگس متوقف کند

رانی شد. بس ها وارد مسیر بایسکلاز توقف در دو مرکز کنترول پولیس خودداری کرد و در یکی از چهارراهی راننده بس

 .یاد شده سپس با یک موتر پولیس، ایستگاه بس و یک تشناب شهری برخورد کرد

 .یدندمهاجر که سوار بس بودند، آسیبی ند 47ها، در این حادثه، دو پولیس کشته شدند اما به گفته مقام

 .گفته می شود بعد از این حادثه وزارت داخله تدابیر شدید امنیتی را در مرزها اتخاذ کرد

های بلغاریا گزارش داده بودند که راننده یک بس حامل مهاجران غیرقانونی در تصادم در روز یکشنبه گذشته نیز رسانه

 .گودیش، در نزدیکی صوفیه کشته شد

 .ها به گونه سطحی زخمی شده بودندمهاجر را پیدا کردند که برخی از آن ۳۰محل حادثه  نیروهای امنیتی در جنگل نزدیک
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 غاریا تصادف کرد و راننده آن جان باختبس حامل مهاجران افغان در بل :در همین باره

 .شودبلغاریا که در مسیر جاده بالکان واقع شده یکی از کشورهای عبوری به سوی اروپا شمرده می

 مهاجرنیوز

 

این کشور از مرگ یک کودک در کمپ تیر اَپل  هایدر حالی که مهاجران در هالند با مشکل سرپناه روبرو هستند، مقام

 .خبر دادند. تحقیقات درباره مرگز این کودک جریان دارد

ای گفت که جزئیات زیادی در مورد علل مرگ کودک یاد اگست با انتشار خبرنامه 24وزیر عدلیه هالند روز چهارشنبه 

 «.های اولیه نتوانستند او را نجات بدهندتالش»شده در دست نیست اما 

کردند جریان زندگی می« مرکز ورزشی»اش در یک ها تحقیقات درباره مرگ این کودک سه ساله که با خانوادهبه گفته مقام

 .دارد

https://www.infomigrants.net/prs/post/42763/%D8%A8%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/42763/%D8%A8%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/42763/%D8%A8%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA
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وان دیربورگ، وزیر دولت در امور عدلی هالند در پیامی در تویتر از مرگ کودک مهاجر اظهار تاسف کرد اریک . 

Er is vannacht een baby van drie maanden overleden in de sporthal in Ter Apel. 

Net als alle betrokkenen ben ik diep geschokt door deze verschrikkelijke 

gebeurtenis. Op dit moment wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. De familie 

en het personeel wens ik heel veel sterkte. 

— Eric van der Burg (@StasJenV) August 24, 2022 

 

های هالندی در ایجاد مراکز پذیرایی و تامین سرپناه برای مرگ این کودک درست هنگامی روی داده که ناتوانی مقام

مهاجران به یک بحران بدل شده است. این بحران از زمان ورود مهاجران اوکراینی به هالند در طول شش ماه گذشته 

 .حادتر شده است

 الند باید به دلیل اسکان نامناسب و غیر انسانی پناهجویان در برابر محکمه جواب گویددولت ه :در همین باره

ها وضعیت در مرکز تر اپل، مهمترین مرکز پذیرایی ابتدایی از مهاجران، نگران کننده است. این مرکز ظرفیت بنابر گزارش

ام بیش از حد، مهاجران مجبورند در بیرون مهاجر را دارد اما چندین هفته به این سو به علت ازدح 2۰۰۰پذیرایی از 

 .بخوابند

تن اعالم شد. تعدادی از  7۰۰های خواب روی زمین خوابیده بودند حدود روز پنجشنبه شمار مهاجرانی که در کیسه

 .اندمهاجران، مانند خانواده کودک مرده، در یک مرکز ورزشی جابجا شده

های مورد هاجران در برابر مرکز تیر اپل را منتشر کرد که در آن تشناباوان اوبراین، عکاس آزاد، تصاویری از کمپ م

 .استفاده مهاجران در وضعیت نامساعدی دیده می شود

Vier van de acht dixies hier nabij het #COA zien er van binnen zo uit. Volgens de 

mensen hier worden de toiletten amper schoongemaakt en zijn ze vaak zelfs alle 

acht helemaal vol. #terapel #asielzoekers #asielcrisis pic.twitter.com/cBEDfm05wG 

— Owen O’Brien (@_owenobrien_) August 25, 2022 

 

https://twitter.com/StasJenV/status/1562452219370553350?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/prs/post/42715/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/42715/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/42715/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://twitter.com/hashtag/COA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/terapel?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/asielzoekers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/asielcrisis?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/cBEDfm05wG
https://twitter.com/_owenobrien_/status/1562717365103517698?ref_src=twsrc%5Etfw
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روز پنجشنبه سازمان داکتران بدون مرز اعالم کرد که برای اولین بار فعالیت خود در هالند را با اعزام یک تیم صحی به 

 .تیر اپل آغاز کرده است

این سازمان وضعیت کنونی در مرکز مهاجران در هالند را با وضعیت کمپ موریا در یونان مقایسه کرده و نوشته است که 

 .اند دوش بگیرندتعدادی از مهاجران از یک هفته به اینسو نتوانسته

های شان از مهاجران شهردار گرونینگن از ساکنان این شهر درخواست کرده برای کاهش فشار بر مرکز تیر اپل در خانه 

 .پذیرایی کنند

 مهاجرنیوز

 

یونان چې تل یي له ترکیې څخه د ورتلونکو کډوالو د مخنیوي هڅه کړې، د کډوالۍ د مالتړ سازمانونو او د رسنیو له 

دی. د یونان د کډوالو چارو وزیر نوتیس میتاراکي له کډوال نیوز سره په یوه ځانګړې مرکه کې  سختو نیوکو سره مخامخ

له ترکیې څخه د کډوالو د مخنیوي له سیاست څخه دفاع کړې او ویلي یي دي چې ترکیه د کډوالو لپاره یو امن هیواد دی 

 .او دوې اړتیا نه لري چې یونان ته راشي
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سازمانونه او رسنیو د یونان او ترکیې پر پوله د کډوالو د وضعیت په اړه اندیښنه څرګندوي. تا سو یو شمیر  :کډوال نیوز

څنګه هغه کسان مشخص کوئ چې په یونان کې د پناه غوښتنې هیله لري په داسې حال کې چې ټول بیرته ترکیې ته استول 

 کیږي ؟

شي هلته پاتې شي. ترکیه د هغو خلکو لپاره چې له  هغه خلک چې له ترکیې څخه راځي دوې کوالی :نوتیس میتاراکي

بنګالدیش او نورو هیوادونو څخه راځي یو امن هیواد دی. دې ته اړتیا نشته چې خلک له ترکیې څخه یونان او اروپایي 

 .هیوادونو ته راشي

لومړنۍ خوندي هیواد  د نړیوال خوندیتوب حق په دې معنی نه دی چې تاسو وشئ کوالی هر هیواد ته والړشئ. تاسو باید

 .ته چې د ننه کیږي، هلته د پناه غوښتنه ثبت کړئ

 کډوالو مخه نیولې ده 25۰۰۰یونان د اګست له پیل راهیسې د  :نور ولولئ

 و هیوادونو راځي؟هغه خلک چې له افریقا او نور :کډوال نیوز

یونان له افریقا سره پوله نه لري نو که یو څوک چې په افریقا کې د پناه غوښتنې اړتیا ولري، یونان  :نوتیس میتاراکي

 .باید د هغه لپاره لومړنۍ مقصد نه وي

تر نومبر یا  څو ورځې وړاندې په آتن کې د الیوناس کمپ د خالي کولو پروسه پیل شوه او تاسو ویلي و چې :کډوال نیوز

 دسمبر میاشتو به یي کارونه بشپړه شي. په دې اړه څه کوئ؟

ځایونه درلود خو اوس  121کمپونه تړلي دي. مونږ د کډوالو د استوګنې لپاره  87مونږ له دې وړاندې  :نوتیس میتاراکي

له دې وروسته د استفادې یي پاتي ځکه د خلکو شمیر د کمپونو په پرتله کم شوي. مونږ هغه کمپونه تړو چې  ۳4یوازې 

وړ نه دي.د الیوناس کمپ ډیر پخوا جوړ شوی او یو زوړ کمپ دی او همدارنګه دغه کمپ په داسې یوه سیمه کې موقعیت 

د دغه کمپ مالکیت پر غاړه لري د ملکیت د بیرته  لري چې په کې نوې ودانۍ جوړیږي. سربیره پردې د آتن ښاروالۍ چې

 .اخیستلو غوښتنه یي کړې

سلنه کډوال مني چې په یو بل کمپ کې ځای پر ځای شي. ډیر کم خلک ستونزه جوړي او دا د هغو  99اسې ښکاري چې د

 .خلکو لپاره چې په یو ملک کې د پناه غوښتنه کوي ښه کار نه دی

 ایا راتلونکي کې د نورو کمپونو د تړلو پالن لرئ؟ :کډوال نیوز 

https://www.infomigrants.net/ps/post/42865/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%D8%A7%DA%AB%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B3%DB%90-%D8%AF-%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%AE%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%90-%D8%AF%D9%87
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ه چې اړتیا ورته نشته و تړو. مونږ د اوروس په سیمه او ټاپوګانو کې د پناه هو، مونږ به نور کمپون :نوتیس میتاراکي

غوښتنې د هرکلي نور مرکزونه جوړ کړي ترڅو په چټک ډول وشو کوالی هغه پناه غوښتونکي چې نړیوال محافظت ته 

 .اړتیا لري مشخص کړو

ل راځي ډیر جدي دی. هغه خلک چې یونان ته د باید به واضح ډول ووایم چې یونان د هغو خلکو لپاره چې په ناقانونه ډو

 .کار لپاره راځي باید له یو توافق شوي الرې په قانوني ډول راشي مثال د هغو الرو چې مونږ یي په اړه خبرې وکړې

**** 

 4۰۰۰یونان او بنګالدیش شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې یوه هوکړه السلیک کړه چې له مخې به یي په یو کال کې 

زره بنګالدیشي کډوال  15بنګالدیشي خلکو ته د یونان کاري ویزې ورکړل شي. ټاکل شوې چې د همدغې هوکړې له مخې 

 .چې په یونان کې له قانوني اسنادو پرته کار کوي، قانوني سند ورکړل شي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


