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 صفحه                                      عنوان                                                                    

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

 4------------------------------------------------------ پاکستان به وطن برگشت نمود رانیمهاجرافغان ازا900از  شیب

 5------------------------------------------------ شد عیکار توز لیوسا مروزیارزگان و ن اتینفر زن در وال ۱00 یبرا

 6-------------------------- نی"شونفلد" برل ییهوا دانیمرکز اخراج در م جادیپناهندگان از ا یشورا دیابراز مخالفت شد

 7------------------------------------------ شوي ولید قاچاق په تور ن والوډته د ک ایالیټا خهڅتنه له لبنان  هځ: پنونانی

 8--------------------------------------- يړته سرپناه برابره ک والوډافغان ک ۱0000 ېچ تيښغو انوګله شورا ایتانېبر

 ۱0 ------------------------ نی"شونفلد" برل ییهوا دانیمرکز اخراج در م جادیپناهندگان از ا یشورا دیابراز مخالفت شد
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 ویب سایت وزارت

 

 اسد، طور داوطلبانه وجبری از ایران وپاکستان به وطن برگشت نموده اند. ۱۱نفر مهاجر افغان، به تاریخ  9۱9

 450همراه با  تن  ۱65خانواده ، شامل 4۱نفر وارد شده به آنوالیت،  858به گفته آمر امور مهاجرین والیت نیمروز، 

 بصورت داوطلب واردکشور شده اند.  تن مجرد 220همراه با   تن 24خانواده شامل  6تن افراد مجرد، طور جبری و 

تن مجرد راغرض دریافت کمک، به  ۱4۱زن وهمچنان  57مرد و   6۳خانواده شامل   ۳۱به گفته منبع ازآن میان 

 معرفی شدند.  IOMدفتر

نفر فاقد مدرک بودند، ازطریق سپین بولدک عودت  6۱خانواده مهاجر مقیم پاکستان که شامل  ۱۱طبق یک خبر دیگر،

 کرده اند.
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اسد، وسایل مورد نیاز چوچه  ۱۱تن از زنان فارغ شده از کورسهای آموزش حرفوی در والیت ارزگان، به تاریخ  50

 کشی مرغ را از طریق اداره امور مهاجرین آنوالیت دریافت نمودند.

ین چوچه قلم افزار کارآن و یک پایه ماش ۱2یک تخته سولر همراه با   کمک یاد شده برای هر نفر آموزش دیده شامل،

 تهیه شده بود. UNHCRمورد ضرورت آن بود که ازطرف دفتر  کشی مرغ همراه با وسایل 

 افراد مساعدت شده قبأل آموزش های حرفوی را به کمک دفتر یاد شده فراگرفته بودند. 

، که شامل ماشین های چوچه کشی مرغ وسایر وسایل مورد نیاز آن بود UNHCRطبق یک خبر دیگر، مساعدت دفتر 

 نفر از خانمهای بیوه توزیع شده است. 50از طریق اداره امور مهاجرین والیت نیمروز، برای 
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ایجاد "مرکز ورود و خروج" برنامه ریزی شده در میدان شورای پناهندگان ایالت براندنبورگ آلمان باردیگر شدیدا از 

ها و افرادی حامی پناهجویان از حکومت آلمان هوایی "شونفلد" برلین، انتقاد کرده است. یک کمیته متشکل از سازمان

 .خواسته اند تا به جای ایجاد مرکز اخراج، حق اقامت برای مهاجران تقویت گردد

و افرادی که متعهد به کمک به پناهجویان هستند، از حکومت آلمان خواسته اند تا به جای  هایک کمیته متشکل از سازمان

تبدیل شود، باید حق اقامت برای « هامرکزی برای اخراج»اینکه میدان هوایی "شونفلد" در برلین، پایتخت آلمان به 

 .هایی که وارد کشور می شوند، داده شودخارجی

ه گفته است که "درخواست برای اخراج های ظاهراً سازگارتر و موثر به قیمت یک روند شورای پناهندگان انتقاد کرد

 .عادالنه پناهندگی مبتنی بر حاکمیت قانون می گردد

در ماه اکتوبر گذشته، حکومت فدرال و ایالت براندنبورگ آلمان در مورد یک مرکز مشترک ورود و خروج در میدان هوایی 

و میشائیل اشتوبگن وزیر داخله ایالت براندنبورگ،  رست زیهوفر وزیر داخله اسبق آلمانهو شونفلد" توافق کردند."

 .توافقنامه ای را در این ارتباط امضا کردند
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هسته اصلی این توافق استفاده مشترک از ساختمان های اداری برای مقامات فدرال و ایالتی هنگام تصمیم گیری در مورد 

به عنوان مثال، این شامل پذیرش مهاجران، روند پناهندگی در میدان هوایی یا اجرای روند  قانون اقامت و پناهندگی است.

 .اخراج ها می شود

او گفت که این مرکز "تمام جنبه های مهاجرت را که در یک  در آن زمان، اشتوبگن از یک "نقطه عطف" صحبت کرد.

 ".و سریع اجرا می کندمیدان هوایی بین المللی مهم است، به شیوه ای منظم، انسانی 

 ډوال نیوزک

 

یوناني ځواکونو پرون سه شنبه وویل چې د دغه هېواد د کارپاتوس ټاپو په ساحلو اوبو کې یې پنځه تنه شکمن کسان 

نیولي دي. په وینا یې دوی هڅه کوله چې کډوال له لبنان څخه د سمندر له اروپا ته د شاوخوا سلو کډوالو د قاچاق په تور 

  .الرې ایټالیا ته انتقال کړي
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تنو په ډله  ۱0۱د یونان ساحلي ځواکونو پرون سه شنبه په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دغه پنځه قاچاق وړونکي د هغو 

و کې نیول شوي وو. په وینا یې شکمن کسان د افغانستان، کې وو چې تېره پنجشنبه د یونان کارپاتوس ټاپو په ساحلي اوب

 .ایران او ترکیې اتباع دي

 .ښځې هم وې یو مهاجر کمپ ته لېږدول شوي دي ۱9ماشومان او  ۴0پاتې کډوال بیا چې په ډله کې یې 

کښتۍ د سمندري  یاده خبرپاڼه کې راغلي دي چې د مسافرو شمېر او د دوی د روغتیایي وضعیت ته په کتو سره د کډوالو

 8000تر  6۵00وه. زیاته شوې چې نوموړو مهاجرو ایټالیا ته د رسېدو لپاره قاچاق وړونکو ته « نامناسبه»سفر لپاره 

 .پورې یورو ورکړي دي

د کارپاتوس په ساحلي اوبو کې د کډوالو یوه بله کښتۍ موندل شوې وه چې  28د یادولو ده چې د تېرې جون میاشتې په 

کسان پکې سپاره وو. هغه وخت د یونان ساحلي ځواکونو کښتۍ کې سپاره  ۱66له لبنان څخه د ایټالیا په لور روانه وه او 

 .کسان د کډوالو د قاچاق په تور نیولي وو 6

خو په تېرو څو وختونو  .ه د رسېدو لپاره له ترکیې څخه خپل سمندري سفر پیلويډېری وختونه کډوال ایټالیا او یا یونان ت

کې اژه سمندر کې د یونان حکومت او د اروپا د پولې ساتنې ادارې فرانتکس له خوا د امنیتي تدابیرو ډېرېدل د دې سبب 

 .شوي چې له ترکیې څخه اروپا ته د تلونکو کډوالو شمېر کې کموالی رامنځته شي

سلنه  2والو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د شمېرو له مخې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کډ

سلنه بیا له لیبیا څخه ایټالیا ته رسېدلي دي. یادې ادارې تېره اوونۍ وویل چې  ۵۵سلنه د ترکیې، خو  2۱کسان د لبنان، 

 .وښتونکو کډوالو شمېر کې زیاتوالی راغلی دید تېر کال په پرتله له لبنانه ایټالیا ته د ا

وال نیوزډک  
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افغان مهاجرو ته دایمي سرپناه  ۱0۵00د برېتانیا د کډوالۍ وزیر د دغه هېواد له شوراګانو څخه غوښتي دي چې هغو 

برابره کړي چې واک ته د طالبانو له رسېدو روسته لندن او نورو ښارونو ته انتقال شوي، خو ال هم په هوټلونو کې بند 

  .پاتې دي

الو وزیر الرډ هارینګتون د دغه هېواد له شوراګانو څخه غوښتي دي چې د یو خبر له مخې د برېتانیا د کډو بي بي سيد 

له کابل څخه ایستل شویو افغان کډوالو ته دې سرپناه برابره کړي. نوموړي شوراګانو ته ویلي دي چې حکومت تېره جون 

ان کډوال برېتانیا ته افغ ۵00استوګنځایونه درلودل، خو دا په داسې حال کې ده چې هره میاشت کابو  ۱00میاشت یوازې 

 .رسېږي

افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره سم برتانیا یوه له هغو هیوادونو وه چې د کابل له هوایي ډګر څخه د افغانانو په 

 .ایستلو کې یې ونډه درلوده او زرګونه کسان یې خپلې خاورې ته انتقال کړي

 .وال د برېتانیا په هوټلونو کې اوسېږيخو اوس یو کال وروسته ال هم زیات شمېر افغان کډ
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د برېتانیا دولتي سازمان په حواله افغانې کورنۍ اړ دي چې د لنډمهالو استوګنځایونو تر موندل کېدو پورې په هوټلونو کې 

ژوند وکړي. په وینا یې حکومت به د دولتي کورونو له موندل کېدو سره د درېو کلونو په جریان کې ټولنه کې د هر یو 

 .زره پونډ ورکوي 20فغان کډوال د ادغام لپاره شوراګانو ته ا

مه خپور شوی او پکې راغلي دي چې د 27بي بي سي د کډوالۍ وزیر یو لیک ته هم السرسی موندلی چې د جون پر 

استوګنځایونو ته اړتیا شته. خو له دې څخه یوه میاشت وروسته حکومت وویل  2000تنو نورو افغانانو لپاره  ۱0۵00

 .تنه افغان کډوال دایمي سرپناوو ته اړتیا لري 9۵00چې یوازې 

 .خونې ولري ۴افغان کورنیو لپاره داسې کورونو ته اړتیا شته چې  ۵00دغه لیک کې زیاته شوې ده چې د شاوخوا 

لپاره د برېتانیا د بي بي سي په راپور کې دا هم راغلي دي چې دمګړۍ هوټلونو کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د تمدید 

 .د کورنیو چارو وزارت او ځایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي

ټایمرز خبر ورکړی و چې د برېتانیا په هوټلونو کې د ځایونو د کموالي له  د یادولو ده چې پرون سه شنبه برېتانوۍ رسنۍ

 .او د دغه هېواد لرو پرتو سیمو ته لېږدول شوي دي نه بېل شوي د ځینو افغان کورنیو غړي له یو بلامله 

ډېرو  7000بل لور ته بیا د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي وو چې دوی پر دې ویاړي چې په لنډه موده کې یې تر 

  .ه مخ دهافغانانو ته سرپناه برابره کړې ده، خو په وینا یې دا مهال برېتانیا د دولتي کورونو له کموالي سر

 ویب سایت مهاجرنیوز
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شورای پناهندگان ایالت براندنبورگ آلمان باردیگر شدیدا از ایجاد "مرکز ورود و خروج" برنامه ریزی شده در میدان 

ها و افرادی حامی پناهجویان از حکومت آلمان است. یک کمیته متشکل از سازمانهوایی "شونفلد" برلین، انتقاد کرده 

  .خواسته اند تا به جای ایجاد مرکز اخراج، حق اقامت برای مهاجران تقویت گردد

ها و افرادی که متعهد به کمک به پناهجویان هستند، از حکومت آلمان خواسته اند تا به جای یک کمیته متشکل از سازمان

تبدیل شود، باید حق اقامت برای « هامرکزی برای اخراج»ینکه میدان هوایی "شونفلد" در برلین، پایتخت آلمان به ا

 .هایی که وارد کشور می شوند، داده شودخارجی

شورای پناهندگان انتقاد کرده گفته است که "درخواست برای اخراج های ظاهراً سازگارتر و موثر به قیمت یک روند  

 .نه پناهندگی مبتنی بر حاکمیت قانون می گرددعادال

در ماه اکتوبر گذشته، حکومت فدرال و ایالت براندنبورگ آلمان در مورد یک مرکز مشترک ورود و خروج در میدان  

و میشائیل اشتوبگن وزیر داخله ایالت براندنبورگ،  هورست زیهوفر وزیر داخله اسبق آلمان شونفلد" توافق کردند."هوایی 

 .وافقنامه ای را در این ارتباط امضا کردندت

هسته اصلی این توافق استفاده مشترک از ساختمان های اداری برای مقامات فدرال و ایالتی هنگام تصمیم گیری در مورد 

د قانون اقامت و پناهندگی است. به عنوان مثال، این شامل پذیرش مهاجران، روند پناهندگی در میدان هوایی یا اجرای رون

 .اخراج ها می شود
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

او گفت که این مرکز "تمام جنبه های مهاجرت را که در یک  در آن زمان، اشتوبگن از یک "نقطه عطف" صحبت کرد.

 ".میدان هوایی بین المللی مهم است، به شیوه ای منظم، انسانی و سریع اجرا می کند
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