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 صفحه                                      عنوان                                                                    

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

 4-- ردیالزم صورت گ یهاکمک دهید بیآس یهاداد تا به خانواده تیهدا ربطیذ یالوزرا به نهادها استیر یمعاون اقتصاد

 5------------------------------------------ گذاشته شد سایکاپ تیبرگشت کننده گان در وال یمکتب برا کیسنگ تهداب 

 5------------------------------------------------------------------- کمک شدند تیوال 12هزار خانواده، در  3از شیب

 6-------------------------- مهاجر وژغوري ادی ېد هیترک يیوا ونانی: والډک ېبند پات ېک اپوټدر کوچني د اوروس سمن

 8------------------------------------------ شوي دي انیپټتنه  3۵ ېک هېښپ دوېنسکور ۍالر والوډ: د کهیشمالي مقدون

 9-----------------------------------------------شوي هړمهاجر م ېک هیښپه پ توښد او رټ: د مهاجرو د حامل موشیاتر
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 آژانس اطالعاتی باختر

 

 

های ذیربط هدایت داد تا به خانواده نهادهای الحاج مال عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزرا در پیامی به

 .گیرد های الزم صورتآسیب دیده کمک

های اخیر در با تأسف فراوان سیالب امارت اسالمی امروز با نشر پیامی گفته است که دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرای

 .زیادی را به برخی از هموطنان وارد کرده است بعضی از والیات کشور خسارات مالی و جانی

های همدردی عمیق خویش را به خانواده الوزرا، مراتب تسلیت والحاج مال عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست

 برین و برای مجروحان شفای عاجلهای اخیر ابراز داشته برای شهدا بهشتسیالب گان ناشی ازقربانیان و آسیب دیده

 .ندداها خود را شریک میاستدعا نموده و در غم آن
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 به همین منظور الحاج مال عبدالغنی برادر آخند به نهادهای ذیربط هدایت داد تا به

 .های الزم صورت گیردهای آسیب دیده کمکخانواده

را  سرازیر شدن سیالب های روز گذشته در شماری از والیات تلفات جانی و خسارات مالی این در حالی است که در اثر

 متقبل شدند شهروندان

 ویب سایت وزارت

 

مکتب درشهرک مهاجرین، واقع درقریه هروکی سفلی محمود راقی مرکزوالیت کاپیسا ، با  یک باب سنگ تهداب تعمیر

  .اسد گذاشته شد 20حضور والی و مسئولین حکومت محلی آن والیت به تاریخ 

هزار دالرامریکای از  38این تعمیر دردوطبقه به شکل پخته واساسی تحت برنامه پار س)ساحات عودت بلند( به هزینه 

 . شوداعمار می( UNHCR) طرف کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان

ز منظوری پروژه مذکور، مولوی حمدهللا شهید زاده "حقانی "آمرامور مهاجرین وعودت کننده گان ضمن قدردانی ا

 .برشفافیت در پیشبرد کار آن تاکید نمود

 زارت ویب سایت و
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اسد مساعدت شماری از موسسات، درهماهنگی با واحد های  20الی  15خانواده بیجاشده، از تاریخ  661هزارو  3برای 

 .والیت توزیع شد 12دومی وزارت امور مهاجرین، در

های فامیل، بهداشتی، وسایل آشپزخانه و گاو های شیری بود، عدتهای یادشده که شامل مواد غذایی، پول نقد، بستهمسا

هرات ، لغمان ، بادغیس ، فاریاب ، بلخ ، نورستان ، بدخشان و غور  جوزجان ، سمنگان ، قندهار ، نیمروز ، در والیات

 .برای خانواده های مذکور توزیع شده است

 کډوال نیوز
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پاتو کډوالو سره  له ترکیې څخه غوښتنه وکړه چې د اوروس سمندر په کوچني ټاپو کې له هغو بند یونان پرون پنجشنبه

لري. دغه کسان له څو ورځو راهیسې د اوبو، خوراکي توکو  چې ځینې یې بېړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیامرسته وکړي 

 .پرته د اوروس سمندر په یوه کوچني ټاپو کې ایسار پاتې او روغتیایي خدماتو

وښتنه کړې ده کډوالو د ژغورلو غ ۴0ویلي دي چې له ترکیې څخه یې ځکه د دغو  د یونان پولیسو په یوه اعالمیه کې

 .«د قلمرو برخه نه ګڼل کېږي»یاد ټاپو د یونان  چې

« بېړني اقدامات» ترکي چارواکو څخه غوښتل شوي دي چې له دغه ټاپو څخه د کډوالو د ایستلو لپاره د اعالمیې له مخې له

 .ورته برابرې کړي« اړوندې مرستې»وکړي او 

هېواد د اردو د جفرافیوي چارو ادارې  پاڼه لیکلي دي چې د ګوګل او د دغه بیا د یونان د کډوالو شورا پر خپله ټویټر بل پلو

  .بلکې یونان د قلمرو برخه ګڼل کېږي د نقشو پر بنسټ یاد ټاپو د ترکیې نه

په نیمایي کې د یادې ډلې په هکله  یادې شورا مشر واسیلي پاپادوپولوس ویلي دي چې دوی لومړی ځل د جوالی میاشتې د

کسان شامل وو چې ګواکي یوناني اوبو ته اوښتي وو، خو بېرته د  ۵0نږدې  ه کړه. په وینا یې دغه ډله کېاطالع ترالس

  .اوبو پر لور شړل شوي وو ترکیې
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ځینو کډوالو نوموړې شورا ته ویلي وو چې ترکي چارواکو دوی لومړی یو ټاپو او ورپسې بیا یو بل ټاپو ته انتقال کړي 

  .دي

تنو  ۷0چې اوس یې شمېر  بې په شپه د کډوالو نورې ډلې هم دغه کوچني ټاپو ته لېږدول شوې وېتېرې شن د همدارنګه

 .ماشومان هم دي 12مېرمنه، درې میندوارې ښځې او  کلنه ناروغه ۷0ته رسېږي او په ډله کې یې یوه 

لږ مخکې درې  شوه. لړم له چیچل کېدو وروسته یاد ټاپو کې مړهیوه پنځه کلنه ماشومه د  یاده دې وي چې تېره دوشنبه

  .او د ترکیې پر لور د شړل کېدو له امله مړه شوي وو تنه نور د تاوتریخوالي

په حواله لومړی کس یو سوریایی و چې یونان کې سخت وهل ډبول شوی و او د  افیمریدا تون سینتاکتون د یوناني رسنۍ

 .ټپونو امله یې خپل ژوند له السه ورکړ

سواحلو پورې المبو ووهي، خو دوی  راز د یونان ساحلي ګارد دوه تنه نور مهاجر دې ته اړ کړي وو چې د ترکیې تر دغه

 .شول بیا په سمندر کې ډوب

 کډوال نیوز

 

https://www.infomigrants.net/ps/post/42537/%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%86%D9%8A-%D9%BC%D8%A7%D9%BE%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%90-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%DB%90-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%90-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%85%DA%93%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%8A?preview=1660314228199
https://www.infomigrants.net/ps/post/42537/%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%86%D9%8A-%D9%BC%D8%A7%D9%BE%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%90-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%DB%90-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%90-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%85%DA%93%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%8A?preview=1660314228199
https://www.infomigrants.net/ps/post/42537/%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%86%D9%8A-%D9%BC%D8%A7%D9%BE%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%90-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%DB%90-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%90-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%85%DA%93%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%8A?preview=1660314228199
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/353036_paramenoyn-aboithitoi-se-nisida-toy-ebroy
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الرۍ نسکورېدو پېښې  چارواکي وایي چې د تېرې چهارشنبې په ماښام دغه هېواد کې د کډوالو د یوې د شمالي مقدونیې

 .یونان څخه شمالي مقدونیې ته اوښتي وو تنه مهاجر ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې یاد کډوال له 3۵

رامنځ  د دغه هېواد سوېلي سیمې ماروینسي کلي ته نږدې خبرپاڼه کې ویلي دي چې پېښه د شمالي مقدونیې پولیسو په یوه

سوریایي کډوال ټپیان شوي دي.  3۵ډلې یې  کسان سپاره ول چې له ۴9ته شوې ده. د خبرپاڼې له مخې الرۍ کې ټولټال 

 .روغتیایي وضعیت نازک بللی دی چارواکو د یوه ټپي شوي کډوال

روغتونونو  دي چې ټپي شوي کسان د درملنې لپاره د سترومیکا او ګېوګلیانا کې راغلي خبرپاڼه.د پېښې المل ال نه دی څرګند

 .ګېوګلیانا توقیف ځای ته لېږدول شوي دي پاتې نور بیا یونان ته د اخراجېدو په موخه د ته وړل شوي دي.

 .الرۍ چلوونکی چې د یوې قاچاقي ډلې غړی دی له سیمې څخه تښتېدلی دی پولیس وایي

د اټکلو له مخې یادو کډوالو غوښتل چې د شمالي مقدونیې له الرې صربیا او ورپسې بیا نورو اروپایي هېوادونو ته ځان 

 .ورسوي

دوی په  اروپا ته د راتګ هڅه کوي. تېرې څه مودې راهیسې زیات شمېر کډوال د بالکان هېوادونو له الرې لوېدیځې له

د کورونا ویروس پر وړاندې د  یونانه بیا شمالي مقدونیې او صربیا ته ځي. ان ته او لهمعموله توګه له ترکیې څخه یون

 .بلل کېږي شویو بندیزونو لرې کېدل پر بالکان الر د کډوالو د شمېر د زیاتوالی یو دلیل لګول

سږ کال تر دې دمه سوزانا پرانیکج له قوله ویلي دي چې  بل پلو بیا اسوشیتد پرس د شمالي مقدونیې د پولیسو ویاندې

داخلېدو هڅه  سلنه یې له یونانه شمالي مقدونیې ته د 88کډوالو د ننوتلو مخه نیولې ده چې  11۵00دغه هېواد ته د 

  .لرله

لکان له الرې د مهاجرو د قاچاقولو ویلي وو چې د با کې راپور تېر کال د سازمان یافته جرمونو ضد نړیوال سازمان په یو

اروپایي هیوادونو  یورو ته رسېږي. د راپور له مخې ډېری هغه کسان چې غواړي د بالکان له الرې میلیونه ۵0کلني عواید 

 .اتباع دي ته ځان ورسوي د افغانستان، سوریې، پاکستان او بنګله دېش

د البانیا، شمالي مقدونیې او یونان  -لوېدیځ بالکان له الرې  کې قاچاق وړونکو د 2020یاد راپور کې راغلي وو چې په 

کاکاویا او کاپچتیکا سیمې  میلیونه یورو ترالسه کړې وو. شمالي مقدونیه کې ګوګلیا او البانیا کې 29تر  19،۵ -پر پولو 

 .کېږي د مهاجرو د قاچاق اصلي سیمو په توګه پېژندل

 دویچه وله

https://www.infomigrants.net/ps/post/32168/%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%90-%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D9%84%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%90%DA%96%D9%8A
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شوې چې درې مهاجر مړه او یو  اتریش کې د شنبې په ورځ د قاچاق وړنکو یوه موټر چې مهاجر ېې لیږدول، چپه په

میني بس ډوله موټر وروسته له هغې واوښت چې چلوونکي یې  شمیر نور سخت ټپیان شوي دي. رپوټونو وایي دغه

 .وتښتي غوښتل له پولیسو

 .ېښه د هنګري سرحد ته نژدې د اتریش د بورګینلند ایالت پر لویه الره رامنځ ته شوې دهرپوټونه وایي چې پ

په موټر کې د ښځو او ماشومانو  په حواله لیکي چې APA فرانس پریس خبري آژانس د اتریش حکومتي خبري آژانس

د اتریش لور ته د پولیسو  واوښته چې د الرۍ چلوونکي هڅه کوله کسان سپاره ول او هغه وخت 20په ګډون، شاوخوا 

 .ېوې پوستې څخه وتښتي د تالشۍ له

چینه زیاتوي په پېښه کې یوه ښځه او دوه نارینه مړه شوي، ګڼ شمیر نور سخت ژوبل دي او د الرۍ چلوونکی نیول سر

 .شوی دی

قاچاق وړونکو یوه داسې ډله متالشي  دا اتریش د کورنیو چارو وزارت په مې میاشت کې اعالن کړی وو چې پولیسو د

کسان، چې په هغو کې ډیری ېې سوریایان ول، له هنګري څخه اتریش ته  کړې چې باور ورباندې کېده په لسونو زره

 .دي انتقال کړي

 .تر دې مخکې هم په اتریش کې په غیرقانوني توګه د مهاجرو د انتقال په بهیر کې مرګونې پېښې رامنځ ته شوي دي
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د کمښت له وجې مړه شوي  چې د هوا تیرکال د اتریش په سرحدي عالقه کې په یوه الرۍ کې دوه مړي موندل شوي ول

کسان د هوا د نشتون له کبله  ۷1تازه کړ چې د ېوې الرۍ په کابین کې  م کال د هغې پیښې یاد201۵ول. دغې پېښې د 

کابین کې بند کړي ول پرته  ول. دغه مهاجر د افغانستان، عراق او سورېې څخه ول چې قاچاقبرانو د الرۍ په مړه شوي

 .له دې چې خبر ېې واخلي

 


