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 صفحه                                      عنوان                                                                    

 4----------------------------------------------------------------------------------------------------------- کاملمتن 

 4-------------------------------------- هٔیت امارت اسالمی افغانستان، بارییس اداره مهاجرت کشور ترکیه مالقات نمود

 5---------------------------------------------------- هٔیت امارت اسالمی افغانستان، بامقامات کشور ترکیه، دیدار نمود

 6------------------------------------- چهار تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین و موسسات به امضا رسید

 7-------------------------------------------------------------- برای صد ها خانواده در جوزجان وغور کمک نقدی شد

 8-------------------------------------------------- ابل مساعدت شدبیش از یک هزارخانواده بی بضاعت و نیازمند درک

 9------------------------------ مهاجر به بریتانیا رسیدند، فرانسه بیش از صد تن دیگر را نجات داد ۱8۰کانال مانش: 

 ۱۰ ---------------------- دولت هالند باید به دلیل اسکان نامناسب و غیر انسانی پناهجویان در برابر محکمه جواب گوید

 ۱2 ------------------------------------------------------------------- های یونان رسیدها افغان به آبدو قایق حامل ده

 ۱4 --------------------------- کمپ د تړلو عملیاتو پر مهال د پولیسو او کډوالو ترمنځ شخړې یونان: د الیوناس مهاجر

 ۱5 -------------------------------- کډوال برېتانیا ته اوښتي دي، تر سلو زیات کسان ژغورل شوي ۱8۰انګلیس کانال: 

 ۱7 --------------------- د ساحلی ترکیهنجات بیش از یازده هزار مهاجر غیرقانونی در دریای اژه از سوی نیروهای گار
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 ویب سایت وزارت

 

هٔیت امارت اسالمی افغانستان، تحت ریاست الحاج محمد ارسالح خروتی معین مالی و اداری وزارت امورمهاجرین و 

اسد، با آقای سوش انله ریس اداره مهاجرت کشور ترکیه، مالقات وضمن بازدید ازکمپ  28عودت کنندگان، به تاریخ 

 .و پیشنها دات ایشان را استماع نمودندآقیورد، با عده ای از افغانهای مهاجر درآن کمپ، نظریات 

محترم خروتی در جریان دیدار با رئیس اداره مهاجرت کشور ترکیه، روی موضو عات مرتبط به مهاجرت، مهاجرین افغان 

مقیم ترکیه و ایجاد سهولتها به آنها تبادل نظر نموده و روی نهایی سازی تفاهم نامه همکاری در زمینه مهاجرت، شناسایی 

ت مهاجرین مطابق پالیسی های امارت اسالمی افغانستان و کشور ترکیه، تعین و توظیف تیم تخنیکی، از جانب اداره مشکال
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مهاجرت کشور ترکیه و امارت اسالمی افغانستان، بخاطر نهایی سازی تفاهم نامه یادشده، مساعدت ترکیه برای مهاجرین، 

 .عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی توافق نمودند

همچنان هٔیت امارت اسالمی افغانستان، از اداره حج اوقاف، داراالفتاء، آرشیف کتاب خانه مرکزی کشور ترکیه بازدید و 

با سفیر افغانستان مقیم انقره و کارمندان سفارت، بخصوص از بخش های قونسلی، دیپارتمنت های برگه خروجی عودت، 

 .توزیع تذکره و صدور پاسپورت، دیدارنمودند

اسد، عازم انقره، پایتخت آن  27ت امارت اسالمی افغانستان، جهت دیدار با برخی ازمقامات کشور ترکیه، به تاریخ هیٔ 

 .کشور شدند

 ویب سایت وزارت

 

هیاَت امارت اسالمی افغانستان، تحت ریاست الحاج محمد ارسالح خروتی معین مالی و اداری وزارت امورمهاجرین و 

اسد، با سلیمان سولر وزیر داخله و اسماعیل کتالی، معین ارشد امنیتی کشور ترکیه، درپایتخت  27عودت کنندگان به تاریخ 

 .آنکشور، طور جداگانه مالقات نمود
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ین مالقاتها، روی مدیریت بهتر مهاجرت و رسیدگی به مشکالت حقوق بشری مهاجرین افغانهای مقیم ترکیه در جریان ا

بحث و تبادل نظرنمودند و طرفین، درمورد قانونمند سازی حضور مهاجرین افغان در ترکیه، عودت داوطلبانه، تدریجی و 

ن افغان بخاطر بدیل مهاجرت های غیر قانونی، تفاهم روی با عزت افغانها، رسیدگی به مشکالت اساسی آنها، اعزام کارگرا

تقویت سرحدات و مبارزه علیه مواد مخدر و قاچاق انسان و اعزام اتشه امور مهاجرین به انقره غرض مدیریت بهتر 

 .مهاجرین توافق به عمل آمد

 .دادهمچنان جانب ترکیه، وعده بورسیه تحصیلی در رشته های مختلف را نیز برای افغانها 

 .اسد، عازم ترکیه شده بود 27هیاَت امارت اسالمی افغانستان، صبح پنج شنبه،

 ویب سایت وزارت

 

دالر  596هزار و  872افغانی و  246هزار و  366میلیون و  3۱۰این تفاهمنامه ها که ارزش مجموعی آن به مبلغ 

اسد میان وزارت امور مهاجرین و موسسات  27آمریکایی می رسد، به منظور رسیدگی بیشتر به نیازمندان، روز پنجشنبه 

 تطبیق کننده به امضا رسید. 
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مولوی سردار شیرزاد، رئیس رسیدگی به وضعیت بیجاشده های داخلی که به نمایندگی از وزارت امور مهاجرین به پای 

این اسناد امضا می کرد، ضمن تاکید به شفافیت و صداقت در ارایه خدمت رسانی به مردم نیازمند کشور گفت که اکنون 

 ی کشور در امارت اسالمی وجود دارد. زمان برنامه های خیالی گذشته و عزم راسخ برای آباد

وی یکبار دیگر از موسسات همکار خواست که پروژه هایش را در ساحاتی تطبیق کنند که در بیست سال گذشته از برنامه 

 های خدمت رسانی محروم بوده اند. 

سیب پذیر را در والیات بر اساس اسناد امضا شده، موسسه اکشن اید برنامه نجات و پاسخدهی بشردوستانه برای افراد آ

برنامه حمایت از سرپناه برای خانواده های آسیب پذیر از سیل و درگیری ها را DHSA کابل، هرات و لغمان، موسسه 

برنامه تطبیق پروژه های انکشافی اداره پناهندگان سازمان ملل را در والیات کندز،  ORDدر والیت هرات، موسسه 

 مساعدت های غذایی و حفظ الصحه را در والیت هرات تطبیق خواهد کرد. بدخشان و تخار و موسسه )اهدا( 

این در حالیست که روز گذشته کمیته تفاهمنامه های وزارت، روی چگونگی برنامه های کاری موسسات در والیات که به 

 می شود، بحث و تبادل نظر نمودندمنظور خدمت رسانی به بیجاشده های و برگشت کنندگان تطبیق 

 ویب سایت وزارت
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خانواده بیجاشده و  857ریاست های امورمهاجرین وعودت کننده گان والیات غور و جوزجان کمک های نقدی را برای 

 توزیع نمودند.  اسد سال روان 26برگشت کننده درآن والیات به تاریخ 

 نمودند. دریافت بوده UNHCRدالر امریکایی پول نقد را که مساعدت موسسه  7۰۰هر خانواده مبلغ 

 ویب سایت وزارت

 

 مساعدت شد.اسد  26خانواده بی بضاعت درشهر کابل، ازطریق وزارت امور مهاجرین، به تاریخ  2۰۰برای یکهزار و 

 کیلوگرام گندم مساعدتی از سوی کشور چین برای مردم افغانستان بود. 5۰مساعدت یاد شده برای هرخانواده،  

حین توزیع کمک مذکور، الحاج خلیل الرحمن حقانی وزیر امورمهاجرین وعودت کننده گان ضمن قدردانی از مساعدت  

ر داشت مشکالت مردم، این کمک ها بسنده نیست و امارت اسالمی با درنظ کشور چین و سایر نهاد های مددرسان گفت: 

افغانستان بخصوص وزارت امورمهاجرین تالش دارد تا راهکار اساسی برای رفع نیازمندی، و جلب کمک های بیشتر را 

 روی دست گیرد.

ک به همه نیاز مندان حقانی از شفافیت در جریان سروی وتوزیع کمک ها اطمینان داده وافزود که درجهت رسانیدن کم

 تالش می ورزد.



 

 

9 

 مهاجرنیوز

 

شنبه با عبور از کانال مانش به انگلیس رسیدند. در گویند که نزدیک به دو صد مهاجر در روز سهمقامات بریتانیا می

 .اندتن دیگر خبر داده ۱۰۰همین حال مقامات فرانسوی از نجات حدود 

ر قایق از کانال مانش شنبه با چهاتن از مهاجران به روز سه ۱8۰وزارت دفاع بریتانیا، در یک خبرنامه گفته است که 

وارد این کشور شدند. سیمون جونز خبرنگار بی بی سی در تویتر نوشته است که این پناهجویان به بندر دوَور منتقل 

اندشده . 

The MOD says 180 migrants on four boats were detected crossing the Channel 

yesterday. They were brought to Dover. pic.twitter.com/x2ysgUGK4k 

— Simon Jones (@SimonJonesNews) August 17, 2022 

مهاجر سوار بر دو قایق را در قلب  ۱۰۱اگست  ۱7و  ۱6در همین حال مقامات فرانسوی نیز اعالم کردند که در روزهای 

 .اندپا دو کاله نجات داده

فرماندهی پولیس در کانال مانش و دریای شمال اعالم کرده است که مرکز عملیات برای نظارت و نجات این نهاُد اطالعاتی 

 .ها دچار مشکل شده بودندداد این قایقهای مهاجران به دست آورد که نشان میرا در مورد قایق

https://t.co/x2ysgUGK4k
https://twitter.com/SimonJonesNews/status/1559820563744538624?ref_src=twsrc%5Etfw
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سرنشین به بندر دانکرک هدایت  62شود که یک کشتی نیروی دریایی توانست نخستین قایق مهاجران را با گفته می

 .قل شدندمهاجر در یک کشتی دیگر توسط نیروهای فرانسوی به بندر بولونی سورمیر منت 39همچنین  کند. 

 .گفته است که مهاجران نجات یافته به کارکنان صحی و پولیس مرزی تحویل داده شدند همچنان فرماندهی مانش 

های ساحلی الفرانس مهاجر دیگر را سه شنبه شب در آب 5۰شود که کشتی نجات نیروهای فرانسوی همچنان گفته می

اندنجات داده و به بندر دانکرک منتقل کرده . 

[#Opérations] de recherche et de sauvetage de plusieurs embarcation en difficulté 

dans le détroit du Pas-de-Calais par le PSP Flamant et le RIAS Abeille Normandie 

de la @MarineNationale sous la coordination du #CROSS Gris-

Nez▶️https://t.co/aeUYreskzl pic.twitter.com/yDiH2NgysY 

— Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) August 17, 2022 

تر؛ اما هنوز شود و عبور از این کانال خطرناکتر مین در حالی است که تدابیر امنیتی در این کانال روز به روز جدیای

 .کنند با عبور از این کانال به بریتانیا برسندهم بسیاری از مهاجران تالش می

اند از طریق کانال مانش وارد بریتانیا هزار مهاجر توانسته 2۰بر اساس آمار رسمی، از اغاز سال جاری تا اکنون بیشتر از 

مهاجر با عبور از این دریا به بریتانیا  3۰۰هزار و  ۱۱شوند. این در حالی است که سال گذشته در همین برهۀ زمانی، 

 .رسیده بودند

تن مهاجر  5۰۰کشنبه بیش از در همین حال، وزارت دفاع انگلیس، هفتۀ گذشته اعالم کرد که تنها در روزهای شنبه و ی

 انداز طریق کانال مانش به این کشور رسیده

 مهاجرنیوز

https://twitter.com/hashtag/Op%C3%A9rations?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/MarineNationale?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/CROSS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/aeUYreskzl
https://t.co/yDiH2NgysY
https://twitter.com/premarmanche/status/1559951688592662529?ref_src=twsrc%5Etfw
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کایت نامه آمده شبکه حمایت از پناهجویان شامگاه چهارشنبه به محکمه دنهاگ شکایت اش را ارائه کرده است. در این ش

است که به دلیل اقدامات صرفه جویی دولت هالند، از یکسال به این طرف هزاران پناهجو تحت "شرایط غیرانسانی در 

 .خیمه ها یا سالون های ورزشی زندگی می کنند

مراقبت  شبکه حمایت از پناهجویان می خواهد حداقل الزامات پناهجویان برآورده شده است. اینها شامل حریم خصوصی،

 .های صحی، تخت خواب، غذای مناسب، دوش و تشناب تمیز و همچنین محافظت در برابر آب و هوا، می باشند

تر آپل" در شمال شرقی مرز آلمان شدیدا به وخامت گرایده است. از "در چند هفته گذشته وضعیت مرکز ملی پناهجویان 

بیرون از این مرکز بخوابند یا روی چوکی ها در اتاق های  آنجایی که کمپ بیش از حد شلوغ است، صدها نفر باید به

انتظار. به قول شبکه حمایت از پناهجویان وضعیت غیر انسانی است. اریک فان دن بورگ، وزیر دولت در امورد 

  .از یک "وضعیت ناپایدار" سخن گفته است. او شهرداری ها را می خواهد مجبور به پذیرش پناهجویان کند پناهندگی

 .سپتمبر برنامه ریزی شده است ۱5رگزاری محکمه به تاریخ ب

هزار نفر در سال پایدار است. فرانک  43علت این وضعیت، بحران موج شدید پناهجویان نیست. آمار پناهجویان در حدود 

بسته  کندلر رئیس شبکه حمایت از پناهجویان می گوید که اما پس از اقدامات صرفه جویی در مقامات امور مهاجرت و

» یافته و هم منجر به کمبود جا گردیده است. او در ادامه می گوید:  شدن مراکز پناهجویان اکنون زمان انتظار افزایش 
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ها در حال شکست ای کامالً غیر مترقبه که جلوگیری از آن ممکن نباشد، مطرح نیست بلکه سیاستی که سالدر اینجا، حادثه

  «.است، مطرح است

هزار پناهنده از اوکرایین تحت تأثیر این بحران قرار نگرفته اند. آنها وضعیت ویژه ای دارند و توسط مقامات  6۰حدود 

 .محلی به رسمیت شناخته شده اند و یا توسط افراد خصوصی اسکان داده شده اند

 مهاجرنیوز

 

اند. یی در جنوب یونان رسیدهها مهاجر روز چهارشنبه به جزیرهد که دو قایق بادبانی حامل دهدهننیروهای یونانی خبر می

ها برخورد کرده و اما در این رویداد هیچ یک از سرنشینان قایق، آسیب ندیده به گفتۀ این نیروها، قایق اولی به صخره

 .است

د روز چهار شنبه در سواحل جنوبی جزیرۀ کیترا با صخره گارد ساحلی یونان گفته است که نخستین قایق بادبانی بامدا

 .ها افغان، سه تن ترک و یک تن دیگر شان پاکستانی بوده استتن آن 93تن سرنشین داشته و  97برخورد کرده که 
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از اند. کترا نیوز یک رسانۀ محلی های محلی، پنج زن و پنج کودک نیز شامل سرنشینان این قایق بودهبه گزارش رسانه

ها و ویدیوهای زیادی را نشر کرده استاین رویداد عکس . 

Καψάλι – Έκτακτο: Μετανάστες στον Πίσω Γυαλό (video + photos) 

https://t.co/YPCS2VmEIx 

— Kythera.News (@kytheranews) August 17, 2022 

همچنان گارد ساحلی یونان گفته است که قایق دومی حوالی ظهر وارد این جزیره شده که هویت سرنشینان آن هنوز 

 .مشخص نیست

ها و هنوز معلوم نیست که این قایق ها چیزی نگفته استآن گارد ساحلی یونان تا هنوز در پیوند به تعداد سرنشینان، هویت

 .اند یا مستقل و جداگانهاند و آیا همزمان و هماهنگ سفر را آغاز کردهاز کدام کشور حرکت کرده

گیری و برگشتاندن مهاجران از سوی گارد ساحلی یونان به ترکیه، این در حالی است که اخیراً در پی افزایش سخت

 .سر گذشتاندن راه طوالنی و پرخطر، خود را مستقیماً به ایتالیا برسانند ترکیه با پشت کنند ازمهاجران عمدتاً تالش می

ها همواره نیروهای یونانی را به برگشتاندن جبری مهاجران به ترکیه و های حقوق بشری و رسانهدر همین حال سازمان

 .ات را نپذیرفته و همواره رد کرده استکنند. اما یونان این اتهامندادن فرصت ارایۀ درخواست پناهندگی متهم می

مهاجر در روزهای گذشته پس از عقب رانده شدن از سوی گارد ساحلی یونان، در  38های منتشر شده، به أساس گزارش

روز دو شنبه اعالم کردند که این مهاجران را پیدا  هرچند مقامات یونانی .اندجزیرۀ کوچکی در منطقۀ اوروس گیر افتاده

 .رساند که یک کودک از میان این مهاجران در روزهای گذشته جان باخته استکرده اند و در عین حال خبرها می

یی که مهاجران در این در حالی است که نوتیس میتاراچی، وزیر أمور پناهندگان یونان در روزهای قبل گفته بود: جزیره

شود. اما بعدتر، این مقام اظهار داشت که مهاجران با تفاوت فاصلۀ چهار کیلومتری اند شامل قلمرو یونان نمیآن گیر افتاده

 .انداز موقعیت مشخص شده پیدا شده

های کند که هفتۀ گذشته به اثر غرق شدن یک قایق در آبها تأیید میهای منتشر شده در رسانهدر همین حال، گزارش

تن از  3۰های شان را از دست داده اند. در پی این رویداد، گارد ساحلی یونان اعالم کرد که مهاجر جان 5۰ان، یون

ها نیز حضور داشته است. به گفتۀ مهاجران نجات یافته اند که در میان شان افغانسرنشینان قایق غرق شده را نجات داده

 .ق از آنتالیای ترکیه به مقصد ایتالیا حرکت کرده بوندتن در این قای 8۰از این قایق، جمعاً نزدیک به 

https://t.co/YPCS2VmEIx
https://twitter.com/kytheranews/status/1559820307208232961?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/prs/post/42651/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/42651/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/42651/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/42651/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/42651/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/42651/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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 مهاجرنیوز

 

وروسته له هغه چې پرون پنجشنبه یوناني ځواکونو د یونان پالزمېنه اټن کې د الیوناس له مهاجر کمپ څخه د کډوالو د 

ایستلو په موخه د خنډونو د لرې کولو هڅه وکړه، د هغوی او مهاجرو ترمنځ شخړه رامنځ ته شوه. دغه خنډونه د کمپ 

اوسېدونکو جوړ کړي وو. چارواکي وایي دوی توانېدلي چې لسګونه کډوال له دغه کمپ څخه وباسي، خو سلګونه نور ال 

 .هم هلته پاتې دي

مه هڅه وکړه چې پالزمېنه اټن کې د الیوناس په نوم د کډوالو هغه ۱8وختي د اګست یوناني پولیسو پرون پنجشنبه سهار 

 .کسان پکې ژوند کوي 67۰کمپ خالي کړي چې شاوخوا 

کولو عملیاتو په ترڅ کې د پولیسو، کډوالو او د کډوالو  پر خواله رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د کمپ د خالي

شوې دي. همدارنګه یوناني ځواکونو د کډوالو د تیت او پرک کولو لپاره اوښکې بهوونکې  مدافعانو ترمنځ شخړې رامنځ ته

 .ګاز کارولی دی
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په ورته مهال د یونان د کډوالۍ چارو وزیر نوتیس میتاراچي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دوی د سیمې د مډرن کولو 

خو په وینا یې د کډوالو یوې کوچنۍ ډله او  تړلو تصمیم درلود.او نورو ودانیو ته د کډوالو د استولو په موخه د کمپ د 

 .مالتړو یې هڅه وکړه چې د دې کار مخه ونیسي

هغه په یو بل ټویټ کې د کډوالو یوه ویډیو خپره کړې او ویلي یې دي چې یوناني کارکوونکو ته ګواښ د زغملو نه دی او 

 .کمپ به په قطعي توګه تړل کېږي

Ελαιώνας: μετανάστες και αλληλέγγυα άτομα απειλούν το προσωπικό μας, αυτό 

δεν θα γίνει ανεκτό και η δομή θα κλείσει οπωσδήποτε. pic.twitter.com/1blil0hadk 

— Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) August 19, 2022 

هغه زیاته  بل پلو د یاد وزارت یو مسول ویلي دي چې له کمپه ایستل شویو ټولو مهاجرو رضایت لیکونه السلیک کړي دي.

 .کال تر پایه پورې ترسره شيکړې ده چې د دغه کمپ د تړلو کار به د روان 

 .ټاکل شوې ده چې د الیوناس اوسېدونکي به د اټن وروستي کمپ شیستو ته ولېږدول شي

د الیونانس کمپ ډېری اوسېدونکي ځکه نه غواړي چې نورو ځایونو ته ولېږدول شي چې ویل کېږي هلته د ژوندانه شرایط 

 .نسبتا ښه دي او کډوال له کمپ څخه د وتلو اجازه لري

 .کې د یونان مرکزي سیمه کې پرانیستل شوی و 2۰۱5الیوناس لومړنی مهاجر کمپ دی چې په 

پارلمان پخوانۍ مشرې روبرتا مېتسوال له  هغه مهال د نړۍ ځینو چارواکو لکه د فرانسې پخواني ولسمشر او د اروپایي

 .دغه کمپ څخه لیدنه کړې وه

 وی پر لور مهاجر شړيترکیه وایي یونان د د :بیا ولولئ

یونان یو له هغو هیوادونو دی چې د منځني ختیځ او افریقا څخه راغلو مهاجرو لپاره اروپا ته د داخلېدو دروازه بلل 

د کډوالو د حقونو مدافع بنسټونو  په تېرو څو کلونو کې دغه هېواد ته د اوښتونکو په شمېر کې کموالی راغلی دی. کېږي.

چې کډوال یې په ناقانونه طریقه له خپل قلمرو څخه شړلي چې له امله یې  او رسنیو په وار وار یونان په دې تورن کړی

 .یې او ردوي دی. خو د یونان حکومت بیا دا خبرې ناسمې بولي ځینو کسانو خپل ژوند له السه ورکړی

 مهاجرنیوز

https://t.co/1blil0hadk
https://twitter.com/nmitarakis/status/1560558550249680896?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/ps/post/42181/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%DA%93%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/42181/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%DA%93%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/42181/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%DA%93%D9%8A
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
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برېتانوي چارواکي وایي چې نږدې دوه سوه کډوال د تېرې سه شنبې په ورځ د انګلیس کانال له الرې برېتانیا ته اوښتي 

 .کډوالو د ژغورلو خبر ورکوي ۱۰۰دي. فرانسوي چارواکي بیا دغه سمندر کې د شاوخوا 

ېرې سه شنبې په ورځ په څلورو کښتیو د بي بي سي خبلایر سیمون جونز د برېتانیا د دفاع وزارت له قوله وایي چې د ت

کډوالو د انګلیس کانال له الرې ځانونه دغه هېواد ته رسولي دي. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي  ۱8۰کې سپرو 

 .چې یاد کډوال دوور بندر ته انتقال شوي دي

The MOD says 180 migrants on four boats were detected crossing the Channel 

yesterday. They were brought to Dover. pic.twitter.com/x2ysgUGK4k 

— Simon Jones (@SimonJonesNews) August 17, 2022 

https://t.co/x2ysgUGK4k
https://twitter.com/SimonJonesNews/status/1559820563744538624?ref_src=twsrc%5Etfw
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ورځو کې د پا دو کالې په دماغه کې په دوو کښتیو کې  ۱7او  ۱6بل پلو بیا فرانسوي چارواکي وایي چې د اګست په 

 .کډوال ژغورلي دي ۱۰۱سپاره 

د مانش او شمالي سمندر قومندانۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د ګري نې د نظارت او ژغورنې سیمه ایز عملیاتي 

او د چهارشنبې په ورځ پا دو کالې دماغه کې د هغو کډوالو د کښتیو په هکله خبر ترالسه کړ مرکز د سه شنبې په شپه 

 .چې له ستونزو سره مخ شوې وې

کسان پکې سپاره  62د سمندري ځواکونو کښتۍ فالمان وکولی شوه چې د کډوالو لومړۍ بېړۍ دنکرک بندر ته راوړي چې 

 .کډوال د فرانسوي ځواکونو له خوا بولونی سور مېر بندر ته انتقال شول 39ول. همدارنګه په یوه بله بېړۍ کې سپاره 

د مانش او شمالي سمندر قومنداني زیاته کړې ده چې ژغورل شوي مهاجر یې روغتیایي کارکوونکو او سرحدي پولیسو 

 .ته سپارلي دي

 ۵۰رینکوک په ساحلي اوبو کې هم د الفد یو بل خبر له مخې د فرانسوي ځواکونو ژغورونکې کښتۍ د سه شنبې په شپه 

 .ژغورلي او دنکرک بندر ته یې انتقال کړي وو تنه نور مهاجر

[#Opérations] de recherche et de sauvetage de plusieurs embarcation en difficulté 

dans le détroit du Pas-de-Calais par le PSP Flamant et le RIAS Abeille Normandie 

de la @MarineNationale sous la coordination du #CROSS Gris-

Nez▶️https://t.co/aeUYreskzl pic.twitter.com/yDiH2NgysY 

— Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) August 17, 2022 

ه د تګ هڅه د امنیتي تدابیرو او ګواښونو سربېره ال هم ګڼ شمېر کډوال هڅه کوي چې د انګلیس کانال له الرې برېتانیا ت

زره کډوال توانېدلي دي چې د انګلیس  2۰کوي. د رسمي شمېرو له مخې د روان کال له جنورۍ تر اګست میاشتې پورې تر 

کډوالو د  ۱۱3۰۰کانال له الرې په ناقانونه طریقو برېتانیا ته واوړي. دا په داسې حال کې چې تېر کال په همدې موده کې 

 .یاد سمندر له الرې ځانونه برېتانیا ته رسولي وو

د انګلیس  زیاتو مهاجرو ۵۰۰تر د برېتانیا د دفاع وزارت تېره اونۍ وویل چې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو کې 

 .دغه هېواد ته رسولي ديکانال له الرې ځانونه 

 رادیوی صدای ترکیه

http://www.infomigrants.net/ps/post/42709/%3cblockquote%20class=%22twitter-tweet%22%3e%3cp%20lang=%22fr%22%20dir=%22ltr%22%3e%5B%3ca%20href=%22https:/twitter.com/hashtag/Op%C3%A9rations?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw%22%3e#Op%C3%A9rations</a>%5D%20de%20sauvetage%20au%20large%20de%20Leffrinckoucke%20par%20<a%20href=%22https://twitter.com/SauveteursenMer?ref_src=twsrc%5Etfw%22>@SauveteursenMer</a>%20sous%20la%20coordination%20du%20<a%20href=%22https://twitter.com/hashtag/CROS
http://www.infomigrants.net/ps/post/42709/%3cblockquote%20class=%22twitter-tweet%22%3e%3cp%20lang=%22fr%22%20dir=%22ltr%22%3e%5B%3ca%20href=%22https:/twitter.com/hashtag/Op%C3%A9rations?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw%22%3e#Op%C3%A9rations</a>%5D%20de%20sauvetage%20au%20large%20de%20Leffrinckoucke%20par%20<a%20href=%22https://twitter.com/SauveteursenMer?ref_src=twsrc%5Etfw%22>@SauveteursenMer</a>%20sous%20la%20coordination%20du%20<a%20href=%22https://twitter.com/hashtag/CROS
https://twitter.com/hashtag/Op%C3%A9rations?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/MarineNationale?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/CROSS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/aeUYreskzl
https://t.co/yDiH2NgysY
https://twitter.com/premarmanche/status/1559951688592662529?ref_src=twsrc%5Etfw
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 رویه در دریای اژه در طول هفت ماه سال جاری است.گزارشات رسیده حاکی از نجات یازده هزار و صد و یازده مهاجر بی

های غیرقانونی و نجات مهاجرین سرگردان در دریا ادامه ساحلی ترکیه برای ممانعت از مهاجرتهای نیروهای گارد تالش

 دارد.

نیروهای گارد ساحلی ترکیه آخرین امید مهاجران غیرقانونی هستند که از سوی عناصر یونانی در دریا دستگیر شده 

 شوند.های سرزمینی ترکیه رانده میهای نجاتشان از دستشان گرفته شده و به آبهایشان وجلیقهموتورقایق

آوری شده از سایت فرماندهی گارد ساحلی ترکیه، نیروهای گارد ساحلی ترکیه روزهای اول ژانویه بر اساس اطالعات جمع

مهاجر  973هزار و  9قلعه، بالیکسیر، ازمیر، آیدین و موغال ، در سواحل چاناک 2۰22الی سی و یک جوالی سال 

 اند، از خطر غرق شدن نجات دادند.های ترکیه رانده شدهز سوی عناصر یونانی به آبرویه را که ابی

 های سرزمینی ترکیه رانده شدند.مهاجر غیرقانونی توسط نیروهای یونانی به آب ۱933در ماه جوالی 

طر مرگ مواجه هایشان با خگرفتگی قایقمهاجر غیرقانونی که در دریا بر اثر نقص موتور و آب ۱۱38از سوی دیگر 

 شده و درخواست کمک کردند، توسط نیروهای گارد ساحلی ترکیه نجات یافتند.

 دست آمد.در طول هفت ماه سال جاری جسد هفت مهاجر از سوی نیروهای گارد ساحلی ترکیه ترکیه به

  


