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 د وزارت ویب سایت 

 

د عمومي مرستيالې  (IOMد مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزير الحاج خليل الرحمن حقاني د مهاجرت نړيوال سازمان )

 ( مه په خپل کاري دفتر کې ليدنه وکړه.۶اوګوچي دنيلز سره د وږي په )

آغلې دنيلز د مهاجرينو چارو وزارت سره مهاجرينو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې همکاري او همغږي په دې ليدنې کې 

مهمه او ارزښتناکه وګڼله او د اسالمي امارت څخه يې مننه وکړه چې راستنېدونکو او اړمنو کورنيو ته يې د مرستو دوېش 

مينه برابره شوې چې اړمنو او مستحقو کورنيو سره بشري مناسب او خوندي شرايط برابر کړي او اوس نړيوالو ته ددې ز

 مرستې ترسره کړي.

نومړې د يادې ادارې او مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت ترمېنځ د هوکړه ليک پرعملي کېدو ټينګار وکړ او په دې 

 برخه کې يې د يوې تخنيکي کمېټې  رامېنځته کول اړين وګڼل.
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ي ډګر کې د مهاجريت د نړيوال سازمان د پخواني دفتر اهميت ته په اشارې سره وويل، چې ياد هغې د کابل په نړيوال هواي

 دفتر بايد د مهاجرينو چارو وزارت په مرسته او همکارۍ بياځل په فعاليت پيل وکړي.

ستونزو د انعکاس د مهاجرينو وزير د ياد سازمان د همکاريو څخه مننه وکړه او د اغلې دنيلز سفر يې د افغان مهاجرينو د 

او د نړيوالو د پام اړونې په برخه کې مهم او ارزښتناک وباله،  افغانستان ته د الډېرو کاري سفرونو غوښتونکی شو، په 

بېالبېلو هېوادونوکې  د افغان مهاجرينو د ستونزو او دهغوی له حقونو څخه د محروميت يادونه وکړه او په دې برخه کې 

   ( څخه دهمکاريو غوښتنه وکړه.IOMمان )يې د مهاجرت نړيوال ساز

د ليدنې په پای کې د کډوالۍ نړيوال سازمان عمومي مرستيالې اوګوچي دنيلز  له دغه وزارت سره د مهاجرت نړيوال 

 سازمان د دوامدارې همکارۍ او همغږۍ ډاډ وکړ.

 ویب سایت وزارت 

 

حترم مولوی عبدالرحمن راشد، معين مسلکی وزارت امور مهاجرين وعودت کننده گان، با روسا وآمرين مرکزی آنوزارت، م

 سنبله، ديدار نمود. 7به تاريخ 



 

 

6 

دانسته، برتعهد، اطاعت   در اين مالقات، محترم مولوی عبدالرحمن راشد، تغيرات وتبدالت، در ادارات را امر و اقدام عادی

 الص درانجام وظيفه، تأکيد نمود.ازامير واخ

وی از روسا و آمرين آنوزارت تقاضا نمود که با روحيه بلند همکاری، دريک تيم واحد، درتفاهم و هماهنگی کامل، درجهت 

 عرضه خدمات برای مهاجرين، عودت کننده ها و بيجا شده ها در هرنوع شرايط، آماده کار و فعاليت باشند.

محترم قاری محمود شاه، مشاور حقوقی وزارت امور مهاجرين، به نماينده گی از ساير مسوولين صحبت نموده، از سپس 

 همکاری وهماهنگی همه جانبه مسوولين ومنسوبين آن وزارت، اطمينان داد.

ف وروز گذشته مولوی عبدالرحمن راشد، اخيرأ به فرمان اميرالمومنين، بحيث معين مسلکی وزارت امور مهاجرين، توظي

 به منسوبين آنوزارت معرفی شد.

 ڼهویب پاد وزارت 

 

 .شول راستانه ته هېواد توګه جبري او خوښه خپله په  مه( ۶( افغان مهاجرين د وږي په ) 1۵۴۴له ايران څخه )
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( کورنۍ ۴1د نيمروز واليت  دمهاجرينو او راستنېدونکو چارو آمريت د معلوماتو پربنسټ د يادو راستنېدونکو له ډلې )

( ۴1۵( تنه کېږي د ) 7۵چې )  کورنۍ( 1۹سره په  جبري او ) مجردينونورو تنو( ۹۲0)  د کږېږي تنه( 1۳۴،چې )

 ېښمو پل له الرې هېواد ته راستانه شوي.رسره   په خپله خوښه د نميروز واليت د ومجردينو  نورو 

د مرستود ترالسه کولو په ( تنه نور 1۴( ښځينه او همدارنګه ) ۵۹( نارينه، )۵۹کونرۍ چې )( ۳0د سرچينې په خبره )

 ( ته ورپېژندل شوي.IOMموخه د کډوالۍ نړيوال  سازمان )

 د وزارت ویب پاڼه

 

 او راستنېدونکو( 77۵) مه( ۶د يوشمېر مرستندويه ادارو له لورې په پکتيکا، تخار او نورستان واليتونوکې  د وږي په )

 .وشوې مرستې توکو خوراکي غير د او نغدي سره، شووکورنيو بېځايه داخلي اړمنو

 په ډالره، امريکايي( ۵۵0) ته کورنۍ هرې کورنيو( 1۶1د يادو کورنيو له ډلې د پکتيا واليت په برمل ولسوالۍ کې )

( ۴۲0کورنۍ ته يوه يوه خېمه، په تخارکې ) ورې هرې( له لUNHCR) ادارې دکډوالو ملتونو ملګرو د کې نورستان

 روګد مل الرهډ امريکايي( 700) او( 1۴0) ،(70، )زره( 1۵) زره،( 1۶)   سره نيولو ېک نظر په تياووړد ا کورنيو ته

 نغدې ووېشل شوې. ( له لورې IOM) سازمان يوالړن ۍوالډ( او کUNHCR) ېادار والوډدک ملتونو
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 ویب سایت وزارت

 

خانواده برگشت کننده بيجا شده و آسيب  150مرغ های تخمی را به  واليت کندز رياست امورمهاجرين وعودت کننده گان

 .سنبله توزيع نمود 6پذيربه تاريخ 

کيلو دانه  240 خروس ، قطعه ۳قطعه مرغ تخمی ، ۲7اساس معلو مات واصله برای هريک از خانواده ها ی مذکور،  به

ازطريق  ORD مساعدت موسسه بوتل شربت ويتامين ۳پايه دانه خوره ، يک پايه سبت تخم  4پايه آبخوره ،  4مرغ ، 

 .اداره امور مهاجرين توزيع شده است

 مهاجر نیوز
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های سازمان ستان( شوند. به گفتهدارند که از مناطق مرزی شمال صربستان وارد هنگری )مجار هزاران مهاجر تالش

 .شمار مهاجران در صربستان افزايش يافته است ،۲01۵امدادی، اين اولين بار است که بعد از بحران مهاجرت در سال 

، هزاران مهاجر افريقای شمالی و آسيايی در شهر سوبوتيکا، در مرز شمال صربستان تجمع لوموند به گزارش روزنامه

 .اند و تالش دارند وارد هنگری گردندکرده

رويای رسيدن به اتحاديه اروپا از جمله  راکشی هستند کهگزارش روزنامه، بيشتر اين مهاجران تونسی، الجزايری و م به

 .های هندی هستنداز مهاجران هم سيک فرانسه را در سر دارند. تعداد ديگری

چهار متر  دوگانه به ارتفاع حدود هنگری با ديوارهای-مهاجران در امتداد مرز صربستان نويسد کهگزارشگر لوموند می

 ۲01۵کيلومتر طول دارد، در سال  17۵را که  شود. هنگری اين ديوارا به هنگری میهروبرو هستند که مانع ورود آن

 .جاده بالکان جلوگيری کند ايجاد کرد تا از ورود مهاجران

کند به روزنامه لوموند گفته می ه به اين سو به مهاجران کمکورگا، يک روحانی مسيحی سوبوتيکا، که از يک ده تيبور

شود. او وضعيت اين مهاجران را با مهاجران شهر کاله در روز بيشتر می است که شمار مهاجران در امتداد مرز روز به

 .رقابت دارند گويد که قاچاقبران برای استفاده جويی از مهاجران با هممقايسه کرده و می فرانسه

مهاجر در وضعيت ناگواری در آن به  ۳۵0مهاجران لبريز شده و  لوموند نوشته است که مرکز مهاجران در سوبوتيکا از

 .نفر است 1۵0آن که ظرفيت اصلی مرکز  برند حالسر می

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/28/en-serbie-la-route-migratoire-des-balkans-s-ouvre-a-nouveau_6139251_3210.html?random=647892425
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ال بروند و با کنند با کرايه گرفتن زينه از قاچاقبران، از ديوار مرزیندارند، تالش می تعدادی از مهاجران که پول زيادی

يورو پرداخت کند اما برای باال رفتن از ارتفاع  ۳00 وارد هنگری شوند. هر مهاجر برای يک زينه يک متری بايد مبلغ

 .زينه يک هزار يورو است چهار متر، کرايه چهار

 ۲0۲۲ آژانس حفاظت از مرزهای بيرونی اروپا، به تازگی گزارش داد که در شش ماه اول رانتکس،اين در حاليست که ف

ه برابر همين مدت در اين رقم س. انداروپا آمده هزار نفر به صورت غيرقانونی از جاده بالکان غربی به سوی 70بيش از 

 .سال گذشته است

 .ها هستندها و ترکها، سوریبه گزارش فرانتکس، بيشتر مهاجران جاده بالکان، افغان

 ډوال نیوز ک

 

https://www.sudouest.fr/international/europe-hausse-de-86-des-entrees-irregulieres-de-janvier-a-juillet-selon-frontex-11933342.php
https://www.sudouest.fr/international/europe-hausse-de-86-des-entrees-irregulieres-de-janvier-a-juillet-selon-frontex-11933342.php
https://www.sudouest.fr/international/europe-hausse-de-86-des-entrees-irregulieres-de-janvier-a-juillet-selon-frontex-11933342.php
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لېږدولي دي چې د  چې د دغه هېواد له شمال څخه يې سلګونه هغه کډوال د هالنډ بېالبېلو سيمو ته هالنډي چارواکي وايي

چې څو ورځې مخکې دغه مرکز ته نږدې يو درې مياشتنۍ  تېر اپل د هرکلي مرکز مخې ته يې خيمې تړلې وې. د يادولو ده

  .ماشوم مړ شوی و

ورکړ  له تېر اپل څخه د هالنډ بېالبېلو سيمو ته د سلګونو هغو کډوالو د لېږد خبر هالنډي چارواکو د تېرې شنبې په ورځ

 .رو څو وختونو راهيسې يې د ياد مرکز مخې ته خيمې درولې وېچې له تې

]جمعې[ په شپه په سرويسونو کې د هالنډ  سلګونه کسان د»هالنډ د کډوالو چارو ادارې وياند ليون وېلدت ويلي دي چې  د

ر ژر به د هغه د فرانسې خبري اژانس ته ويلي دي چې دوی هيله لري چې ډې .«د مهاجرو مرکزونو ته لېږدول شوي دي

 .اپل د کډوالو مرکز کې بدلون رامنځ ته شي تېر

کړکېچ په  کې د بې سرحده ډاکټرانو سازمان څانګې تېر اپل کې د بشري ادارې او هالنډ له دې وړاندې د سرې مياشتې

د  ډېر پناه غوښتونکي 700اونيو راهيسې تر  هکله خبرداری ورکړی و. يادو سازمانونو ويلي وو چې له نږدې درېو

  .مهاجرو مرکز مخې ته تر خيمو الندې ژوند کوي سرپناه په هيله د تېر اپل د

له السه ورکولو  رسنيو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې لسګونه کډوال په ليکو کې د خپلو ځايونو د په ورته مهال هالنډي

 .له وېرې ال هم په تېر اپل کې پاتې دي

هغو خيمو الندې پراته وو  ځ سلګونه پناه غوښتونکي تېر اپل مرکز مخې ته ترحواله د تېرې جمعې په ور د خبرياالنو په

 .مهاجرو هېڅ ډول امکاناتو ته السرسی نه درلود چې تشنابونو ته نږدې تړل شوې وې. په وينا يې يادو

خبر تاييد کړ، هالنډ کې د  د يوه درې مياشتنۍ ماشوم د مرګ وروسته له هغه چې هالنډي چارواکو تېره اونۍ ياد مرکز کې

 .بې سرحده ډاکټرانو ادارې څانګې تېر اپل کې د خپلو فعاليتونو د پيل خبر ورکړ

 «شرموونکې صحنې»

بللې او د ستونزو د هوارولو « صحنې شرموونکې»ورته مهال د هالنډ لومړي وزير مارک روت دغه مرکز کې ځينې  په

 .ژمنه يې کړې ده

کې د سرپناوو د کموالي له امله  هالنډ حکومت د جمعې په شپه وويل چې اوسنی کړکېچ د کارکوونکو او دغه هېواد د

هوارولو لپاره يې الزمي تدابير ونيسي. د چارواکو په حواله ټاکل شوې  چې درامنځ ته شوی دی، خو دوی په پام کې لري 

کډوالو ته سرپناوې برابرې کړل  په لومړي سر کې به په يوه نظامي اډه، ارنهام کښتۍ او دېلفت تو پوهنتون کې ده چې

 .شي

http://www.infomigrants.net/ps/post/42877/%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%86%DA%89-%D8%AA%DB%90%D8%B1-%D8%A7%D9%BE%D9%84-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%AB-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D9%BC%DA%BC%D9%88-%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B1%DA%A9%DA%93%DB%8C
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 لي کېدو وځنډوي چې له مخې يېلنډمهال لپاره به له ترکيې سره د هغه تړون عم د هالنډ حکومت دا هم ويلي دي چې د

دې وروسته به د منل شويو کډوالو  پناه غوښتونکي مني. زياته شوې ده چې له 1000هېواد څخه  هالنډ هر کال له دغه

 .چې سرپناه ورته برابره شوې وي کورنۍ يوازې هغه وخت هالنډ ته راوستل کېږي

 کسان چې قبولي يې ترالسه کړې ده پناه غوښتونکو ته پهزره  1۶امله نږدې  دمګړۍ هالنډ کې د سرپناه د کموالي له

 .ځانګړي شويو مرکزونو کې شپې سبا کوي

 

  


