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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 ۱--------------------------------------------------------- تنو راستنېدونکو ته موټر سايکلې ورکړل شوې ۱۰ کابل کې

 2--------------------------------------------------------- کميته های ادغام مجدد واليا ت لوگر و غزنی مجددأ فعال شد

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 

 3------------------------------------------------------------ بيش از هزار مهاجرافغان ازايران به وطن برگشت نمودند

 4--------------------------------------------------- ده هاخانواده در واليات ميدان وردک و پکتيکا مساعدت شد 

 5----------------------------------------------- ساحلی اجساد شش مهاجر را در دريای اژه پيدا کردندترکيه؛ نگهبانان 

 7------------------------------------------- يونان: آماده هستيم که جلو ورود "کاروان پناهجويان" را از ترکيه بگيريم

 ۱۰ ----------------------------------------------- دو کشتی نجات آلمان صدها مهاجر را از خطر غرق شدن نجات دادند

 ۱2 ------------------------------- کډوال په شا تمبولي 3۵يونان: نقاب لرونکو کسانو د رودس ټاپو په ساحلو اوبو کې 

 ۱4 ---------------------------------------------------- آلماني سازمانونو د نوو افغانانو د منلو پروګرام ناکافي بللی دی
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ن کامل اخبار  مت 

 دوزارت ویب سایت

 

تنو راستنېدونکو ( ۱۰د خارک جبار ولسوالۍ )( 2۸کابل واليت د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو رياست دوږي په )د 

 .ته باربري موټرسايکلې )زرنجونه( ووېشلې

مقرراتو په برخه   د دغه رياست دمعلوماتو پربنسټ يادو راستنېدونکو د کابل واليت د ترافيکو مديريت څخه د ترافيکي

ملتونو دکډوالو   او باربري موټرسايکلونه ورته د ملګرو  د موټر چلولو جواز ترالسه کړی  روزنې وروستهکې د 

 .له لورې ووېشل شول (UNHCR) ادارې

 .د سرچينې په خبره د يادو موټرسايکلونو دوېش څخه يې موخه راستنېدونکو ته د کارموندنې د زمينې برابرول ول
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 ویب سایت وزارت

 

، به UNHCRلوگر وغزنی، به همکاری دفتر  کميته استقرار پايدار و ادغام مجدد عودت کننده ها و بيجاشده های واليات

 سنبله، دوباره فعال شد. 27تاريخ 

تقويت هماهنگی و ارتباطات ادارات سکتوری و موسسات ملی و هدف از ايجاد وفعاليت کميته های ياد شده، ادغام مجدد، 

بين المللی؛ انسجام فعاليت های ادارات )ذيربط ملی و بين المللی(در سطح واليت به منظور مديريت امور عودت کنندگان و 

جاشدگان داخلی؛ بيجاشدگان؛ فراهم آوری زمينه عودت داوطلبانه مهاجرين؛ استقرار پايدار و ادغام عودت کنندگان و بي

دسترسی عودت کنندگان و بيجاشده گان داخلی به خدمات بشری، اجتماعی ، زيربنايی، سرپناه و ايجاد فرصت های شغلی؛ 

های امور مهاجرين در واليات جهت شناسايی ضروريات استقرار،   تقويت مراکز معلوماتی تحت اداره رياست ها وآمريت

 .ر و ادغام می باشدادغام مجدد و تهيه معلومات استقرا

به اساس معلو مات واصله از واليت لوگر، در مراسمی که با اشتراک شماری از مسوولين آنواليت داير شده بود، مولوی 

عبدلوارث آمر امور مهاجرين وعودت کنندگان لوگر، در رابطه به فعاليت آن کميته به حاضرين معلو مات داد، سپس مولوی 
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واليت، ضمن تشکری از هئيت رهبری وزارت امور مهاجرين و هئيت اعزامی در قسمت افتتاح عنايت هللا شجاع والی آن

مجدد کميته استقرار و ادغام مجدد واليتی عودت کنندگان و بيجاشدگان داخلی برايجاد هماهنگی الزم ميان موسسات ملی 

تر واحد از طريق کميته مذکور واداره و بين المللی و رسيدگی به وضيعت عودت کنندگان و بيجاشدگان داخلی زير يک چ

 امور مهاجرين تأکيد نمود.

و کميته استقرار و ادغام مجدد واليتی  (ARIS) در اخير هئيت اعزامی وزارت امور مهاجرين، با ارايه پرزينتيش، سيستم

 را به شاملين مراسم توضيح نمودند.

استقرار پايدار و ادغام مجدد عودت کننده ها و بيجاشده يته در مراسمی که به خاطر فعاليت مجدد کم  طبق يک خبر ديگر،

مولوی محمدعمر عادل رئيس امور مهاجرين وعودت های واليت غزنی، به اشتراک مسوولين آنواليت داير شده بود، 

موسسات   کنندگان آنواليت گفت که کميته مذکور با فعاليت دوباره خود، مشکالت بيجاشده های داخلی وعودت کنندگان را با

 .همکار شريک و موسسات همکاردرعرضه خدمات برای آنها در هماهنگی کامل با اين اداره اقدام خواهد کرد

همچنان الحاج مولوی محمد اسحاق آخندزاده والی غزنی در صحبت های خود فعاليت کميته ادغام مجدد و سيستم ثبت   

فاف و به موقع برای مستحقين مفيد خوانده و از نهاد های معلو مات مهاجرين را درجهت زمينه سازی وعرضه خدمات ش

 همکار تقاضای رسيدگی کامل به مشکالت ونيازمندی های عودت کنندگان وبيجاشدگان داخلی را نمود.

وزارت امور مهاجرين و  2022 (PPA)گفتنی است کميته های ادغام مجدد واليات لوگر و غزنی، مطابق تفاهم نامه

 همکاری مالی دفتر مذکور به فعاليت مجدد آغاز نموده است.، به UNHCRدفتر

 ویب سایت وزارت
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 سنبله طور جبری وداوطلب به کشور برگشته اند. 27  تن مهاجرافغان مقيم ايران، به تاريخ 2۸3يک هزارو 

تن بصورت  ۸۰۵نفر طور جبری  47۸آمر سرحدی اسالم قلعه واليت هرات، از ميان افراد مذکور به اساس معلو مات

 داوطلب واردکشور شده اند.

 معرفی شده است. IOMنفر ايشان غرض دريافت کمک، به دفتر 2۰4منبع عالوه نمود که 

 ویب سایت وزارت
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سنبله کمک  27خانواده های بيجاشده، شهدا و خانم های بيوه ، در واليات ميدان وردک و پکتيکا به تاريخ  55برای 

 در هماهنگی با ادارات مهاجرين آنواليات توز يع شده است. CHAموسسه 

 غانی بودهزار اف 26  مبلغ  کتيکاخانواده در پ 2۱خانواده در ميدان وردک و  34کمک مذکور برای هريک از 

 مهاجرنیوز
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اند. در عمليات نجاتی که از سپتمبر اجساد پنج مهاجر را در دريای اژه پيدا کرده ۱۵گويند که نگهبانان ساحلی ترکيه می

  .سوی نگهبانان ساحلی انجام شد، چهارده مهاجر نيز از دريا نجات يافتند

در نزديکی ازمير دريای اژه مهاجر در  2۰بر اساس خبرنامه نگهبانان ساحلی، روز جمعه گذشته يک کشتی حامل 

 .مهاجر نجات داده شدند ۱4واژگون شد. در عمليات نجاتی که توسط نگهبانان ساحلی انجام شد 

ها برای يافتن يک مهاجر ناپديد تالش روز جمعه مهاجر در آب پيدا شد و ۵بر اساس گزارش، در اين عمليات اجساد 

 .شده همچنان ادامه داشت

 .وگال پيدا شدهای منطقه تفريحی بودروم در استان مدر يک مورد ديگر، جسد يک مهاجر در نزديکی آب

مهاجر را رديابی و يک مظنون به قاچاق مهاجران را  ۱2اند که شب پنجشنبه يک قايق بادی حامل نگهبانان ساحلی گفته

 .در آن دستگير کردند

به گفته مهاجران، هنگام تالش قايق برای فرار از نگهبانان ساحلی، چهار مهاجر در آب افتادند. بر اساس خبرنامه، 

مهاجر ديگر نجات داده شدند و جسد يک تن ديگر نيز در آب پيدا شد. در مورد هويت اين مهاجران جزئياتی بعدتر، سه 

 .منتشر نشده است

اين در حاليست که روز سه شنبه هفته گذشته نيز، نگهبانان ساحلی ترکيه اجساد شش مهاجر از جمله دو نوزاد، سه 

 .اندتن ديگر را که سوار چهار قايق بودند نجات داده 73دند و های دريای اژه پيدا کرکودک و يک زن را در آب

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/search?q=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DA%98%D9%87
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های ترکيه عقب ها به آببنابر گزارش، اين مهاجران از نگهبانان ساحلی يونان درخواست کمک کردند اما از سوی آن

 .رانده شدند

خواستند به ايتاليا ان روز شنبه از يک بندر ايالت طرابلس در لبنان حرکت کرده و میگزارش شده بود که اين مهاجر

 .ها در نزديکی جزيره رودس يونان دچار کمبود مواد سوخت شدبروند اما روز دوشنبه کشتی آن

 .اندمهاجر ديگر از جمله دو کودک ناپديد شده ۵شاهدان عينی به نگهبانان ساحلی گفته بودند که 

 .کننده و يونان از مدتها همديگر را به نقض حقوق مهاجران در مرزها متهم میترکي

 مهاجرنیوز

 

"کاروان پناهجويان" از ترکيه به اتحاديه اروپا در هفته گذشته به نشر رسيدند. حاال يونان از  ها مبنی بر هجومگزارش

گويد. اين تدابير چيست و چگونه عملی تدابير بازدارنده برای جلوگيری از ورود اين کاروان احتمالی پناهجويان سخن می

 خواهد شد؟

https://morr.gov.af/
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شکالت مربوط به مهاجرت ادامه دارد، وزارت امور مهاجرت يونان در حالی که تنش بين دو کشور ترکيه و يونان بر سر م

  .توسط ترکيه به مقصد يونان، جلوگيری می کند« کاروان پناهجويان»گويد، آتن از فرستادن هرگونه می

روابط سياسی بين يونان و ترکيه که دو رقيب محلی هستند، در سطح پايين است. ترکيه نهادهای دولتی يونان را متهم 

که به آن ها گرداند، بدون اينکند، مهاجرانی را که توانسته اند وارد خاک يونان شوند، به صورت غيرقانونی بازمیمی

گويد، انقره مهاجران را به عبور غيرقانونی از مرز و ورود به اجازه ارائه درخواست پناهندگی بدهد. در حالی که آتن می

 .کندخاک يونان تشويق می

مهاجر در يک جزيره کوچک در رودخانه ايوروس پيدا شدند. پيش از آن  3۸ذشته، يک گروه متشکل از فقط در ماه گ

 .شدندگزارش هايی در اين مورد نشر شده بودند که گويا اين گروه از مهاجران، از يک سو به سو ديگر مرز رانده می

 ها را اخراج کردهزار مهاجر از جمله افغان 3ترکيه بيشتر از 

. اين اطالعات که به مراجع عدلی و قضايی ارائه کرده بودند« مدرک»نهادهای يونانی، پيش از اين اطالعاتی را با عنوان 

 .در مساله ايوروس است« دخالت يک طرف ثالث»توسط سازمان های استخباراتی ارائه شده بود، راجع به 

 «تالش ترکيه برای تحريک و سوءاستفاده از مهاجران»ميتاراکيس: 

ت. در حالی که اين تالش ترکيه برای تحريک و استفاده ابزاری از مهاجران اس»گفت: « اسکای»ميتاراکيس به راديو 

 «.ترک ها در عين زمان سعی دارند مهاجران را اخراج کنند، به خاطر مشکالت اقتصادی که دچارش شده اند

که به نقل از رسانه های ترکيه راهی کشورهای اروپايی « کاروان پناهجويان»در زمينه »اين مقام حکومت يونان گفت: 

الحيت مهاجرت تماس گرفتم. من به کميسار عالی سازمان ملل، سازمان خواهد شد، من با اتحاديه اروپا و کميسار با ص

مهاجرت و کميته با صالحيت پارلمان اروپا خبر دادم. فرانتکس نيز که با پوليس يونان در زمينه مسائل مرزی  بين المللی

 «.کند، مطلع استهمکاری می

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43302/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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  .2۰22فبروری  2ماموران ترکيه در حال پوشاندن جسد يک تن از مهاجران در نزديکی مرز ترکيه و ينان، 

  br>Gokhan Balci/AA/picture alliance> :عکس از آرشيف

او افزود، اين کاروان پناهجويان تا به حال تشکيل نشده است و تالش برخی در شبکه های اجتماعی برای بسيج کردن 

 .يان( ناکام مانده است)پناهجو

 مهاجران بدون اسناد قانونی « مسلح کردن بی رحمانه و غيراخالقی»تئودوريکاکوس: 

شود که تاکيس تئودوريکاکوس، وزير محافظت از شهروندان در يونان اظهارات ميتاراکيس چهار روز پس از آن مطرح می

 .ان غيرقانونی نقش داردمهاجر« مسلح کردن بی رحمانه و غيراخالقی»گفت که ترکيه در 

هزار مهاجر بدون مدرک، سعی کردند با عبور از مرز  4۰تئودويکاکوس در روز دهم سپتمبر گفت، "فقط در ماه اگست 

 ".هزار تن رسيده است ۱۵۰شمالی ايوروس وارد يونان شوند و از زمان آغاز سال، اين تعداد به 

 ورود پناهجويان به آلمان افزايش يافته است؛ از کدام مسيرها؟

نخواهيم کند، ما اجازه آن را پيام ما اين است که هيچ کس به صورت غيرقانونی از ايوروس عبور نمی»او تاکيد کرد: 

 «.داد

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43274/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7
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کند. و ساعت هر روز به گونه جدی از اين مرز، محافظت می 24پوليس و اردو در »تئودوريکاکوس در ادامه افزود: 

 «.اردوغان بايد اين مساله را در نظر داشته باشد

در ايوروس را برای محافظت از مرز « اکريتاس»تئودوريکاکوس به اين موضوع هم اشاره کرد که يونان پالن موسوم به 

آورد. او افزود که اروپايی ها نيز بايد برای پيشبرد اين تالش ها همکاری کنند و پيش بينی کرد که اين به اجرا در می

  .ادامه خواهد يافت« برای زيرفشار گذاشتن اروپا و يونان»وضعيت 

 مهاجرنیوز

 

مهاجر را از وضع  427آنها، " 3سی واچ" در برلين گزارش داده است که کشتی "سی واچ "سازمان امدادی آلمانی 

 .بحرانی در بحيره مديترانه نجات داده و به ساحل رجيو ماالبريا در جنوب ايتاليا رسانده است

مهاجر را در بحيره مديترانه نجات داده اند. اين مهاجران طی  427سی واچ( )دو کشتی نجات سازمان مددرسان آلمان 

چندين عمليات نجات داده شده اند. سپس کارمندان کشتی بعد از تقاضاهای متعدد از مقامات ايتاليا و چندين روز انتظار، 

 .اجازه يافتند تا به سوی ساحل جنوبی اين کشور حرکت کنند

مهاجر به بندر شهر ساحلی  ۱2۹گر آلمانی به نام "سی آی" نيز روز جمعه با از سازمان امدادی دي" 4کشتی "سی آی 

 .تارانتو در منطقه آيوليا در ايتاليا رسيده بود

https://morr.gov.af/
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براساس گزارش اين سازمان، بعضی از مهاجران نجات يافته، قبل از آنکه از مقامات ايتاليا اجازه لنگر انداختن در ساحل 

 .شتی بودندرا بدهند، حدود دو هفته در اين ک

مهاجر منتظر دريافت اجازه برای  4۱4از سازمان آلمانی "اس او اس هومنيتی" تاهنوز با " ۱هومنيتی "کشتی نجات 

 .لنگر انداختن در يکی از سواحل امن در کشورهای عضو اتحاديه اروپا در حاشيه بحيره مديترانه می باشد

 اجازه يافت نجات يافتگان را در ايتاليا پياده کند« 4سی آی »کشتی :مرتبط

سازمان با گذشت بيشتر از يک هفته، اس او اس هومنيتی" روز شنبه گزارش داده که وضع مهاجران در کشتی اين "

بيماری های سرماخوردگی، عفونت روده و معده به دليل »همواره بدتر می شود. اين سازمان دريک بيانيه نوشته است: 

در اين بيانيه گفته شده که « درجه سانتی گراد دارند. 4۰تنگی جا در حال سرايت است. شمار زياد کودکان تب باالتر از

 .خم گلوله، نتوانست در کشتی معالجه شوديک مرد با ز

در مسير خطرناک بحيره مديترانه، همواره شمار زيادی مهاجران تالش می کنند که از شمال افريقا، به سوی کشور جزيره 

 .ای مالتا يا سواحل جنوبی ايتاليا در اتحاديه اروپا بروند

 مهاجر با عبور از مديترانه خود را به المپدوسا رساند. عکس از سی واچ 2۸۶يک کشتی حامل 

بسياری از مهاجران در قايق های بادی و غيراستندرد سفر می کنند و در وضع بحرانی دريا توسط کشتی های خصوصی 

ا سپری کنند تا يکی از و يا سازمان های امدادرسان نجات می يابند. آنها اغلب چند روز يا هفته را بايد در اين کشتی ه

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43372/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%3C%3C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%DB%B4%3E%3E-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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کشورهای عضو اتحاديه اروپا به کشتی نجات اجازه ورود به سواحلش را بدهد. مقامات ايتاليا معموال اين اجازه را به 

 .کشتی های نجات می دهند، اما در مواردی اين روند بسيار دشوار است

 نجات ده ها مهاجر از بحر توسط کشتی های نجات سازمان های آلمانی:بيشتر بخوانيد

براساس اظهارات سازمان های نجات مهاجران، مالتا از مدت ها به اين سو، به چنين درخواست هايی پاسخ نمی دهد. 

هزار مهاجر از طريق بحيره مديترانه به ايتاليا  ۶۶مقامات ايتاليا، از آغاز سال ميالدی تا کنون بيش از  براساس اظهارات

 .هزار نفر بوده است 43رسيده اند؛ در حالی که سال گذشته در همين مدت، اين شمار 

مهاجر در بحيره مديترانه جان باخته و يا مفقوداالثر  ۱۰3۹براساس ارقام سازمان ملل متحد، از آغاز سال جاری تاکنون 

 .گرديده اند

 کدوال نیوز

 

اجېن بوت رپوټ سازمان د يونان د رودس ټاپو په ساحلي اوبو کې د کډوالو د هغه کښتۍ ويډيو خپره کړې چې نقاب 

نکو کسانو په شا تمبولې ده. دغه ويډيو ښيي چې نقاب او يونيفورم لرونکي کسان چې په يوه بېړۍ کې سپاره دي د لرو

  .کډوالو يوه کښتۍ پر شا تمبوي. د اجېن بوت رپوټ په حواله دغه کښتۍ د يونان له سواحلو ځواکونو سره تړاو لري

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43245/%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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مه پر خواله رسنيو يوه ويډيو خپره کړې چې ښيي چې ۱۸مبر نارويژي سازمان اجېن بوت رپوټ د يکشنبې په ورځ د سپت

 .په اژه سمندر کې نقاب او يونيفورم لرونکي کسان د کډوالو ربړي کښتۍ په شا تمبوي

د اجېن بوت رپوټ په حواله دغه پېښه تېره يکشنبه د يونان د رودس ټاپو او د ترکيې د سواحلو ترمنځ اوبو کې رامنځ ته 

 .شوې ده

اجېن « يونانيان غواړي چې زموږ کښتۍ نسکوره کړي.»کې ليدل کېږي چې يو سړی په عربي ژبه نارې وهي: په ويډيو 

 .بوت رپوټ بيا وايي چې دوی توانېدلي دي چې ياده ويډيو کې د يونان ساحلي ځواکونو کښتۍ تشخيص کړي

قاب لرونکي کسان چې ظاهرا يې د دغه سازمان د يکشنبې په شپه پر خپله ټويټر پاڼه ليکلي دي چې ويډيو کې درې ن

يې رودس  (ΛΣ-1037) يونان د سمندري ځواکونو يونيفورم اغوستی دی، په هغه کښتۍ کې سپاره دي چې نمبر پلېټ

 .ټاپو کې واقع د يونان د ساحلي ځواکونو کښتۍ سره سمون لري

A rubber boat carrying 35 people was pushed back outside Rhodes on Sunday. In 

the video we can clearly see three masked men, in what seems to be 🇬🇷 naval 

uniforms, in a RIB belonging to the @HCoastGuard, ID number is visible, ΛΣ-1037, 

stationed on Rhodes.@PrimeministerGR pic.twitter.com/cg4GrqUN1n 

— Aegean Boat Report (@ABoatReport) September 18, 2022 

بل لور ته مديترانه کې يو بل فعال سازمان سارواچ مېد نن دوشنبه پر خپله ټويټر پاڼه تاييد کړ چې دغه کښتۍ د يونان له 

کې يې دغه کښتۍ رودس اوبو کې د ساحلي  2۰۱۸ساحلي ځواکونو سره تړاو لري. ياد سازمان زياته کړې ده چې په 

 .ځواکونو د عملياتو په جريان کې ليدلې وه

مندر کي د کډوالو د کښتيو په شا تمبولو پېښې کومه نوې پديده نه ده. له دې وړاندې کډوال نيوز له زياتو هغو اژه س

 .مهاجرو سره مرکې کړې دي چې کښتۍ يې د يوناني ځواکونو له خوا شا تمبول شوې وې

ښې ثبت شوې دي. دغه پې ۶2۹کې اژه سمندر کې د کډوالو د کښتيو د شړلو  2۰2۱د اجېن بوت رپوټ په حواله په 

زره کډوال د يونان له خاورې څخه په شا تمبول شوي  2۶له مارچ مياشتې راهيسې نږدې  2۰2۰سازمان زياتوي چې د 

  .دي

لږ مخکې اجېن بوت رپوټ ويلي وو چې تېره اګست مياشت د يوناني ځواکونو له خوا د کډوالو د کښتيو د شا تمبولو له 

وو. د ياد سازمان په يو راپور کې راغلي وو چې « کډوال په بېړيو کې ايسار پاتې ۱۰۰ګه هره ورځ په متوسطه تو»امله 

https://morr.gov.af/
https://twitter.com/HCoastGuard?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/PrimeministerGR?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/cg4GrqUN1n
https://twitter.com/ABoatReport/status/1571628093059772418?ref_src=twsrc%5Etfw
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هغه مهاجر چې د سمندر له الرې يونان ته د اوښتو هڅه کوي، يوازې لس سلنه يې کولی شي چې يوناني ټاپوګانو ته ځان 

 .ورسوي

ماشومانو  ۵اژه سمندر کې يې د يوې ښځې او ې مه ويلي وو چ۱3د ترکيې سمندري ځواکونو د روانې سپتمبر مياشتې په 

تنه نور يې ژغورلي دي. د چارواکو په حواله، دغه کډوال يوناني ځواکونو د ترکيې ساحلي اوبو پر  73او مړي موندلي 

 .لوړ شړلي دي

تنو ته رسېده د شنبې په ورځ )د  ۸۰د ترکيې ساحلي ځواکونو د عيني شاهدانو له خولې ويلي وو چې دوی چې شمېر يې 

طرابلس ښار څخه د اروپا پر لور خپل سفر پيل کړی و. د يادو مهاجرو کښتۍ دوه ورځې  مه( د لبنان له۱۰سپتمبر 

 .وروسته د يونان د رودس ټاپو په اوبو کې تېل خالص کړي وو

عيني شاهدانو دا هم ويلي وو چې دوی يوناني ځواکونو خپله بېړۍ کې سپاره کړل، قيمتي وسايل يې ونيول او د ترکيې 

 .ږدې پر څلورو کښتيو کې يوازې پرېښودلساحلي اوبو ته يې ن

 کدوال نیوز

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/43318/%D8%AF-%DB%B5-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%DB%B6-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D9%85%DA%93%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%8A-%D9%BE%DA%93%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/43318/%D8%AF-%DB%B5-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%DB%B6-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D9%85%DA%93%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%8A-%D9%BE%DA%93%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
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د آلمان يو شمېر مشهورو مرستندويه سازمانونو د آلمان د حکومت هغه پالنونه ناکفي بللي دي چي غواړي په مرسته يې 

 .له خبرو اترو څخه د پرېکون ګواښ هم کړی دینور افغانان آلمان ته راولي. سازمانونو 

يو شمېر سازمانونو د آلمان صدراعظم اوالف شولڅ، د کورنيو چارو وزيري نېنسي فېزر او د باندنيو چارو وزيري انالېنا 

ي منل بېربوک ته يو ليک لېږلی دی. سازمانونو په دغه ليک کي له افغانستان څخه د تر ګواښ الندي افغانانو د په آلمان ک

کېدلو د نوي پروګرام پر څرنګوالي خپله ناخوښي او تنقيدونه شريک کړي دي. دغو سازمانونو ګواښ هم کړی دی چي 

که په دغه پالن سوي پروګرام کي اصالحات رامنځته نسي نو به د ياد پروګرام پر سر له روانو خبرو اترو څخه جال سي. 

کي راغلي دي چي په ياد ليک ويل سوي دي چي دغه سازمانونه فکر  د آلمان د پروتستانت خبري آژانس په يو راپور

 .کوي چي که بېله تغير څخه د پروګرام اوسنۍ طرحه عملي سي نو هغه به د ناکامۍ د ګواښ سره مخامخ وي

څنګ  ياد ليک د بخښني د نړيوال سازمان، پرو ازيول، بې پولو ژورنالستانو او د افغانستان د ځايي همکارانو د شبکې تر

 .د نورو سازمانونو له خوا السليک سوی دي

سازمانونه له زيات وخت راهيسي داسي اندېښنه لري چي له زيات وخت راهيسي د انتخاب پروسه د هغو کسانو سره به 

مرسته ونکړي چي د آلمان د پوځ او نورو آلماني ادارو لپاره يې په افغانستان کي کار کړی دی. په ليک کي راغلي دي 

افغانانو د منلو پروسه به يوازي هغه وخت بريالۍ او ګړندۍ سي کله چي د ګواښ سره مخامخ د افغانستان د مدني  چي د

ټولني غړو لکه د بشر د حقونو مدافعينو، ژورنالستانو او د مېرمنو د حقونو فعالينو ته مخ په وړاندي هم بشري ويزې 

 .او چټکه کړل سي ورکول سي او د هغوی د کورنيو د الحاق پروسه تعديل

سازمانونه بېره لري چي هغه تنظيمي او مشاورتي مراکز به په کافي اندازه سره امکانات ونلري، چي دغه پروګرام ته 

پالن سوي دي. دغو سازمانونو ويلي دي د پروګرام هغه بڼه چي په پام کي نيول سوې ده، د دغو سازمانونو په آند په 

وړه اندازه د فکر وړ ده. دغو سازمانونو ويلي دي چي د ياد پروګرام د جوړولو په پروسه تنظيمي او د مهتوا له مخي په ل

 .کي شريک کړل سوي ول

يادو سازمانونو له حکومت څخه هيله کړېده چي د دوی له خوا وړانديز سوو تعديلونو ته دي عملي جامه ورواغوندي چي 

دغه ليک د سپتامبر په اتمه نېټه « پروسې څخه ځان جال کړي.ځان مجبوره احساس نکړي چي له دغي »دغه سازمانونه 

  .و شولڅ، فيزر او بېربوک ته لېږدول سوی ؤ

د آلمان ائتالفي حکومت په ائتالفي قرارداد کي ژمنه کړېوه چي د فدرالي آلمان له خوا به د افغانانو د منلو لپاره يو پروګرام 

تان څخه د باندنيو عسکرو د وتلو وروسته د تعقيب او د ګواښونو سره جوړ کړي. د هغو افغانانو لپاره چي له افغانس

 .مخامخ دي
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