
 
 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401_سال سنبله 31

 

او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1 -------------------------------------------- و عودت کنندگان آغازشد نیوزارت امور مهاجر  یشهرک ها ک  یتخن اب   یارز 

ز پرو   په واليتونو ک   ۍپه همکار  (UNHCR) د مهاجرينو وزارت د  2 --------------- لړ پيل ک رامونهګکار کوونکو ته روزني 

 3 -------------------------------------------------------به وطن برگشت نمود رانینفر مهاجرافغان ازا 300هزار2از  شیب

   کم  دو ېک  یاځدبيا يو  باميانو او پکتيا ک  
 4 ------------------------------------------------------------------- ېشو  فعال   ېټ 

 5 ------------------------------------------------------------------ شد و خورایک یخانواده در خوست کمک نقد 171ه ب

 6 ------------------------------------------------------------- پيل شوه ړۍل شېکورنيو ته د مرستو د و   ونو ګسل لغمان ک  

 7 ----------------------------------------------------------------------- نمودند افتیخانواده در خوست پول نقد در  36

 7 ----------------------------------------------------- شیمهاجران در اتر  ي  چشمگ شیاز افزا انتقاد احزاب راست افرایط

 
ز
 9 --------------------------------------- بالقان ي  مس قیاز طر  انیرقم پناهجو  شیداخله آلمان نسبت به افزا ر یوز  نگراب

 10 ---------------------------------------------------کندیم لی" تبدانیاژه را به "گورستان پناهجو  یایدر  ونانیاردوغان: 

و  سو یپول ا ید بلغار    قاچاقي 
ز
 13 --------------------------------------------------------------------------- ول  ین لهډد انساب

 ي  مهاجر غ 300 هیترک گارد ساحیل
ز
 15 ------------------------------------------------ را نجات داد ا یمحصور در در  قانوب

کمک آغاز شده و شب گذشته  امیپ افتیپس از در یرقانونینجات مهاجران غ اتی: عملهیترک یانوردیاداره در

 15------------------------------------------------------------------------------------ انجام شده است تیبا موفق
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ز کامل اخبار  مت 

 ویب سایت وزارت

 

( با دفتر PPA-2022وزارت امور مهاجرین، ارزیابی تخنیکی شهرک های مهاجرین را مطابق تفاهم نامه عقد شده )

UNHCR  سنبله آغاز نموده است. ۲۳به تاریخ 

به اساس معلو مات لقمان سیفی مدیر عمو می نظارت از توزیع زمین ریاست عودت، دو تیم کاری فعالیت را در والیات 

وقرار است، راهی سایر والیات  نموده وارزیابی شهرکهای مورد نظر را در والیات پروان، ننگرهار، پنجشیر تکمیل  آغاز 

 شوند.

شهرک  ۶۲والیت  ۲۹رئیس حکومت قبلی در ۱۰۴به اساس فرمان  ۱۳۸۴وزارت امور مهاجرین در سال  به گفته سیفی

احداث و یکتعداد نمرات در آنها توزیع وهمچنان برخی از خدمات زیربنایی و اساسی از قبیل اعمار مساجد، مکاتب، سرک 

ی انکشافی تطبیق شد، اما در یک تعداد از ها، جوی ها، پلچک ها، چاه های عمیق و نیمه عمیق آب و غیره پروژه ها

 .شهرک ها شرایط الزم زندگی مهیا نشد و یک تعداد از پروژه موثر واقعی نشده است

https://morr.gov.af/
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بعد از پیروزی امارت اسالمی ، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان الزم دانست تا تمام مشکالت همه شهرک ها در  

جمع آوری   والیات که تاحال شهرک ندارند نیاز ها و ظرفیت های موجود آنوالیت ارزیابی تخنیکی شود و همچنان  ۳۴

 و اقدام به احداث شهرک گردد.

 دوزارت ویب سایت

  

پروژې د  (PPA) کال د (۲۰۲۲)ترمنځ د  (UNHCR) استنېدونکو چارو وزارت او دد غه پروګرام د مهاجرینو اور 

 .پیل کېږي( ۳۴السلیک شوي هوکړه لیک له مخې د دغه وزارت د مسلکي کار کوونکو له خوا په ) 

دوه مه د غزني او میدان ورد ګو والیت د مهاجرینو ریاستونوکې د ( ۲۹د مهاجرینو وزارت مسلکي پالوي د وږي په ) 

  .ورځني روزنیز پروګرام په ترسره کولو سره خپل کار پیل کړ

په دې پروګرام کې د کارکوونکو د کړنو د ارزونې څرنګوالي، مکتوب لیکلول، راپور لیکلو، د معیاري فورمونو د تشریح 

 .او پالن جوړولو په اړه تدریس کېږي

https://morr.gov.af/
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 ویب سایت وزارت 

 

 

سنبله طور اجباری و داوطلبانه ازمسی پل ابریشک واسالم قلعه به  ۲۹تاریخ   تن مهاجر مقیم ایران، به ۳۳5هزارو  ۲

 وطن برگشت نموده اند.

از نفر مهاجر، ازطریق پل ابریشم، به والیت نیمروز برگشت نموده است که  ۲۲۶به اساس معلو مات واصله یک هزارو 

 نفر داوطلبانه بوده است.  ۲۲7نفر جبری واز ۹۹۹آن میان، عودت 

 ۴۴۴ت تن مهاجر، ازطریق مرز اسالم قلعه به والیت هرا برگشت نموده که عود ۱۰۹همچنان درعین وقت، یک هزارو 

 نفر داوطلبانه بوده است. ۶۶5نفر ایشان جبری و از

 ۴۰7به گفته مسوولین واحد های دومی وزارت امور مهاجرین در نیمروز و هرات، از مجموع عودت کننده های یاد شده 

 معرفی شده است. IOMنفر، غرض دریافت کمک، به دفتر

https://morr.gov.af/
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 وزارت ویب سایتد

 

مه بامیانو او پکتیا والیت د راستنېدونکو او ( ۲۹په همکارۍ د وږي په ) (UNHCRد ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ) 

 بیا یوځای کېدو کمېټې فعاله شوې.بېځایه شوو د 

د یادو کمېټې د جوړېدو او فعالیتونو موخه د سکتوري ادارو او ملي اونړیوالو موسسو د همغږیو او اړېکو پیاوړي کول،  

په والیتونو کې د بېځایه شوو او راستنېدونکو اداره کول، د ملي او نړیوالو بنسټونو همغږي کول، هېواد ته په خپله خوښه 

فغان مهاجرینو راستنېدل لپاره زمینه برابرول، د راستنېدونکو او بېځایه شوو بیا یوځای کول ، په والیتونوکې د مهاجرینو د ا

او راستنېدونکو چارو ریاستونو او امریتونو معلوماتي مرکزونو پیاوړي کول او د بیا مېشتېدو او بیایو ځای کېدو په اړه 

 (UNHCRرینو او راستنېدونکو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې )د معلوماتو چمتو کول دي،چې د مهاج

پروژې د السلیک شوي هوکړه لیک له مخې بیا  (PPAکال د )( ۲۰۲۲په همکارۍ او مالي لګښت د ذکر شوې ادارې د )

 فعالې شوې. 

اویوشمېر مسؤلینو په ګډون ترسره شول،  په هغه مراسموکې چې په همدې موخه د یادو الیتونو د مرستیاالنو، دولتي ادارو

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت پالوي د بیا یوځای کېد د کمېټې د مسؤلیتونو د څرنګالي په اړه ګډونوالو ته 

 معلومات ورکړل.

https://morr.gov.af/
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 ویب سایت وزارت 

 

 سنبله مواد خوراکی ونقدی توزیع شد. ۲۹به تاریخ   متضرر در والیت خوست  بیجاشده  خانواده ۱7۱برای 

اداره مبارزه با حوادث طبیعی ، و   خانواده شامل آرد ، برنج ، لوبیا و بوره ا زجانب ۹6کمک مذکور برای هر یک از 

بود که درهماهنگی با   IRCفغانی مساعدت دفتر هزار ا ۲۲هزار و  ۱۲خانواده در دوکتگوری مبلغ  75برای هریک از 

 اداره امور مهاجرین آنوالیت توزیع شد.
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 دوزارت ویب سایت

 

( 55۰ریاست په همکارۍ )( موسسې له لورې د لغمان والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ACTION AIDد )

 اړمنو او مستحقو کورنیو ته د مرستو د وېش لړۍ پیل شوه.

 ( افغانۍ او یوه یوه روغتیایي کڅوړه ووېشل شي.۱۴۱۰۰په پام کې ده، چې هرې کورۍ ته )
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 ویب سایت وزارت 

 

به   ناشی از جنگ  خانواده بیجاشده  ۳6نقدی را برای  وعودت کننده گان والیت خوست مساعدتریاست امورمهاجرین 

 سنبله توزیع نموده است. ۲۸  تاریخ

 تهیه شده بود. IRCهزار افغانی بود که از جانب موسسه  ۲4مساعدت مذکور، برای هرخانواده سروی شده، 

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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راستگرا در انتخابات ریاست جمهوری اتریش جا در حالی که مساله مهاجران در مرکز کارزارهای انتخاباتی احزاب 

  .گرفته، ورود مهاجران به این کشور از آغاز سال، به بیشتر از دو برابر رقم سال گذشته افزایش یافته است

، ورود مهاجران به اتریش به گونه چشمگیری افزایش یافته و به بیشتر از دو برابر رقم سال اوراکتیوبه گزارش سایت 

اند در حالی که این رقم مهاجر وارد این کشور شده ۴7۰۰۰غاز سال روان گذشته رسیده است. به گفته این سایت، از آ

 .تن رسیده بود ۱۹۰۰۰به  ۲۰۲۱در طول سال 

 .اندشده هزار مهاجر وارد اتریش ۳بر اساس جدید ترین آمار، تنها در جریان این هفته بیشتر از 

 .ها هستندندیها و هها، پاکستانیشود بیشتر مهاجران تازه وارد، افغانگفته می

ت افراطی بدل شده این در حالیست که موضوع مهاجرت یکی از داغترین موضوعات در کارزارهای انتخاباتی احزاب راس

 .کنندهای حکومت محافظه کار کارل نهامر، نخست وزیر اتریش، انتقاد میکه از سیاست

 .اکتوبر برگزار گردد ۹قرار است انتخابات ریاست جمهوری اتریش در 

ارقام چشمگیر ]ورود مهاجران[ هر » ، حزب راست افراطی گفته است که (FPÖ)او هانس امسباور، سخنگوی اف پی

 «.ته ادامه دارد اما ژرار کارنر، وزیر داخله کنونی، مایل نیست کاری انجام دهدهف

https://morr.gov.af/
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/afflux-record-de-migrants-irreguliers-en-autriche/
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نفر « یک صد هزار»امسال به « غیرقانونی»احتمال دارد شمار مهاجران  سخنگوی حزب راست افراطی هشدار داد که

 .برسد

های بین المللی و ی راه حلاو وزیر داخله حکومت را متهم کرد که از حل مساله مهاجرت درمانده شده و در جستجو

 .ناکام مانده است« عاقالنه»

کرد و از جمله سیاست شدید ضد مهاجران را دنبال می نخست وزیر پیشین، سباستین کورتس، حکومت اتریش در دوره

 .مخالف پذیرش مهاجران افغان بود

 مهاجرنیوز

 

شوند، ابراز نگرانی وزارت داخله فدرال آلمان نسبت به افزایش رقم پناهجویانی که از مسیر بالقان وارد این کشور می

  .کند. او در تالش است که با وزرای داخله چک و اتریش، اقدامات موثر را در این راستا روی دست گیردمی

فدرال آلمان در گفتگو با تلویزیون "ولت" روز سه شنبه گفت، تعداد پناهجویانی که از نانسی فیزر، وزیر امور داخله 

شوند، بیشتر شده است. به گفته خانم فیزر، پناهجویان و مهاجران بی شماری با عبور از شهر مسیر بالقان وارد آلمان می

 .دهندبلگراد پایتخت صربستان به سفرشان به سوی آلمان ادامه می

https://morr.gov.af/
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م حکومت آلمان از انجام مذاکرات با صربستان در مورد اینکه "چرا رقم پناهجویان به گونه ناگهانی افزایش یافته این مقا

 .است" در آینده نزدیک خبر داد

 رقم ورود پناهجویان از اتریش به آلمان افزایش یافته است

کنیم. من با پس به آلمان مشاهده میما جریان مهاجرت روز افزون را از طریق جمهوری چک به اتریش و س»او گفت: 

  «.توانیم در این راستا، انجام بدهیمهمتایان در این دو کشور گفتگو کردم تا ارزیابی کنیم که چه کار مشترک را می

شوستر، وزیر داخله ایالت زاکسن هم از افزایش شمار پناهجویان سخن گفته بود. نانسی فیزر هم این پیش از این آرمین 

کند. ما هم این وضعیت را از دو هفته به اینسو این درست است آنچه که زاکسن مشاهده می»موضوع را تایید کرده گفت: 

 «.ت انجام بدهیمبینیم و در تالش هستیم که اقداماتی را برای تغییر این وضعیمی

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/


 
 
 

11 
 

 

  Website: https://morr.gov.af چارو وزارت او راستنېدونکو  دمهاجرینو  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

 

رجب طیب اردوغان از برخورد یونان مبنی بر "به عقب راندن اجباری پناهجویان" در دریای اژه انتقاد کرد. او دو تصویر 

نمایندگان کشورهای جهان در مقر سازمان ملل متحد نیز نشان داد. برخی از اجساد کودکان جان باخته در دریای اژه را به 

 .کننداز نمایندگان پارلمان اروپا هم نسبت به اخراج اجباری پناهجویان در یونان شکایت می

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در نشست مجمع سازمان ملل متحد در نیویارک، یونان را متهم به برخورد 

با پناهجویان و مهاجران در دریای اژه نمود. اردوغان مدعی شد که نیروهای یونانی، قایق های پناهجویان را به  نامناسب

های با غرق کردن قایق"رانند. این مقام ارشد ترکیه تاکید کرد که گویا یونان گونه "غیرقانونی و با بی اعتنایی" به عقب می

 .کندتان پناهجویان" مبدل میحامل پناهجویان" دریای اژه را "به گورس

اردوغان در جریان سخنرانی، دو عکس از اجساد کودکان جان باخته در دریای اژه را به اشتراک کنندگان در این نشست 

به گفته رئیس جمهور ترکیه، "این دو کودک پس از آن جان باختند که گارد ساحلی یونان، قایق آنان را در آب  .نشان داد

 ".غرق کرد

ها تا هنوز به گونه مستقل مورد تایید قرار نگرفته و یونان ادعای ترکیه مبنی بر پس فرستادن سیستماتیک عکساین 

 .نمایدکند که از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، محافظت میمهاجران به قلمرو انقره را همواره رد کرده است. آتن تاکید می

)ناتو( هستند، اما روابط میان این دو کشور، در پایین ترین سطح قرار  یونان و ترکیه، اعضای پیمان اتالنتیک شمالی

 .گرفته است

https://morr.gov.af/
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از جانب دیگر، شماری از اعضای حزب سبزها در پارلمان اروپا روز سه شنبه از یونان در چگونگی برخورد با مهاجران 

  .و پناهجویان انتقاد کردند

 های جزیره رودس عقب رانده شدندمهاجر توسط افراد نقابدار از آب ۳5:مرتبط

ایجاد کرده است تا اخراج اجباری سیستماتیک پناهجویان را در این نمایندگان گفتند که "یونان یک "دیوار دروغ" را 

مرزهای این کشور، انکار کند. به گفته آنان، آژانس محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا "فرانتکس" این وضعیت 

 .کندرا تحمل می

روز سه شنبه گفت که حکومت  ایریک مارکواردت، نماینده آلمان در پارلمان اتحادیه اروپا در یک کنفرانس مطبوعاتی

 .کندکند یک واقعیت دیگر را بسازد" و "دیواری از دروغ" را بلند میتالش می"محافظ کار آتن 

کند. هرچند یونان در چند سال گذشته چنین اتهامات مبنی بر اخراج اجباری غیرقانونی و سیستماتیک در مرز را رد می

 .های حامی حقوق بشر نیز در میان گذاشته اندها و گروههقربانیان شواهد و مدارک خود را با رسان

 دهدعقب راندن غیر قانونی پناهجویان در بحیره اژه را از سوی گارد ساحلی یونان نشان می این عکس

پیش از این حکومت یونان گزارش سازمان ملل متحد در مورد اینکه نیروهای مرزی آنان ظاهراً هزاران پناهجو را در 

 .ل گذشته اخراج کرده اند را نپذیرفتدو سا

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43453/%DB%B3%DB%B5-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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تینیکی اشترایک، نماینده هالند در پارلمان اروپا هم تاکید کرد که "به عقب راندن اجباری پناهجویان "در مقیاس 

 ".شودسیستماتیک آن انجام می

 «.های متعدد از منابع معتبر در اختیار داریمما گزارش»اشترایکه گفت: 

کورفیلد نماینده فرانسه و ساسکیا پریکمونت، عضو پارلمان اروپا از بلجیم نیز -ولین دلبوسدر میان این هیئت، گوند

رود، آژانس محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا از حضور داشتند. این گروه همچنان تاکید کرد که گمان می

 .مانندافتد، به دور میمناطقی که عقب راندن پناهجویان اتفاق می

گیرند که کنند و مسئوالن یونانی تصمیم میها زیر فرمان مقام های یونانی عمل میآن»ارلمان اروپا گفت: این عضو پ

 «."فرانتکس" در کجا عملیات انجام دهند

 مهاجر عقب رانده شده از یونان را از دریا نجات دادند ۱۸۱نگهبانان ساحلی ترکیه :بیشتر بخوانید

مورد آغاز روند به این گروه همچنان اصرار کرده است که پیش از این کمیسیون اتحادیه اروپا، معلومات ضروری را در 

 .عقب راندن اجباری پناهجویان از سوی کرواسیا و یونان، در اختیار دارد

داند که در آنجا چه جریان دارد" و در حال اتخاذ "تصمیم همه به گفته خانم اشترایک، بخش اجرایوی اتحادیه اروپا "می

 .آیدجانبه" است تا از انجام اقدامات بیشتر این چنینی جلوگیری به عمل 

جناح سیاسی سبزها روز سه شنبه یک طومار را بخاطر کسب حمایت در سراسر اتحادیه اروپا راه اندازی کرد و از 

دهند" کمیسیون اروپا نیز خواست تا "حمایت مالی به کشورهایی که به عقب راندن اجباری پناهجویان را انجام می

 دقوق بشر نماینمسدود کنند و صندوق مالی آینده را مشروط به رعایت ح

 کدوال نیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43145/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B8%DB%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
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کسیزه ډله یې نیولې ده. ویل کېږي چې د یادې ډلې مشري یوه  ۱۲د بلغاریا چارواکي وایي چې د انساني قاچاقبرو یوه 

 .سوریایي کوله چې په بلغاریا کې اوسېږي

د چارواکو په  انساني قاچاق وړونکو د نیولو خبر ورکړ. ۱۲مه د ۲۰د بلغاریا څارنوالۍ پرون سه شنبه د سپتمبر 

حواله، یوه سوریایي چې د بلغاریا دایمي اقامه لري او په دغه هېواد کې په کار بوخت دی، د نیول شوې ډلې مشري یې 

 .کوله

د بلغاریا په بورګاس ښار کې دوه سرتېري وژلي وو له دغې ډلې  داسې ګومان کېږي چې هغه بس چې تېره میاشت یې

 .سره تړاو لري

 تېري ووژل، کډوالو ته زیان نه دی رسېدلیبلغاریا: ترافیکي پېښې دوه سر :بیا ولولئ

 .یورو په بدل کې بلغاریا ته انتقالول ۳۰۰۰-۲۰۰۰زیاته شوې ده چې یادې ډلې د ترکیې له استانبول ښار څخه کډوال د 

شکمن کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د بلغاریا په بېالبېلو ښارونو کې نیول شوي دي. چارواکو ویلي دي چې د یو 

 .سند نه لرونکي مهاجر هم موندلي دي ۲۲نیول شوي قاچاقبر کور ته نږدې یې 

 .دا عملیات د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت او ملي پولیسو ترسره کړي دي

 افغان کډوال نیولي دي ۱۴۱د بلغاریا ځواکونو بورګاس ښار ته نږدې  :بیا ولولئ

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/42860/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%D9%8A-%D9%BE%DB%90%DA%9A%DB%90-%D8%AF%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AA%DB%90%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%90%D8%AF%D9%84%DB%8C
https://www.infomigrants.net/ps/post/42860/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%D9%8A-%D9%BE%DB%90%DA%9A%DB%90-%D8%AF%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AA%DB%90%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%90%D8%AF%D9%84%DB%8C
https://www.infomigrants.net/ps/post/42860/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%D9%8A-%D9%BE%DB%90%DA%9A%DB%90-%D8%AF%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AA%DB%90%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%88%DA%98%D9%84-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%90%D8%AF%D9%84%DB%8C
https://www.infomigrants.net/ps/post/42915/%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%DA%81%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AB%D8%A7%D8%B3-%DA%9A%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87-%D9%86%DA%96%D8%AF%DB%90-%DB%B1%DB%B4%DB%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D9%8A
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وړپوړي چارواکي ویلي وو چې د پنجشنبې د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت یوه ل ۲5د یادولو ده چې د اګست میاشتې په 

 .ورځې په سهار دوه بلغاریایي سرتېري هغه مهال ووژل شول چې غوښتل یې یو بس ودروي چې کډوال یې انتقالول

پېښه هغه مهال رامنځ ته شوه چې یوه بس چلوونکي د بورګس ښار د پولیسو په دوو پستو کې د خپل موټر له درولو 

  .ډډه وکړه

کی ورپسې د تراپزیتسا په څلور الره کې بایسکېلو ته ځانګړي شوي مسیر ته داخل شو چې له امله یې د موټر چلوون

 .پولیسو یو موټر، د بس تمځي او له یو ښاري تشناب سره ټکر وکړ

 .بلغاریا پر بالکان الر پراته ده. ګڼ شمېر کډوال هڅه کوي چې اروپا ته د راتګ په موخه لومړی دغه هېواد ته واوړي

 رادیوی صدای ترکیه

دریافت پیام کمک آغاز شده و شب گذشته با موفقیت اداره دریانوردی ترکیه: عملیات نجات مهاجران غیرقانونی پس از 

 انجام شده است

 

مایلی سواحل شهرستان کاش استان  ۱۰۳مهاجر غیرقانونی محصور در  ۳۰۰گارد ساحلی و اداره دریانوردی ترکیه 

 .آنتالیا در دریای مدیترانه را نجات دادند

https://morr.gov.af/
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ه عملیات نجات این تعداد از مهاجران غیرقانونی پس از دریافت ای اعالم کرده کاداره دریانوردی ترکیه با انتشار اطالعیه

 .پیام کمک آغاز شده و شب گذشته با موفقیت انجام شده است

دقیقه شب گذشته به وقت محلی، یک کشتی باری  ۲۳:47گارد ساحلی ترکیه پس از دریافت درخواست کمک در ساعت 

مهاجر غیرقانونی به کشتی  ۳۰۰ر داشته، هدایت کرده و بدین ترتیب ای که قایق مهاجران غیرقانونی قرارا به سمت نقطه

 .اندباری منتقل شده

مایلی سواحل شهرستان کاش  ۱۰۳متری در حال حرکت در فاصله  ۲۰این تعداد مهاجر غیرقانونی سوار بر یک قایق 

 .انداستان آنتالیا در دریای مدیترانه دچار سانحه شده بوده

https://morr.gov.af/

