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 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1---------------------- رای مستحقين فراهم می شوددهيم که زمينه خدمت رسانی آنان بالمللی اطمينان میبه ادارات بين

د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزير د سويل ختيځ زون د قومي شخړو د هواري شورا سره د قومي 

 3------------------------------------------------------------------------------- هواري په موخه غونډه وکړهشخړو د 

 4------------------ حقاني: مخکې له دې، چې واورې وشي او الرې بندې شي، په لرې پرتو سيمو کې بايد امادګي ولرو

 4-------------------------------------------------------------- د پنجشېر واليت د مهاجرينو چارو نوی آمر معرفي شو

 5----------------------------------------------------------- دايکندي کې له درې سو زياتو کورنيوسره مرستې وشوې

 6------------------------------------------------------------------ بيش ازسه هزار مهاجر افغان به وطن برگشت نمود

 7---------------------------------------------------------- مديترانه: دو کودک در آتش سوزی در يک قايق جان دادند

 9------------------------------------------------ کدوال ژغورلي دي 7۵يوناني چارواکو د دغه هېواد ساحلي اوبو کې 

 10 ------------------------------------------------ کودک شان متهم کردند« ربودن»زوج افغان سرباز امريکايی را به 

 15 ---------------------------------------------------- سوزی اقامتگاه پناهجويانحتمال انگيزه سياسی در آتشآلمان؛ ا

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

 17 --------------------------------------------------------- هزار مهاجر امسال از مسير بالقان وارد آلمان شده اند ۸۶

 1۸ ------------------------------------------------------------ کډوال نيول شوي دي ۴3۵په يوه اونۍ کې سلواکيا کې 

 20 ---------------------- و ته د تابعيت د ورکولو حکم صادر کړید پاکستان يوې محکمې دغه هېواد کې زېږېدلو افغانان

 21 -------------------------------- «افغانستان کې د سياسي تحوالتو له پيل څخه يو نيم ميليونه افغانان ايران ته تللي»

 23 ------------------------------------------------------- ها مهاجر از خطر غرق شدن در مديترانه نجات داده شدندده

 24 ---------------------------------------------------- های متولد پاکستان تابعيت داده شودآباد: به افغانمحکمه اسالم

 25 -------------------------------------------------------- مهاجر امسال از مسير بالکان وارد آلمان شده اندهزار  ۸۶

 27 ------------------------------------------------------------------- مهاجر غيرقانونی در تونس دستگير شدند 177

 2۸ ------------- مهاجر غيرقانونی که قصد داشتند به طور غيرقانونی وارد ايتاليا شوند در تونس دستگير شدند 177
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 متن کامل اخبار

 ویب سایت وزارت

 

الرحمن حقاني، وزير امور مهاجرين و عودت کنندگان در نشستی که به منظور هماهنگی مطلب فوق را الحاج خليل

 شده بود، بيان کرد.های اداره پناهندگان سازمان ملل متحد با واحدهای واليتي وزارت داير فعاليت

المللی در سرتاسر وی عالوه نمودکه امارت اسالمی افغانستان زمينه خدمت رسانی به نيازمندان را برای ادارات بين       

 کشور فراهم ساخته و در زمينه تالش بيشتر می نمايد. 

ود، وزير امور مهاجرين از همکاری ميزان در هوتل انترکانتننتال کابل برگزار شده ب 2۸در اين نشست که روز پنجشنبه 

های اداره پناهندگان سازمان ملل متحد با اين وزارت قدردانی کرده واز نهاد مذکور المللی بخصوص از همکاریادارات بين

ها بيشتر کمک های مهاجرين و ارائه خدمات اساسی و زيربنايی در شهرکخواست که در قسمت معياری سازی شهرک

   .نمايد

https://morr.gov.af/
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های واليتي وزارت امور مهاجرين هدايت داد که معلومات کامل را در مورد وی به روئسا و مسئوالن نمايندگی      

ها، غصب ها مبنی بر نيازمندیهای مهاجرين به مقام وزارت ارائه نمايند تا اين اداره از چگونگی مشکالت شهرکشهرک

   .ا آمادگی کامل روند توزيع زمين را آغاز نمايدزمين، نمرات توزيع شده و توزيع ناشده آگاهی يافته و ب

همچنان الحاج محمد ارسالح خروتی، معين مالی و اداری وزارت امور مهاجرين در سخنانش از همکاری گسترده       

ام های مشترک انجاداره پناهندگان سازمان ملل متحد با وزارت سپاسگذاری کرده بيان کرد که ما بايد از تجارب و فعاليت

  .شده امسال بياموزيم تا در سال آينده به صورت موثرتر کار کنيم و خدمات بهتر را برای مردم ارائه کنيم

ها را با وزارت شريک معين مالی و اداری از ادارات مددرسان خواست که معلومات کامل از مستفيد شدگان کمک      

ساحاتی تطبيق شود که نيازمند واقعی را تحت پوشش قرار  های کاری بايد با هماهنگی وزارت درساخته شود و پروژه

  .دهد

های چهار دهه اين در همين حال آقای لئونارد زولو، رئيس اداره پناهندگان سازمان ملل متحد در کشور، از فعاليت     

ين در کنار مردم افغانستان نهاد در افغانستان يادآوری کرده و بيان کرد که اين نهاد در هماهنگی کامل با وزارت امور مهاجر

 خواهد بود.

وی افزود که اداره پناهندگان سازمان ملل در قسمت حفاظت افراد آسيب پذير و نجات زندگی اين قشر اعم از بيجاشدگان       

 .داخلی و مهاجران افغا ن در کمپ های کشور های همسايه فعاليت می کند
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 دوزارت ویب سایت

 

د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزير د پالوي په ملتيا پکتيا واليت ته سفر وکړ او هلته يې د سويل ختيځ 

 چارو او السته راوړنو څخه ليدنه وکړه.د   زون د قومي شخړو د هواري شورا

نوموړي د سويل ختيځ زون د قومي شخړو د هواري شورا سره د پکتيا واليت د منګل بلخيلو او خوست واليت صبريو 

زمبر قومونو ترمنځ د شخړې پای ته رسولو په موخه خبرې اترې وکړې، او ويې وويل چې د يو ساعت لپاره د وينې 

تعالی لوی نعمت دی، موږ د شخړو د هواري په موخه سرتور سر، پښې ابلې او په ننواتې هر چا ته  تويدو بنديدل د هللا

 ورځو او ترې غواړو چې دښمني او تربګني په ورورولۍ بدله کړي.

نوموړي زياته کړه چې ا.ا.ا په پوره توان سره هڅه کوي چې د هيواد ټولې رامنځته شوې شخړې په سولييز ډول پای ته 

 .ورسوي
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 دوزارت ویب سایت

 

د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزير الحاج خليل الرحمان حقاني د پېښو د خطرونو کمولو نړيوالې ورځې په مناسبت 

ډېرې لرې پرتې سيمې، چې د واورو له ورښت وروسته رسيدګي ورته  جوړې شوې غونډې ته په خپله وينا کې وويل:

 نه کيږي، مخکې له مخکې بايد امادګي ورته ولرو

ښاغلي حقاني زياته کړه، په وروستيو حوادثو کې ا.ا. په ډېر کمو امکاناتو دومره څه وکړل، چې ډېرو پرمختلليو 

 ا.ا. ژمنتيا ښييهيوادونو به سره له ډېر امکاناتو نه وي کړي او دا د 

نوموړي له ټولو هغه داخلي او خارجي بنسټونو مننه، چې په تېرو طبعي پېښو کې يې له افغانانو سره بشري مرستې 

 کړي دي

 دوزارت ویب سایت 

https://morr.gov.af/
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له  آمر د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت د پالوي  نوی  آمريت د پنجشېر واليت د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو 

 ( مه د هغه آمريت کار کوونکوته معرفي شو.27لورې د تلې په )

وزارت د داخلي  او راستنېدونکو چارو  د مهاجرينو   د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت پالوي، چې مشري يې

مولوي شمال خان عثماني کوله ور سره مل پالوي د راستنېدونکو د بيا يوځای کېدو  بېځايه شوو د دايمي حل الرو رئيس

رئيس ، ارشاد او دعوت او د واليتونو د همغږۍ آمر د پنجشېر واليت د والي سره د ليدنې وروسته د يو لړ مراسمو په 

 و ته ور وپېژندنه.د پنجشېر واليت د مهاجرينو چارو د نوي آمر په توګه کار کوونک  ترڅ کې محمد رها

 دوزارت ویب سایت

https://morr.gov.af/
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د باتو ولسوالۍ )   ( مه27( فتر له لورې د دايکندي واليت د مهاجرينو چارو آمريت پ همکارۍ د تلې په )UNHCRد )

 ( اړمنو کورنيو سره نغدي مرسته وشوه.32۵

 ( امريکايي ډالره نغدې ووېشل شوې.29۵( او ) 1۶۵(، )27۵ياد کورنيو هرې کورنۍ ته د کور جوړولو په موخه ) 

 ویب سایت وزارت

https://morr.gov.af/
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واليت نيمروز ميزان به  27و  2۶مقيم ايران، از طريق پل ابريشم، به تاريخ های  تن مهاجر افغان  3۵1سه هزارو 

 برگشتند.

تن مجرد  2975  تن و 376خانواده ، شامل  90افراد مذکور به اساس معلو مات رياست امورمهاجرين واليت نيمروز 

 بودند.

تن مجرد غرض دريافت کمک، به  39زن و همچنان  130مرد و  116خانواده شامل  53به گفته منبع ازآن ميان 

 معرفی شده اند.  IOMدفتر

 

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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نگهبانان ساحلی ايتاليا اعالم کردند که دو کودک يک و دو ساله در آتش سوزی در قايقی که قصد عبور از دريای مديترانه 

 .اندناپديد شدهبه سمت ايتاليا را داشت، کشته شدند. در اين حادثه دست کم پنج زن زخمی و يک زن ديگر 

اکتوبراعالم کردند که جسد سوخته دو کودک خردسال در يک قايق در  21های ايتاليا روز جمعه نيروهای ساحلی و رسانه

دريای مديترانه پيدا شده است. قايق مذکور قصد داشت با عبور از دريای مديترانه به ايتاليا برود. بر اساس اطالعات 

 .اوليه، هردو کودک در آتش سوزی در داخل قايق کشته شدند

ساله که گمان می رود مادر يکی از کودکان فوت شده  2۵يک زن حامله  .ی شدنددست کم پنج زن نيز در اين حادثه زخم

 .باشد، به سرعت به بيمارستان پالرموی ايتاليا منتقل شد و يک زن ديگر ناپديد شده است

ز المپدوزا به يک قايق گزمه نگهبانان ساحلی ا»های مالتا ای اعالم کردند که در توافق با مقامهای ايتاليايی در بيانيهمقام

تاهنوز محل حرکت و مليت قربانيان « مهاجر از جمله جسد دو مهاجر خردسال را پيدا کرد. 3۸محل حادثه اعزام شد و 

 .اعالم نشده است

يک قايق ماهيگيری تونسی که ابتدا به محل رسيده بود، از وقوع انفجار در قايق خبر داده بود.  های ايتاليايی،به گفته مقام

دفتر دادستانی در اگريجنتو، درسيسيل،  .عه ظاهراً ناشی از انفجار بالون گاز يا آتش گرفتن مواد سوختی بوده استاين فاج

 .تحقيقات را آغاز کرده است

   مهاجر را از خطر مرگ در مديترانه نجات دادند ۵0امدادگران آلمانی  :در همين زمينه

  "ديگر نمی توان اجازه داد که مردم بميرند»

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43784/%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%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%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-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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شهردار المپدوزا، فيليپو مانينو، از  .های تونس تحت مراقبت قرار گرفتندمهاجران نجات يافته، در المپدوزا در نزديکی آب

 .صحبت کرد و از رئيس کميسيون اروپا، اورسوال ووندر الين، خواست که به آنجا برود« جهنم»يک 

ام. اروپا بايد بدون تاخير وارد روز است که شهردار هستم و تا کنون پنج مورد مرگ را ثبت کرده 100من تنها »او گفت: 

 «.توان اجازه داد که مردم بميرندعمل شود، ديگر نمی

هزار نفر در سواحل ايتاليا فرود آمده اند، در حالی که اين  7۶ت کشور ايتاليا، از ابتدای سال تاکنون بيش از به گفته وزار

 .هزار نفر بود 2۶هزار نفر و سال قبل از آن  ۵0حدود  2021رقم در مدت مشابه سال 

مهاجر در مديترانه مرکزی،  129۶از ابتدای سال جاری ميالدی،  (IOM) بر اساس گزارش سازمان بين المللی مهاجرت

 .خطرناک ترين مسير مهاجرت در جهان، ناپديد شده اند

 تن رسيد 11کشتی در جزيره کيترا به  يونان؛ شمار قربانيان غرق شدن يک :در همين زمينه

 کدوال نیوز

 

تنه کډوال ژغورلي دي. د دغو  7۵مه يې د يونان په سوېلي اوبو کې 21يوناني چارواکي وايي چې نن جمعه د اکټوبر 

 .کډوالو کښتۍ د هوا د خرابو حاالتو له کبله سمندر کې له ستونزو سره مخامخ شوې وه

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43901/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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اوبو کې د کډوالو يوه بادبان  مه يې د دغه هېواد په ساحلي21د يوناني سمندري ځواکونه وايي چې نن جمعه د اکټوبر 

 .لرونکې کښتۍ ژغورلې ده

 .هوا د خرابو حاالتو له کبله د پوپلونز سيمې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شوې وهدغه کښتۍ سمندر کې د 

چارواکو ويلي دي چې د عملياتو له پيل وروسته يې د کډوالو کښتۍ يو يوناني بندر ته انتقال کړې او ژغورل شويو کسانو 

 .مهاجر سپاره ول 7۵ښځو په ګډون  ۶په دغه کښتۍ کې د  ته يې روغتيايي خدمات برابر کړي دي.

 کډوال په لوڅ حالت کې موندل شوي دي 92د يونان او ترکيې پر پوله  :بيا ولولئ

هڅه کوي چې اروپايي ټولنې ته د رسېدو په موخه يونان ته  هر کال د افريقا، اسيا او منځني ختيځ زرګونه اوسېدونکي

واوړي. ډېری دغه کسان په ربړي او يا نورو کښتيو کې له ترکيې څخه ځانونه يونان او يا ايټاليا ته رسوي. خو دغه 

 .سمندري الرې له خطرونو ډکې وي

کسانو خپل ژوند له السه  30لږترلږه ېدو له کبله اوبو کې د دوو کښتيو د ډوب د اکټوبر مياشتې په لومړيو ورځو کې يوناني

 .ورکړ

له يې له مهاجرو سره د بشري حقونو سازمانونو او رسنيو په وار وار پر يونان تور لګولی دی چې له ترکيې سره پر پو

 .تاوتريخجن چلن کړی او کډوال يې له خپلې خاورې څخه په شا تمبولي دي. خو يونان تل دغه ادعاوې رد کړې دي

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/44038/%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%D9%BE%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%87-%DB%B9%DB%B2-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%87-%D9%84%D9%88%DA%85-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%DB%90-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/43952/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%DA%A9%DA%9A%D8%AA%DB%8C%D9%88-%DA%89%D9%88%D8%A8%DB%90%D8%AF%D9%88-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AF-%D9%85%DA%93%D9%88-%D8%B4%D9%85%DB%90%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%88%DA%93-%D8%B4%D9%88%DB%8C
https://www.infomigrants.net/ps/post/43952/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%DA%A9%DA%9A%D8%AA%DB%8C%D9%88-%DA%89%D9%88%D8%A8%DB%90%D8%AF%D9%88-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AF-%D9%85%DA%93%D9%88-%D8%B4%D9%85%DB%90%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%88%DA%93-%D8%B4%D9%88%DB%8C
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و يک زوج افغان بر سر کودکی که در جنگ افغانستان در اياالت متحده امريکا يک جنجال قضايی ميان يک زوج امريکايی 

 يتيم شده بود جريان دارد. قضيه از چه قرار است؟

يک زوج افغان که به عنوان پناهجو به اياالت متحده امريکا رفته اند، با شکايتی در يک محکمه فدرال، يک عضو نيروی 

 .دخترشان کردند« ربودن»دريايی اين کشور و همسرش را متهم به 

اين نوزاد دو سال قبل از ميان ويرانه های به جای مانده از عمليات نيروهای امريکايی بيرون کشيده شده بود. در اين 

 .عمليات نيروهای ويژه امريکايی والدين و پنج خواهر و برادرش اين نوزاد به قتل رسيدند

در افغانستان، به يک زوج افغان سپرده شد که به اين نوزاد دختر پس از ماه ها معالجه در يک شفاخانه نظامی امريکايی 

تازگی ازدواج کرده بودند. کميته بين المللی صليب سرخ و مقام های افغان اين زوج را به عنوان اقارب اين دختر کوچک 

 .شناسايی کرده بودند

افغانستان اعزام شده  اما براساس اسناد محکمه، يک افسر نيروی دريايی اياالت متحده امريکا که به صورت موقت به

 .بود، از اين نوزاد دختر زمانی که در شفاخانه بستری بود، خبردار شد

https://morr.gov.af/


 
 
 

12 
 

 

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

 

 

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

اين افسر نيروی دريايی پس از بازگشت نزد همسرش در ويرجينيا، احساس کرد که موظف است اين نوزاد دختر را به 

 .ش ستايش کرده بودفرزندی بگيرد و اين کار را به عنوان عملی مطابق با باورهای دينی مسيحی ا

اين دختر کوچک که حاال سه و نيم سال دارد، در کانون يک مجادله پيچيده قضايی قرار گرفته است. در اين ارتباط دست 

 .کم چهار دوسيه قضايی در جريان است

ه گفته بودند، کار اين دوسيه به وزارت های دفاع، عدليه و داخله اياالت متحده امريکا کشيده شده است که در گذشته هميش

تالش برای به همراه بردن شهروند يک کشور ديگر می تواند به روابط نظامی و خارجی صدمات جدی وارد کند. مقامات 

 .نيروهای دريايی و فدرال امريکا درباره اسناد محکمه اظهار نظر نکرده اند

اقارب شان که هنوز در افغانستان هستند، خانواده افغان از محکمه خواست که هويتشان را به دليل نگرانی از وضعيت 

 .فاش نکند. آن ها به شرط ناشناس ماندن حاضر به صحبت با اسوشيتدپرس شدند

در اوايل زمانی که نهادها به دنبال اقارب افغان اين نوزاد بودند، جوشوا مست، افسر نيروی دريايی به يک قاضی محکمه 

 .است« يتيم جنگی بی وطن»ايالتی در ويرجينيا گفت که اين نوزاد يک 

براساس اسناد محکمه، اين زوج امريکايی به قاضی محکمه در اين باره اطمينان خاطر دادند که اشرف غنی، رئيس 

جمهور آن زمان افغانستان قصد دارد در طول چند روز سندی را در اين باره به امضا برساند. قاضی ايالتی موافقتش را 

به جوشوا مست و همسرش استفانی مست سپرد و نام آن ها را در گواهی تولد طفل به اعالم کرد و حضانت کودک را 

 .عنوان قيم ثبت کرد

اما هيچ سند امضاشده ای از سوی اشرف غنی به دست محکمه نرسيد و يک مشاور غنی در اوائل اين ماه گفت که هيچ 

ا برسد. به گفته او چنين درخواستی بايد به تاييد مدرکی وجود ندارد که نشان دهد، اًصال قرار بوده چنين سندی به امض

محکمه برسد، اما چنين اتفاقی رخ نداده است و ديگر اين که براساس قوانين اسالم، به فرزندی گرفتن نوزادن افغان توسط 

 .افراد غيرمسلمان ممنوع است

قيم نوزاد معرفی می کند به يک قاضی  در ادامه اين دوسيه آمده است، به هر حال مست و همسرش با اسنادی که آن ها را

 .فدرال در ويرجينيا مراجعه کردند تا به اين وسيله نگذارند که حکومت امريکا نوزاد را به زوج افغان تحويل دهند

https://morr.gov.af/
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سارنواالن وزارت عدليه وارد عمل شدند و گفتند که پروسه به فرزندی گرفتن اين نوزاد که توسط قاضی محکمه ايالتی 

 .است. قاضی هرگونه دخالت در اين زمينه را رد کرد و نوزاد به اقاربش سپرده شد« غيرمعتبر»بود،  تصويب شده

اين زوج افغان که می گويند اصال خبر نداشتند در محکمه های ايالت متحده امريکا چه می گذرد، و پس از اين که نوزاد 

 .هفت ماهه را برای نخستين بار ديدند، از خوشحالی گريستند

اين « ما فکر نمی کرديم که او زنده به نزد خانواده اش بازگردد. اين بهترين روز زندگی ما بود.»د جوان افغان گفت: مر

زن و شوهر افغان به گفته خودشان اين طفل را در دو سال بعد از آن به عنوان عضو خانواده خود و براساس موازين دين 

 .اسالم بزرگ کردند

به شمول انگليسی صحبت می کند، به تحصيالتش ادامه داد و همسر او در يک معاينه خانه به زن افغان که به سه زبان 

 .کار مشغول شد. آن ها نخستين سال های زندگی اين نوزاد را به خوبی به ياد می آورند

عاشق اين  او )دختر خوانده( دوست داشت که لباس های جديدش را به ديگران نشان بدهد و»زن جوان در اين باره گفت: 

بود که هر هفته دستانش را با حنا رنگ کند. من هرگاه که آرايش می کردم و يا موهايم را شانه می کردم، او دوست داشت 

 «.که اين کارها را برای من انجام بدهد

https://morr.gov.af/
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عه به يک در ادامه اين دوسيه آمده است، با وجود اين که نوزاد در افغانستان باقی ماند، جشوا و استفانی مست با مراج

 .محکمه ايالتی در امريکا به اين کودک خوردسال يک نام غربی دادند

آن ها روند پذيرش اين کودک به فرزندی را به پايان رساندند و کودک را در سيستم مراقبت های صحی وزارت دفاع ثبت 

 .کردند. اين دو حتی از يک داکتر اطفال وقت مالقات گرفتند

آمده است، مست از طريق يک واسطه با زوج افغان در ارتباط بود و به آن ها پيشنهاد کرد که آنگونه که در ادامه دوسيه 

فرزندشان را برای مراقبت های طبی به امريکا بياورند. اما اين زوج به مست گفتند که چنين سفری بيش از حد دشوار و 

 .سخت است

از خروج نيروهای امريکايی از افغانستان، همه چيز تغيير اما اسناد محکمه نشان می دهد که در تابستان سال گذشته، پس 

کرد. در آن زمان مست به اين زوج پيشنهاد کردند که همراه با اين کودک به اياالت متحده امريکا تخليه شوند. آن ها اين 

 .پيشنهاد را پذيرفتند

  

تخليه شده افغان، خسته و بی قوت به ميدان در ادامه اين دوسيه به نقل از زوج افغان آمده است، وقتی که شهروندان 

هوايی در واشنگتن دی سی رسيدند، مست آن ها را از صف مهاجران تازه رسيده بين المللی بيرون کشيده و به نزد يک 

مامور تحقيقات برد. وقتی که مست يک پاسپورت افغانی صادر شده برای کودک را به آن ها نشان داد، اين زوج گفتند که 

 .ير شدند. اما آن چه که برای آن ها تکان دهنده بود، نام خانوادگی ثبت شده در اين پاسپورت بود: مستغافلگ

https://morr.gov.af/
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اين زوج جوان افغان خبر نداشتند که به زودی فرزندشان را از دست می دهند. آن ها می گويند که فقط چند روز پس از 

همسرش به نزد آن ها آمدند و پس از يک رويارويی  آغاز پروسه نقل مکان در پايگاه فورت پيکت گارد ملی، مست و

 .دختر کوچک را که آن زمان دو و نيم ساله بود از نزد آن ها گرفته و با موتر آن جا را ترک کردند

در ادامه اين دوسيه آمده است که مست و همسرش بر اين پافشاری دارند که والدين قانونی اين کودک هستند و برای 

 .داشته اند« لکردی تحسين برانگيزعم»محافظت از او 

نيستند. « والدين قانونی اين دختر»آن ها از قاضی خواستند که شکايت اين زوج افغان را رد کند و گفتند که اين زوج 

 .وکيل خانواده مست حتی در اين باره که زوج افغان واقعا اقارب اين کودک هستند، ابراز شک و ترديد کرد

پس از اين که آن ها او را بردند، »تسليم شدن نيست. زن جوان افغان به اسوشيتدپرس گفت:  اما زوج افغان حاضر به

ما نمی توانيم آينده ای را  .اشک های ما بند نمی آيد. ما همين حاال هم مثل دو جسد هستيم. قلب های مان شکسته است

 «.بدون او تصور کنيم. نه مزه غذا را می فهميم و نه خواب می رويم

 مهاجرنیوز

های پناهجويان اوکرايينی در ايالت سوزی در يکی از اقامتگاهپوليس آلمان احتمال انگيزه سياسی را در وقوع آتش

 .کند. تحقيقات در اين باره هنوز جريان داردفورپومرن رد نمی-مکلنبورگ

https://morr.gov.af/
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اکتوبر(  20فورپومرن در شمال شرق آلمان، نيمه شب گذشته ) -نزديکی جزيره پوئل در ايالت مکلنبورگای در در منطقه

اوکرايينی بر اثر آتش سوزی به طور کامل تخريب شد. به گفته يکی از مقامات محلی همه  پناهجويان هایيکی از اقامتگاه

اند و کارکنان هم که در مجموع از ساختمان خارج شده پناهجوی ساکن اين اقامتگاه بدون هر گونه آسيب و جراحتی 1۴

 .اند، سالم هستندسه تن بوده

پوليس روستوک )بزرگترين شهر اين ايالت(  سوزی را رد نکرده است.های سياسی برای اين آتشپوليس احتمال انگيزه

آغاز کرده است. بر پايه خبرهای حفاظيت و امنيتی حکومت آلمان تحقيقات در اين باره را  اعالم کرده است که ادارات

 .منتشرشده، شماری از نيروهای پوليس جنايی هم در اين تحقيقات شرکت دارند

گرفتن محل اقامت پناهجويان اوکرايينی متحير شده است، در اين باره گفت:  نانسی فئزر، وزير داخله آلمان که از خبر آتش

او اين مسئله را که « کردند.های آتش نجات پيدا میبايد ]اينجا[ از شعلهاند، کسانی که از جنگ پوتين به ما پناه آورده»

 .هيچ کدام از پناهجويان آسيب نديده، "شانسی بزرگ" دانست

 .تر ساختمان يک هتل بوده استتن از پناهجويان اوکرايينی در آن اسکان داده شده بودند، پيش 1۴ساختمانی که 

کنند به مردمی که از جنگ فرار می»فورپومرن در توييتی نوشته است: -مکلنبورگمانوئال اشوسيگ، نخست وزير ايالت 

 «.کنيمپراکنی و خشونت را تحمل نمیحمايت و پناه ما نياز دارند. نفرت

گفتنی است که در آغاز هفته جاری، پوليس منطقه گزارشی مبنی بر حک شدن صليبی شکسته در بخش ورودی هتل 

 .ل آن هنوز شناسايی نشده استدريافت کرده بود که عام

 .سوزی ارتباطی دارد يا خيربه گفته پوليس هنوز مشخص نيست که آيا اين ديوارنويسی با آتش

های "حمله به ارزش های اقامت آنها،معاون رئيس پوليس روستوک گفته است، هرگونه حمله به پناهجويان و محل

 -ل پذيرش" خوانده است. به گفته اين مقام پوليس ايالت مکلنبورگدهنده و غيرقابماست". او چنين اقدامی را "تکان

 .ای برخوردار استسوزی از اولويت ويژهفورپومرن، تحقيقات در مورد علل و عامل اين آتش

به صدا درآمد. بر پايه اين  21:20اکتبر( آغاز شد و آژير خطر  19سوزی از شب گذشته )بنا بر گزارش پوليس، آتش

های آتش را در بخش بيرونی ساختمان مهار کنند، شعله اند که آتشان اقامتگاه پناهندگان، ابتدا تالش کردهگزارش کارکن

 .های داخلی ساختمان سرايت کرده استاما از آنجا به کل سقف و پس از آن به بخش

  .دندنشان برای مهار اين آتش در ساعات پايانی شب به محل حادثه اعزام شده بوآتش 120تقريبا 

https://morr.gov.af/
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سوزی اش بر اين باور است که اين آتشنشانان به خبرنگاران گفته است که بر اساس تجربه چندين سالهيکی از آتش

 .عمدی بوده است

 .اندگويد، پناهجويان به اقامتگاه ديگری منتقل شدهسوزی قابل سکونت نيست. پوليس میساختمان تخريب شده در اثر آتش

 مهاجرنیوز

 

هزار مهاجر از مسير بالقان وارد آلمان شده اند که  ۸۶طبق معلومات وزارت داخله آلمان تا آخر آگست سال روان ميالدی 

  .نسبت به سال گذشته سه برابر است. اين مهاجران عمدتاً از افغانستان و سوريه اند

مورد ورود غيرقانونی به آلمان به خصوص از مرزهای چک  ۴00له فدرال، روزانه حدودبر اساس معلومات وزارت داخ

 .و اتريش ثبت می شود

سخنگوی اين وزارت روز چهارشنبه در برلين گفته است که به دليل کنترول شديد مرزی، اين رقم رو به کاهش است. 

بور مرزی از مسير بالقان غربی به آلمان ثبت شده ع ۸۶000طبق معلومات او، در سال روان ميالدی تا اواخر ماه آگست 

 .تقريبا سه برابر است 2021است که در مقايسه با سال 

 تالش ها برای جلوگيری از ورود مهاجران غيرقانونی 

https://morr.gov.af/
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نانسی فئزر، وزير داخله آلمان فدرال قبل از برگزاری کنفرانسی با اشتراک نماينده گان کشورهای بالقان غربی و يلوا 

 .يوهانسون کميسار امور داخلی اتحاديه اروپا، خواستار جلوگيری از ورود مهاجران غير قانونی از مسير بالکان شده است

ما از زمان آغاز »گفته است: « شبکه هيئت تحريريه آلمان»فئزر به شماره روز پنج شنبه روزنامه های گروه رسانه ای 

اوکرايين را پذيرش کرده ايم که بخش زيادی از آنها زنان و کودکانی اند  جنگ )اوکرايين( بيش از يک ميليون پناهجو از

به گفته او، عالوه بر آن از طريق مديترانه و مسير بالقان نيز تعداد « که از تانک و راکت های پوتين فرار کرده اند.

 .بيشتری خود را به اروپا می رسانند

اروپا برای جلوگيری از ورود غيرقانونی داريم تا بتوانيم به کسانی که حاال ما مسئوليت مشترکی در »فئزر گفته است: 

 «.نياز به حمايت فوری ما دارند، کمک کنيم

به گفته او، حکومت فدرال قبالً وارد عمل شده و همکاری با جمهوری چک و اتريش در بخش کنترول مرزی را شدت 

 .بخشيده است

 يه اروپا در برلين ديدار وزاری کشورهای بالکان غربی و اتحاد

برای »محدود کردن مهاجرت ها از مسير بالکان هدف اجالس روز پنج شنبه در برلين است. وزير داخله گفته است که 

 «.اين منظور ما مجموعه يی از اقدامات را اجرا می کنيم

شان در اتحاديه اروپا وزرای داخله و خارجه شش کشور بالقان غربی به روز پنج شنبه و جمعه در برلين با همکاران 

گردهم می آيند. قرار است تمرکز اين نشست بر افزايش شمار پناهجويان باشد که در حال حاضر از مسير بالقان به اتحاديه 

اروپا وارد می شوند. به گفته وزارت داخله آلمان مبارزه با فساد و جرايم سازمان يافته نيز از ديگر موضوعات اين نشست 

 .خواهد بود

لنا بئربوک، وزير خارجه آلمان به روز جمعه ميزبان نشست وزيران خارجه اتحاديه اروپا و کشورهای بالقان غربی انا

خواهد بود. طبق معلومات وزارت خارجه هدف اين نشست نزديکتر کردن بالقان غربی به اتحاديه اروپا و بهبود روابط 

 .بين کشورهای منطقه است

 کدوال نیوز

https://morr.gov.af/
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ډېر سند نه  ۴30مې پورې تر 1۸تر  10د سلواکيا د کورنيو چارو وزارت رسمي شمېرې ښيي چې د اکټوبر مياشتې له 

 .لرونکي کډوال د بالکان په دغه هېواد کې نيول شوي دي

سند نه  ۴3۵مې پورې 1۸تر  10امنيتي ځواکونو د روانې اکټوبر مياشتې له  سلواکياد رسنيو د راپورونو له مخې، د 

 .همدارنګه دوه قاچاق وړونکي د پوليسو له خوا نيول شوي دي لرونکي کډوال نيولي دي.

مې پورې دغه 17مې د اکټوبر تر 29د سپټمبر له  2022د سلواکيا د کورنيو چارو وزارت د رسمي شمېرو له مخې، د 

قاچاق وړونکو د  2۶مدغه موده کې د تنو ته رسېږي. چارواکو په ه 1۶1۵هېواد کې د نيول شويو کډوالو شمېر کابو 

 .نيولو خبر هم ورکړی دی

مه د مراکش او مصر پنځه اوسېدونکي د ډوبلين مقرراتو پر 17ياد وزارت په يوه خبرپاڼه کې ليکلي دي چې د اکټوبر په 

 .اساس بېرته بلغاريا ته استول شوي دي

 د کډوالو د څپو مخنيوی: چک جمهوريت له سلواکيا سره پر پوله نور سرتېري استوي :بيا ولولئ

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/search?q=%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7
https://www.infomigrants.net/ps/post/43923/%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%DA%85%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AE%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C-%DA%86%DA%A9-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AA%DB%90%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A
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توانېدلي دي چې د بالکان پر الر د کډوالۍ کړکېچ ته مناسب په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د سلواکيا سرحدي ځواکونو 

د خبرپاڼې له مخې، د سلواکيا امنيتي سرتېري په ورځني ډول د هنګري له امنيتي ځواکونو سره ګډې ګزمې  ځواب ورکړی.

 .کوي ترڅو د ناقانونه کډوالو مخه ونيسي

ونکو کډوالو په شمېر کې ډېروالی راغلی دی چې له امله يې له تېرو څو مياشتې راهيسې د بالکان له الرې اروپا ته د راتل

 .د بالکان ځينو هېوادونو پر خپلو پولو امنيتي تدابير ډېر کړي دي

 والو په شمېر کې زياتوالی راغلی دی؟ولې د بالکان پر الره د کډ :بيا ولولئ

کډوالو هڅه کړې چې د بالکان  1۵900د اروپا پولې ساتنې ادارې يا فرانتکس په حواله، يوازې په اګست مياشت کې 

سلنه زياتوالی ښيي. فرانتکس  1۴1هېوادونو له الرې اروپا ته ځان ورسوي. په وينا يې دا شمېرې د تېر کال په پرتله 

 .ری دغه کډوال د سوريې، افغانستان او ترکيې اتباع ديزياتوي چې ډې

 کدوال نیوز

 

د اسالم آباد د سترې محکمې مشر قاضي پرون پنجشنبه فرمان ورکړ چې د پاکستان حکومت دې هغه افغانانو ته تابعيت 

  .ورکړي چې په دغه هېواد کې زېږېدلي دي

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/43654/%D9%88%D9%84%DB%90-%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%BE%D9%87-%D8%B4%D9%85%DB%90%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C
https://www.infomigrants.net/ps/post/43654/%D9%88%D9%84%DB%90-%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%BE%D9%87-%D8%B4%D9%85%DB%90%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C
https://www.infomigrants.net/ps/post/43654/%D9%88%D9%84%DB%90-%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%BE%D9%87-%D8%B4%D9%85%DB%90%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C
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کې  پاکستاند اسالم آباد د سترې محکمې مشر قاضي اطهر من هللا د پنجشنبې په ورځ حکم صادر کړ چې حکومت دې 

 .و افغانانو ته د زېږېدنې سند پر اساس تابعيت ورکړيزېږېدل

کلن افغان چې په پاکستان کې زېږېدلی د تابعيت د ترالسه کولو غوښتنې  2۴نوموړي دا فرمان د فضل حق په نامه د يو 

  .په ځواب کې ورکړی دی

کاله په پاکستان کې تېر کړي خو تر اوسه  2۴د فضل حق مدافع وکيل عمر عجاز ګيالني محکمې ته ويلي دي چې موکل يې 

 .د ښاغلي ګيالني له قوله ويل شوي دي چې د موکل غوښتنه يې پخوا رد شوې وه تابعيت نه لري.

د سترې محکمې مشر قاضي ويلي دي چې ټول هغه افغانان چې په پاکستان کې په يوه مهاجره کورنۍ کې زېږېدلي وي او 

 .شي چې د تابعيت د ترالسه کولو غوښتنه وکړي د زېږېدنې تصديق پاڼه لري کولی

پورې د فضل حق د تابعيت حقوقي  2۸محکمې دغه راز د پاکستان کورنيو چارو وزارت ته امر کړی چې د اکټوبر تر 

 .پروسه بشپړه کړي او محکمې ته دې د نوموړي د دوسيې په هکله راپور ورکړي

 .چې ډېر ژر به د دغه افغان کډوال د زېږېدنې سند ارزويبل پلو د کورنيو چارو وزارت محکمې ته ويلي دي 

ميليونه افغان کډوال په  2،۸د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ د شمېرو له مخې دا مهال څه باندې 

 .ميليونه يې له دولت سره راجسټر دي 1،۵پاکستان کې اوسېږي چې له دې ډلې 

داسې  د طالبانو له رسېدو سره ګڼ شمېر افغانان د خپل هېواد پرېښودو ته اړ شول. مه واک ته1۵د اګست په  2021د 

 .لکه افغانان پاکستان ته تللي دي 3ګومان کېږي چې له تېر يو کال راهيسې لږترلږه 

څه باندې څلوېښت کاله مخکې افغانستان کې سياسي بدلون د دې سبب شو چې په ميليونونو افغانانو پاکستان ته کډه 

وکړي. له هغه وخت راهيسې پاکستان کې د افغان کډوالو په کورنيو کې سلهاوو زره ماشومان زېرېدلي دي، خو دوی تر 

 .اوسه د دغه هېواد تابعيت نه لري

 کدوال نیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/search?q=%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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وزير اميرعبداللهيان وايي چې په افغانستان کې دتير کال دسياسي بدلون له راتلو وروسته له يو د ايران د بهرنيو چارو 

نيم ميليونو څخه ډير افغانان ايران ته ورغلي. بل پلو بيا طالب چارواکي وايي چې هره اونۍ زرګونه افغانان په زوره له 

 .ايران څخه ايستل کيږي او يا هم په خپله خوښه بيرته راستنيږي

، د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړی استازی 1۸د ايران د بهرنيو چارو وزير د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 

 .محمد صادق سره په تهران کې کتلي او دواړو لوريو په افغانستان کې د سياسي وضعيت په اړه خبرې کړي

لخوا په يوه خپره شوې بيانه کې د وزير له قوله ليکل شوي چې په ايران کې د افغان  د ايران د بهرنيو چارو وزارت 

کډوالو شمير شاوخوا څلورنيم ميليونو ته رسيدلی چې له دې ډلې له يو نيم ميليونو څخه ډير يي په افغانستان کې د تير 

 .وروسته دغه هيواد ته رسيدليکال د سياسي تحوالتو 

دغه ايرانی چارواکی ويلي چې هيواد يي په افغانستان کې د سولې او ثبات څخه چې د کډوالو د بيرته ستنيدو المل کيږي، 

 .مالتړ کوي

مخدره  د افغانستان لپاره د پاکستان استازی بيا په دغه ناسته کې ويلي چې له افغانستان څخه د کډوالۍ د څپو، د ناامنيو او

 .توکو د قاچاق د ډيريدو له امله داوړه ګاونډي هيوادونه ډير اغيزمن شوي دي

 .له دې وړاندې د دواړو هيوادونو چارواکي ويلي و چې هيوادونو يي د نورو افغان کډوالو د منلو ظرفيت نه لري

 له ايران څخه د زرګونه کډوالو اخراج او بيرته ستنيدل

https://morr.gov.af/
https://mfa.gov.ir/portal/newsview/696896
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ت ايران ته د افغانانو د څپو د ډيرو خبره په داسې مهال کوي چې په افغانستان کې طالب د ايران د بهرنيو چارو وزار

 .چارواکي له دغه هيواد څخه هره اونۍ د زرګونه افغانانو د اخراج او بيرته ستنيدو خبره کوي

و چهارشنبې په په افغانستان کې د کډوالو او راستنيدونکو چارو وزارت وايي چې يوازې د روانې اونۍ د سه شنبې ا

 .افغانان د نيمروز د وريښمو تنګي له الرې له ايران څخه بيرته افغانستان ته ستانه شوي دي 33۵1ورځو

 افغانان له خپلې خاورې ايستلي 2000ايران په دريو ورځو کې نږدې :نور ولولئ

 297۵تنه کېږي او  37۶کورنۍ چې  90يادو راستنېدونکو کې » ياد وزارت د دغو راستنيدونکو کډوالو په اړه ويلي:

 نړيوال سازمانسرچينې ليکلي چې لسګونه مستحقې کورنۍ او مجردين د مرستو په موخه د کډوالۍ « مجردان شامل دي.

(IOM) ته معرفي شوي. 

زرو څخه ډير افغانان له ايران څخه په زوره ايستل شوي  13۵د راپورونو له مخې د روان لمريز کال له پيل راهيسې له 

 .دي

 دویچه وله

 

های مديترانه در نزديکی شبه جزيره پلوپونز از حالت اضطراری نجات داد. به گفته مهاجر را از آب 7۵گارد ساحلی يونان 

  .گارد ساحلی يونان آنها احتماال از ترکيه به مقصد ايتاليا در حرکت بوده اند

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/43790/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D9%88%D8%B1%DA%81%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D9%86%DA%96%D8%AF%DB%90-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%BE%D9%84%DB%90-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%90-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%8A?preview=1666259066467
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وضعيت مهاجر را از  7۵گارد ساحلی يونان و يک کشتی در حال عبور صبح جمعه در نزديکی شبه جزيره پلوپونز 

اضطراری نجات دادند. گارد ساحلی مرکزی يونان گفته است که اين مهاجران با يک قايق بادبان دار در حرکت بودند و به 

 .دليل ورزش باد شديد سيگنال حالت اضطرار فرستاده بودند

احتماال آنها از ترکيه به اينکه اين مهاجران از کدام کشورها هستند، تا کنون مشخص نيست. به گفته گارد ساحلی يونان،  

 .مقصد ايتاليا در حرکت بوده اند

در شرق مديترانه روزی نيست که مهاجران در راه رسيدن به ايتاليا توسط گارد ساحلی کشف نشوند. باندهای قاچاقبران 

سازماندهی  اين گونه سفرها را از سواحل دريای اژه در ترکيه و کشورهای شرق بحيره مديترانه مانند سوريه و لبنان

 .کنندمی

 دو کشتی نجات آلمان صدها مهاجر را از غرق شدن نجات دادند: مرتبط

ر مشکل شده و اين مهاجران را در وضعيت کنند دچاهای فرسوده يی که قاچاقبران استفاده میاغلباً موتورهای قايق

تجربه ها، هوای طوفانی و رويدادهای دريايی بیمهاجران نيز اکثرا در مورد قايق .دهداضطراری و خطر غرق شدن قرار می

 .اند. به اين ترتيب همواره واژگونی قايق ها از مهاجران قربانی می گيرد

شود. بر اساس منابع رسمی آمار قربانيان چنين رويدادها در رويداد پيدا می اجساد قربانيان گاهی چندين روز بعد از وقوع

 .اين منطقه مشخص نيست

 دویچه وله

 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/دو-کشتی-نجات-آلمان-صدها-مهاجر-را-از-غرق-شدن-نجات-دادند/a-63163043
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کشور متولد شده  ها هزار مهاجر افغان که در اينای در پاکستان با صدور حکمی زمينه کسب شهروندی را برای دهمحکمه

  .ها هزار افغان از اين حکم مستفيد خواهند شداند، هموار کرد. احتماالً ده

های متولد شده از والدين مهاجر در اين کشور تابعيت داده که به افغان شنبه دستور دادای در پاکستان روز پنجمحکمه

 .شود

شماری از آنها در زمان تهاجم شوروی سابق به  .کنندگی میها افغان در کشور همسايه پاکستان زنددر حال حاضر ميليون

کنند. از آن زمان تا کنون صدها به پاکستان مهاجرت کرده و تا هنوز در اين کشور زندگی می 1979  افغانستان در سال

 .را نداشته اند های مهاجر افغان در پاکستان متولد شده اند، اما تا کنون آنها تابعيت اين کشورهزار کودک در خانواده

 عمران خان: به بخشی از مهاجران افغان شهروندی پاکستان را اعطا می کنيم: مرتبط

کشور خواسته است که به همه مهاجران افغان که سند تولد پاکستان را حاال محکمه عالی اسالم آباد از وزارت داخله اين 

 .دارند، تابعيت بدهد

ساله افغان صادر کرده است. عمر گيالنی، وکيل  2۴محکمه عالی اسالم آباد اين حکم را در پاسخ به شکايت يک جوان 

 .عيت به او خودداری شده استاش متولد پاکستان است، اما از صدور تاباين جوان افغان گفته است که موکل

بر اساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در حال حاضر بيش از دو ميليون مهاجر افغان در پاکستان زندگی 

 .برندبه اين سو در اين کشور به سر می 1979کنند که اکثر آنها از سال می

 سرنوشت مهاجرين افغان فاقد مدرک در پاکستان چه خواهد شد؟: مرتبط

زمانی که طالبان برای اولين بار قدرت را در افغانستان  1990پس از تهاجم شوروی سابق به افغانستان، پاکستان در دهه 

 .در دست گرفتند نيز شاهد ورود موج بزرگی از مهاجران افغان بود

ها به پاکستان افزايش يافته است. بنا بر در يک سال اخير بعد از تصرف قدرت توسط طالبان، بازهم مهاجرت افغان

به بعد به اين کشور فرار کرده اند. البته شماری از آنها به هدف  2021ست هزار افغان از ماه آگ 300ها تقريبا گزارش

   .ترانزيت و برای رفتن به کشورهای که قبال برای آنها وعده انتقال داده بودند، به پاکستان رفته اند

 دویچه وله

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/عمران-خان-به-بخشی-از-مهاجران-افغان-شهروندی-پاکستان-را-اعطا-می-کنیم/a-45524468
https://www.dw.com/fa-af/سرنوشت-مهاجرین-افغان-فاقد-مدرک-در-پاکستان-چه-خواهد-شد/a-63430434
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هزار مهاجر از مسير بالکان وارد آلمان شده اند  ۸۶طبق معلومات وزارت داخله آلمان تا آخر آگست سال روان ميالدی 

  .که نسبت به سال گذشته سه برابر است. اين مهاجران عمدتاً از افغانستان و سوريه اند

مورد ورود غيرقانونی به آلمان به خصوص از مرزهای چک  ۴00بر اساس معلومات وزارت داخله فدرال، روزانه حدود

 .شودو اتريش ثبت می

سخنگوی اين وزارت روز چهارشنبه در برلين گفته است که به دليل کنترول شديد مرزی، اين رقم رو به کاهش است. 

غربی به آلمان ثبت عبور مرزی از مسير بالکان  ۸۶000طبق معلومات او، در سال روان ميالدی تا اواخر ماه آگست 

 .تقريبا سه برابر است 2021شده است که در مقايسه با سال 

 تالش ها برای جلوگيری از ورود مهاجران غيرقانونی 

گان کشورهای بالکان غربی و يلوا نانسی فئزر، وزير داخله آلمان فدرال قبل از برگزاری کنفرانسی با اشتراک نماينده

 .تحاديه اروپا، خواستار جلوگيری از ورود مهاجران غير قانونی از مسير بالکان شده استيوهانسون کميسار امور داخلی ا

 نگرانی وزير داخله آلمان از افزايش تعداد پناهجويان: مرتبط

ما از زمان آغاز »گفته است: « شبکه هيئت تحريريه آلمان»ای های گروه رسانهز پنج شنبه روزنامهفئزر به شماره رو

جنگ )اوکرايين( بيش از يک ميليون پناهجو از اوکرايين را پذيرش کرده ايم که بخش زيادی از آنها زنان و کودکانی اند 

الوه بر آن از طريق مديترانه و مسير بالکان نيز تعداد به گفته او، ع« که از تانک و راکت های پوتين فرار کرده اند.

 .رسانندبيشتری خود را به اروپا می

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/نگرانی-وزیر-داخله-آلمان-از-افزایش-تعداد-پناهجویان/a-63411209
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حاال ما مسئوليت مشترکی در اروپا برای جلوگيری از ورود غيرقانونی داريم تا بتوانيم به کسانی که »فئزر گفته است:  

 «.نياز به حمايت فوری ما دارند، کمک کنيم

ال قبالً وارد عمل شده و همکاری با جمهوری چک و اتريش در بخش کنترول مرزی را شدت به گفته او، حکومت فدر

 .بخشيده است

 ديدار وزاری کشورهای بالکان غربی و اتحاديه اروپا در برلين 

برای اين »ها از مسير بالکان هدف اجالس روز پنج شنبه در برلين است. وزير داخله گفته است که محدود کردن مهاجرت

 «.کنيمظور ما مجموعه يی از اقدامات را اجرا میمن

وزرای داخله و خارجه شش کشور بالکان غربی به روز پنج شنبه و جمعه در برلين با همکاران شان در اتحاديه اروپا 

اتحاديه آيند. قرار است تمرکز اين نشست بر افزايش شمار پناهجويان باشد که در حال حاضر از مسير بالکان به گردهم می

شوند. به گفته وزارت داخله آلمان مبارزه با فساد و جرايم سازمان يافته نيز از ديگر موضوعات اين نشست اروپا وارد می

  .خواهد بود

انالنا بئربوک، وزير خارجه آلمان به روز جمعه ميزبان نشست وزيران خارجه اتحاديه اروپا و کشورهای بالکان غربی 

ات وزارت خارجه هدف اين نشست نزديکتر کردن بالکان غربی به اتحاديه اروپا و بهبود روابط خواهد بود. طبق معلوم

 .بين کشورهای منطقه است

 رادیوی صدای ترکیه

https://morr.gov.af/
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 مهاجر غيرقانونی که قصد داشتند به طور غيرقانونی وارد ايتاليا شوند در تونس دستگير شدند 177

 

نيروهای  در يک بيانيه کتبی اعالم کرد کهسخنگوی نيروهای ژاندارمری وزارت کشور تونس حسام الدين السيبابلی، 

در مناطق مختلف اين کشور جلوگيری  مهاجرت غيرقانونی مورد مختلف برای 13شب گذشته از  امنيتی دريايی تونس

 کردند.

ر غيرقانونی که قصد عبور غيرقانونی به ايتاليا را داشتند، مهاج 177سيبابلی تصريح کرد: "در جريان اين عمليات 

 نفر از آنها شهروند تونس بودند. 52نفر از کشورهای جنوب صحرای آفريقا و  125دستگير شدند که از اين تعداد 

به اروپا  گفتنی است هر ساله هزاران مهاجر از آفريقا به سمت دريای مديترانه می روند تا به اميد زندگی بهتر خود را

 برسانند.

 برخی از مهاجران موفق می شوند خود را به اروپا برسانند و برخی ديگر در دريا جان خود را از دست می دهند.

 

https://morr.gov.af/

