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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 اړېکو عمومي مدیریت  د عامه

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1------------------------------------------------ کورنيوته د لمريزې برېښنا تختو دوېش لړۍ پيل شوه( ۵۰۰غورکې )

 2------------------------------------------------------------- خانواده درغور مساعدت نقدی صورت گرفت 171برای 

 3------------------------------------- غزني کې د بېځايه شوو د بيا يوځای کېدو په موخه تخنيکي ورکشاپ ترسره شو

 4-----------------------------پاريس ته نږدې تر يوه پله الندې لسګونه تنکي افغان ځوانان د سرپناه لپاره انتظار باسي

 1۰ -------------------------------------- رونډا ته د کډوالو استول: هوايي شرکت وايي چې کډوال رونډا ته نه انتقالوي

 12 ----------------------------------------------------- مان د مهاجرت په سيستم کې بنسټيز اصالحات رامنځته کويال

 14 --------------------------------------------- نوي سرتېري واستوي 2۵۰يونان غواړي چې له ترکيې سره پولې ته 

 15 ------------------------------------------------------------------------- ترکيه په سلونو مهاجر سوريې ته استوي

 17 ------------------------------------------------ نور مهاجر له مديتراني ژغورلي دي 13۵آلمانۍ مرستندويه کښتۍ 
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 کامل اخبارمتن 

 دوزارت ویب سایت

 

( اړمنو ۵۰۰( له لورې د غور واليت د مهاجرينو چارو آمريت په همکارۍ )UNHCRد ملګرو ملتونو دکډوالو ادارې )

 دوېش لړۍ پيل شوه.د لمبريزې برېښنتا د تختو   ( مه3کورنيوته دلړم په ) 

د غور واليت د مهاجرينو چاروآمريت د معلوماتو پربنسټ ياد کورنيو هرې کورنۍ ته د لمريزې برېښنا دوه دوه تختې، 

امريکايي ډالره نغد ووېشل ( 3۰دوه دوه بطرۍ، پېنځه ګروپونه، د اړتيا وړ ساکټونه، يوه کنټرولر چاچر او د لېږد لپاره )

 شول.
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 ویب سایت وزارت

 

 خبرداد.  عقرب 2به تاريخ   خانواده 171آمريت امور مهاجرين وعودت کننده گان واليت غور از مساعدت نقدی برای 

با حضور نماينده آمريت  ميباشد ACFهزار افغانی پول نقد از جانب موسسه  21مبلغ  برای هر خانواده،مساعدت يادشده 

 .امور مهاجرين توزيع گرديد
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 دوزارت ویب سایت

 

تخنيکي   28/3/1444کې د داخلي بېځايه شوو د بيا يوځای کېدو لپار د واليتي عمل پالن د جوړېدو په موخه د  په غزني 

 ورکشاپ ترسره شو.

په دغه ورکشاپ کې، چې د دولتي ادارو او همکارو مرستندويه بنسټونو د استازو په ګډون ترسره شو،د غزني واليت 

او   د مهاجرينو چارو وزارت او لېږل شوي پالوي د کړنو څخه مننه وکړه عباد   مرستيال والي مولوي سيد محمد حنيف

لينو او همکارو مرستندويه بنسټونو څخه يې غوښتنه وکړه، چې د واليتي عمل پالن د جوړېدو، د هغه واليت د دولتي مسؤ

 د بېځايه شوو د ستونزو دحل او بيا يوځای کېدو په برخه کې دې الزمه همغږي او همکاري وکړي.

واليتي عمل پالن د وروسته د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت پالوي د بېځايه شوو د پالېسۍ د تګالرې او د 

 جوړولو په اړه د ورکشاپ ګډنوالو ته معلومات ورکړل.

په وروستۍ برخه کې د ورکشاپ ګډنوالو په ګروپي ډول کار وکړ او په دغه واليت کې يې د بېځايه شوو د وضعيت او 

 خپل نظرونه او وړانديزونه واړندې کړل.  ستونزو په پام کې نيولو سره يې د ياد پالن په اړه
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  وال نیوزډک

 

تنکي ځوانان تر يوه پله الندې خيمې  2۰۰د پاريس په سويل لويديځه څنډه کې له نورو هيوادونو څخه راغلي شاوخوا 

تړلي چې هر ماښام يو شمير نوي کډوال هم دغه کمپ ته اضافه کيږي. د نورو کډالو ترڅنګ لسګونه افغانان هم دلته د 

سړک پر غاړه له کړاوه ډکې شپې سبا کوي چې په يوه خيمه کې دوه کسان ويده کيږي. کډوال نيوز له دغه کمپ څخه 

 .ليدنه کړې

په دغه سيمه کې د دوو پلونو الندې د سړک دواړو « شرانتون لو پون»بجې دي او پاريس ته نږدې د  7شنبې ماښام د دو

غاړو کې يو شمير تنکي کډوال تر خپلو خيمو الندې د خپل سرنوشت انتظار باسي. د دنګو ودانيو ترڅنګ د سړک په يوه 

ايي هيوادونو وګړي خپلې خيمې تړلي. د موټرو غږونه، سړه هوا، باد غاړه کې ډيری افغانان او په بله غاړه کې بيا د افريق

او باران دغه تنکي ځوانان خوب ته نه پريږدي. په وړه خيمه کې د دوو کسانو ويده کيدل، د حمام، څښاک اوبه او خوراکي 

 .موادو ته نه السرسۍ هغه څه دي چې د دغو تنکيو ځوانو ژوند يي ال ستونزمن کړی
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خيمې اضافه کيږي. د يوتوپيا  3۰څخه تر  2۰کې چې شاوخوا څلور مياشتې وړاندې جوړ شوی هره اونۍ له  دغه پنډغالي

سازمان چې کډوالو لپاره د سرپناه اود خيمو د موندلو په برخه کې کار کوي په دې اړه د ژورې انديښنې په څرګندولو  ۵۶

 «.ناه نه لري، دغه پنډغالي ته راولونوي تنکي ځوانان چې سرپ 12حتی ځينې شپې مونږ »سره وايي: 

د ماښام لخوا يو شمير خيريه بنسټونه دغه دلته د مرستې لپاره راځي ترڅو دغو ځوانانو ته خواړه او د څښاک اوبه 

سازمان يو شمير رضاکارانې راغلي ترڅو له دوې سره د خوراکي توکو او  (Midis du Mie) وويشي. د ميدي ديو مي

 .جامو مرسته وکړي

 تنکي ځوانان

کلونو کم وي او سرپرست و نه لري نو د دولت لخوا  18د فرانسې د قوانينو له مخې هغه بهرنی وګړی چې عمر يي له 

ته ځانګړی شوی خو د دغو مرستو د ترالسه  «کم عمره بې سرپرسته بهرنيانو»له ټولو هغو مرستو برخمن کيږي چې 

 .کلونو کم دي 18اړ دي چې بايد ثابته کړي چې عمرونه يي له کولو لپاره فرانسې ته تازه رسيدلي بهرنيان 

کم عمر( ځوانانو په توګه نه دي  18د دغه کمپ ډيری اوسيدونکي هغه تنکي ځوانان دي چې فرانسه کې د کم عمره )

پيژندل شوي نو ځکه د دولت د سرپناه او نورو ټولنيزو مرستو څخه محروم شوي او اړ دي چې دلته تر خيمو الندې خپلې 

 .شبې سبا کړي
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د 

 پاريس ته نږدې تر يوه پله الندې لسګونه افغان تنکي ځوانان تر خيمو الندې شبې سبا کوي. 

 ۲۰۲۲اکتوبر  ۲۴انځور کډوال نیوز/ 

خيريه سازمان کارکوونکي هره ماښام د پاريس ښار د تاالر له مخې نه يو شمير کډوال دغه کمپ ته راوړي  ۵۶د يوتوپيا 

تر څو تر خيمو الندې ورته سرپناه برابره کړي. دا هغه تنکي ځوانان دي چې د کم عمره کډوالو په توګه نه دي پيژندل 

 .ونو شړل شوي ديشوي نو ځکه له دولتي استوګنځاي

نويو کډوالو سره چې د کم  7خيريه سازمان دوه تنه کارکوونکي له  ۵۶د معمول په څير د شپې په تياره کې د يوتوپيا 

عمره په توګه نه دي ثابت شوي او له خپلو استوګنځايونو دباندې ايستل شوي، دغه پله الندې رسيږي. د ياد سازمان يوه 

د دوې ټولو لپاره مونږ يوازې درې خيمې لرو. »غو کډوالو سره يو ځای رسيدلی وايي: کارکوونکې پريسکوين چې له د

 «.مونږ بايد يو بل کس پيدا کړو تر څو دوې ته په خپله خيمه کې ځای ورکړي

خپلواک صافی هغه افغان تنکی ځوان دی چې په دې وروستيو کې فرانسې ته رسيدلی او اوس دلته تر خيمې الندې ژوندي 

 .کوي
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کاله په ګوته کوي له دې وړاندې د کم عمره بې سرپرسته ماشومانو ته ځانګړي شوي استوګنځای  17هغه چې خپل عمر 

له دې وړاندې په يوه هوټل کې وم او د زده کړو ترڅنګ د ژوند نورو الزمو آسانتياوو ته »کې اوسيده. نوموړی وايي: 

کلونو  18غه ځايه وويستل او وراته يي وويل چې عمر دې له مې السرسۍ درلود خو د عمر د ارزونې وروسته يي له ه

 «.کم نه دی

 

ورځې وروسته راته ځواب  2۰دزير سن د ارزولو له مصاحبې »له کونړ څخه راغلی دغه ځوان کډوال نيوز ته وويل: 

خپلواک « ه راکړه.ستلم او راته يي خيمونورو کډوالو سره يي دلته را 1۰راغی او و وويل شو چې ته زير سن نه يي. له 

 .کلونو کم دی غواړي د دغې پريکړې پر وړاندې محکمې ته والړ شي او وکيل و نيسي 18صافی وايي چې عمر يي له 

يوازې خپلواک صافی نه دی چې له دا ډول برخليک سره مخامخ دی بلکه ګڼ شمير نور ځوانان هم په دغه کمپ کې 

 .ورسته ستونزې لري

کلونو ډير عمر لري او له درې ورځو راهيسې په دغه  1۶محمد چې له سوماليا څخه فرانسې ته راغلی وايي چې له 

پنډغالي کې له يو بل کس سره يوځای ترخيمې الندې ويده کيږي. هغه هم چې مخکې له نورو تنکيو ځوانانو سره يوځای 
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له يوې مصاحبې وروسته »تل شوی. محمد په دې اړه وويل: په يوه هوټل کې اوسيده د عمر د اثبات وروسته دلته راوس

 «.يي راته وويل چې زير سن نه يي، نه پوهيږم چې دوې په يوه لنډه مصاحبه کې زما عمر څنګه ثابتوالی شي

 تر خيمې الندې له کړاوه ډک ژوند

کلونو  18عمرونه يي له  د سړک پر غاړه دغه پنډغالی کې يوازې تنکي ځوانان نه بلکي يو شمير نور کډوال هم چې

پورته دي، دلته اوسيږي. څلور ويشت کلن اجمل يوه مياشت څخه ډيره موده کيږي فرانسې ته رسيدلی او له خپل ترور 

زوی سره يوځای دلته تر يوې خيمې الندې شپې سبا کوي. نوموړي ته د پناه غوښتنې پر مهال ويل شوی چې د اوس 

 .ر و باسيلپاره سرپناه نشته او بايد انتظا

د 

 پاريس ته نږدې تر يوه پله الندې لسګونه افغان تنکي ځوانان تر خيمو الندې شبې سبا کوي.

 ۲۰۲۲اکتوبر  ۲۴انځور: کډوال نیوز/  

دلته د موټرو غږونه مو خوب ته نه پريږدي. باد او باران دی او له »هغه چې د بې کورۍ له ستونزې سرټکوي وايي: 

 «.مې الندې د دوو کسانو ويده کيدل ستونزمن دیيوې کمپلې سره تر يوې خي
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اجمل چې اوسمهال د کور لپاره د دولت ځواب ته په تمه دی وايي چې د موبايل چارج کولو لپاره اړ دی چې بل ځای ته 

 .والړ شي او د څښاک اوبه هم له بل ځايه راوړي

له دې وړاندې د پاريس »ژوند ګران کړی. هغه وايي: کلن فيروز يو بل افغان کډوال دی چې تر خيمې الندې اوسيدل يي  18

فيروز وايي چې يوازې يوه جوړه « په يوه بله سيمه کې تر پله الندې ويده کيدم او څلور شپې کيږي چې دلته راغلی يم.

 .کاليو سره تر خيمې الندې شپه سبا کوي

 «.دلته ډوډۍ و نه ويشل شي نو وږي ويده کيږمکه چيرې »فيروز د خوراکي موادو د کمښت په اړه انديښنه لري او وايي: 

تيره شپه سخت باد و او زما د » :نوموړی د ژمي د سړې هوا، باد او باران په اړه د انديښنې په څرګندولو سره وايي

فيروز چې د سرپناه ستونزه لري خو انديښنه يي د اسنادو اخيستلو ته  «.خيمې ترپال يي يو وړ او سم خوب مې و نه کړ

 .ه ده، له دولت څخه غواړي چې د پناه غوښتنه يي ومنيډير

 ورځ تر بلې د سړک تر غاړې د خيمو ډيريدل

پاريس او د فرانسې په نورو ښارونو کې دا يوازينۍ ځای نه دی چې کډوال د سړک پر غاړه تر خيمو الندې ژوند کوي 

شپې سبا کوي. دغه حالت د کډوالۍ د مالتړ  بلکه ګڼې داسې سيمې شته چې نوي رارسيدلي کډوال په کې تر خيمو الندې

 .بنسټونه انديښمن کړي

 3۰۰سازمان چې کډوالو لپاره د بيړنۍ سرپناه په برابرولو کې مرسته کوي وايي چې يوازې تيره اونۍ  ۵۶د يوتوپيا 

 .ماشومان شامل دي 122کورنۍ د سرپناه غوښتنه کړې چې په دغه ډله کې 

 پاريس کې ترخيمو الندې افغانان وايي چې د موټرو غږونه مو خوب ته نه پريږدي :نور ولولئ

سازمان څخه ميرمن پريسکوين د انديښنې په څرګندولو سره وايي چې د سپتمبر له مياشتې راهيسې دغه پنډغالي  له دغه

تنو ته رسيدلی. د نوموړې په خبره  2۰۰کې د خيمو شمير په چټکۍ سره په ډيريدو ده چې د اوسيدو شمير يي نږدې 

 .ډيرۍ تنکي ځوانان حتی بې سرپناه پاتي کيږي

تنکي ځوانان چې د کم عمره په توګه و  ۶۰و خبرو په دوام وويل چې د جون د مياشتې راهيسې يوازې پريسکوين د خپل

 .پيژندل شول، له دغه ځايه مناسبو ځايونو ته واستول شول

د ميدي ديو مي يوه رضاکاره آگاته نديمي چې کله ناکله د دغو کډوال حال اخلي او له دوې سره مرسته کوي، د دغه حالت 

د سړک تر غاړې تر دغه پله الندې دغه ځای ويرونکی او ډير شور او خطرناک دی او »دولت ګرم بولي او وايي:  په اړه

 «.تنکي ځوانان په بد حالت کې دي

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/41046/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%DB%90-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D9%85%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%90-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%DA%86%DB%90-%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%BC%D8%B1%D9%88-%D8%BA%DA%96%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%DA%96%D8%AF%D9%8A?preview=1666708990300
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بې سرپناه کډوال له سړک غاړو څخه نورو  8۰۰۰کې يي د نږدې  2۰21بل پلو چارواکي بيا وايي چې يوازې په 

 .استوګنځايونو ته ليږدول شوي

 وال نیوزډک

 

هوايي شرکت پرېوېلج سټايل چې د برېتانيا له حکومت سره يې رونډا ته د کډوالو د انتقال تړون السليک کړی وايي دغه 

  .افريقايي هېواد ته به الوتنه و نه کړي

نيوکو وروسته پرېوېلج سټايل هوايي شرکت وايي چې له برېتانيا څخه کډوال رونډا ته نه د بشري حقونو سازمانونو او 

 .انتقالوي

https://morr.gov.af/
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يوه بوينګ الوتکه د ولتشاير له هوايي ډګر څخه مه د پرېوېلج سټايل شرکت 1۴ټاکل شوې وه چې د جون د مياشتې په 

خو دغه پرواز په وروستيو شېبو کې د اروپا د بشري حقونو د محکمې د  .کډوال د رونډا پالزمېنې کيګالي ته انتقال کړي

 .ه شوحکم پر اساس لغو

ياد شرکت د سازمانونو او د شکنجې د قربانيانو د يو ايميل له ترالسه کولو وروسته اعالن کړی چې نور به رونډا ته 

الوتنه و نه کړي. له دې وړاندې ټيټان اېر وېز او اېر ټانکر هوايي شرکتونه چې پخوا يې د کډوالو د اخراج پروازونه 

 .ه يې رونډا ته د کډوالو د انتقال تړونونو د لغوه کېدو خبر ورکړی وترسره کړي وو، د برېتانيا له حکومت سر

 

Privilege Style - the airline whose plane was ready to fly to Rwanda in June - has 

confirmed they WILL NOT fly any refugees to Rwanda! 

 

People power WORKS!  

Now let’s defeat this cruel scheme altogether. 

— Freedom from Torture🧡 (@FreefromTorture) October 21, 2022 

پرېوېلج سټايل له شکنجې څخه خالصون سازمان ته د يو ليک په استولو سره ويلي دي چې راتلونکي کې به رونډا ته 

په جون مياشت کې رونډا ته د پالن شوې الوتنې  2۰22الوتنه و نه کړي. دغه ليک کې راغلي دي چې پرېوېلج سټايل د 

 .ه کړیپرته دغه افريقايي هېواد ته کوم بل پرواز نه دی ترسر

جايزه « د کال تر ټولو بد هوايي شرکت»له شکنجې څخه د خالصون سازمان تېره اونۍ پالما کې دغه هوايي شرکت ته 

 .ورکړه

تړون له  د دې .ميليونه يورو په ارزښت تړون السليک کړ 1۴۴له روندا سره د مه 1۴برېتانيا د روان کال د اپريل په 

چې په کښتيو کې د انګليس کانال له الرې ځانونه برېتانيا ته رسوي په الوتکو کې افريقايي « مجرد نارينه»مخې هغه 

 .هېواد رونډا ته استول کېږي. په تړون کې راغلي دي چې د يادو مهاجرو غوښتنليکونه به رونډا کې وارزول شي

ادارې دغه تړون د جنېوا کنوانسيون خالف بللی چې برېتانيا يې السليکوونکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي 

 .ده

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/41176/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%89%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%85%DA%93%DB%8D-%DA%89%D9%84%DB%90-%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/41176/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%89%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%85%DA%93%DB%8D-%DA%89%D9%84%DB%90-%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%8A
https://twitter.com/FreefromTorture/status/1583408873377239040?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/ps/post/39861/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D8%AF-%D9%87%D8%BA%D9%88-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%84%D9%8A-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%87%D9%88%DA%A9%DA%93%D9%87-%DA%A9%DA%93%DB%90-%DA%86%DB%90-%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AB%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%90-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%90%DA%96%D9%8A
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روغتيايي سازمان په يوه راپور کې پر کډوالو رونډا  همدارنګه د سپتمبر په لومړی تاريخ بريتانيا کې د مديکال جستېس

ت ارزولی چې روانډا ته د اخراج له کډوالو وضعي 3۶دغه راپور د هغو  .ته د اخراج د ګواښونو رواني پايلې ارزولې وې

 .ګواښ سره مخامخ وو

 انيا: رونډا ته د استولو ګواښ کډوال له سختو رواني ستونزو سره مخامخ کړيبريت :بيا ولولئ

په راپور کې ويل شوي وو چې دغه کډوال چې له سوريې، ايران، عراق، اريتريا، ويتنام، مصر او البانيا څخه راغلي دي، 

 .لي ديبريتانيا ته د رسېدو لپاره له ګڼو کړاوونو سره مخامخ شوي او زيات تکليفونه يې ګال

ياد سازمان په خپل راپور کې ليکلي وو چې د يو شمېر کډوالو په منځ کې د ځان وژنې هڅې وروسته له هغه ډېرې شوې 

کډوالو د اداري بند پر مهال د ځان وژنې  11چې روانډا ته يې د اخراج خبر ترالسه کړی. راپور کې زياته شوې وه چې 

 .کړې دهپه اړه فکر کړی او يو تن د ځان وژنې هڅه 

 وال نیوزډک

 

د المان حکومت غواړي زر تر زره په هيواد کې د سلګونو زره مسلکي کسانو کمښت پوره کړي. په راتلونکي کې به 

 .وړانديزونه شوي ديپه دې برخه کې بنسټيز  .المان ته د بهرنيو مسلکي کسانو راتګ او کار کول آسانه شي

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/43129/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%89%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88-%DA%AB%D9%88%D8%A7%DA%9A-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AE-%DA%A9%DA%93%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/43129/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%89%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88-%DA%AB%D9%88%D8%A7%DA%9A-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AE-%DA%A9%DA%93%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/43129/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%89%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88-%DA%AB%D9%88%D8%A7%DA%9A-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AE-%DA%A9%DA%93%D9%8A


 
 
 

13 
 

 

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

 

 

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

د المان حکومت غواړي چې د اروپايي اتحاديي له غړو هيوادونو سربيره د نورو هيوادونو مسلکي کارګرو ته هم د دغه 

 .هيواد د کار د بازار دروازې پرانيزي او د مهاجرت په برخه کې په خپل سياست کې اصالحات رامنځته کړي

مهاجرت د نوي قانون د تصويبيدو له پاره مهم او اساسي ټکي وړانديز کړي اوس د المان د کار وزير هوبرتس هايل د 

م کال په لومړيو درو مياشتو کې بايد د المان مرکزي کابينه په دې قانون کې د اړينو اصالحاتو په هکله 2۰23دي. د 

 .پريکړه وکړي

اقتصادي توګه د کاميابه پاتې کيدو په خاطر، د المان د کار وزير له المان خبري آژانس سره په خبرو کې ويلي دي چې په 

المان وړو مسلکي خلکو ته اړتيا لري او دې هدف ته د رسيدو په خاطر له بهر څخه د مسلکي کسانو اميګريشن يا 

 .مهاجرت ضروري دی

ايط په د المان خبري آژانس ته د رسيدلي مسودې له مخې په راتلونکي کې د مسلکي ګارګرو د مهاجرت له پاره دری شر

کلونو د کم عمر لرونکي داسې کسان چې د خپل هيواد مسلکي تعليمي سند او لږ تر لږه دوه  3۵پام کې نيول شوي دي. له 

 .کاله کاري تجربه ولري او څه ناڅه په الماني ژبه پوه وي، په المان کې د کار ويزې غوښتنه کولی شي

لودونکو کسانو ته د اميګريشن د قوانينو په برخه ال زياته آسانتيا پورې تعلق در (IT) په توګه به د انفارميشن ټکنالوجي

رامنځته کړای شي. په دې څانګه کې به د حد اقل معاش حد ختم کړای شي او ترڅنګ به يي په الماني ژبې پوهيدل هم 

 .التزامي نه وي

نټس سيستم په اساس په جرمني معرفي کولو پالن هم لري چې خلکو ته به د پوئ« چانس کارت»د نورو ترڅنګ المان د 

په وسيله به مسلکي کسان بی د کار له قرارداد څخه وکولی شي « چانس کارت»کې د کار پيدا کولو چانس هم ورکوي. د 

 .المان ته سفر وکړي او هلته بيا د کار پيدا کولو په لټه کې شي

ځوانانو ته هم آسانتياوې رامنځته کړای شي، څو په همدې ډول په هيواد کې موجود د سياسي پناه ترالسه کولو په لټه کې 

 .وکولی شي مسلکي روزنه او بيا د کار په بازار کې دنده ترالسه کړای شي

م کاله پورې به دغه  2۰2۶د المان د کار وزارت د يوې سروې له مخې که وضعيت په همدې شکل باقي پاتې شي، نو تر 

 .ره مخامخ شيزره مسلکي کسانو له کمښت س 2۴۰هيواد د نږدې 

له هيواد څخه بهر به د الماني ژبې زده کړې کورسونو ته ال زيات وسعت او پراختيا ورکړل شي او هڅه به وشي چې 

فيسونه يي هم را کم کړای شي. د دې ترڅنګ د المان حکومت غواړي د بهرنيو اتباعو له پاره د مسلکي روزنې پروګرامونو 

 .انګړي توګه د نرسنګ يا روغتيا پالنې په برخه کې ويته هم پراختيا ورکړي او دا به په ځ

https://morr.gov.af/
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په المان کې د پاخه عمر لرونکو کسانو شمير مخ پر ډيريدو دی، نو له همدې امله د نرسنګ په برخه کې ښځينه روغتيا 

 .پالو ته تقاضا ډيره شوې ده

 وال نیوزډک

 

د يونان حکومت وايي په پام کې لري چې په راتلونکو مياشتو کې د ورتلونکو کډوالو د څپو د مخنيوي لپاره له ترکيې 

  .نور سرتېري واستوي 2۵۰سره پولې ته 

د ولسي وګړو د ساتنې وزير تاکيس تيودوراکاکوس وايي چې هېواد يې په پام کې لري چې د ورتلونکو کډوالو د  يوناند 

تنه نور سرتېري ولېږي. نوموړي د دوشنبې په ورځ ميګا ټلويزيون  2۵۰څپو د مخنيوي لپاره له ترکيې سره پر پوله 

 .تو وروسته له ترکيې سره ګډې پولې ته واستول شيسره خبرو کې وويل چې دغه سرتېري به له درېو مياشتو تمرينا

 .سرتېري دنده ترسره کوي 1۵۰۰دمګړۍ د يونان او ترکيې ترمنځ سرحدي سيمو کې 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/search?q=%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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نوموړي زياته کړې ده چې هېواد يې له ترکيې سره پر پوله د فلزي ېوال د جوړولو کار چټک کړی دی ترڅو د هغو کډوالو 

وړي. هغه د يونان او ترکيې ترمنځ د خنډونو شتون د ناقانونه کډوالۍ په مخنيوي مخه ډبه کړي چې غواړي يونان ته وا

 .کې اغېزناک بللی دی

 کړي يونان غواړي له ترکيې سره د پولو په اوږدو کې دېوال جوړ :بيا ولولئ

کسان هڅه کوي چې له ترکيې څخه ځانونه يونان  1۵۰۰دغه چارواکي دا هم ويلي دي چې دمګړۍ هره ورځ څه باندې 

هغه کسان نيولي  12۰۰مياشتو کې د يونان امنيتي ځواکونو تر  ۹ته ورسوي. د تاکيس تيودوراکاس په حواله، په تېرو 

 .دي چې د انساني قاچاق شک پرې کېږي

قا، اسيا او منځني ختيځ زرګونه اوسېدونکي اروپايي ټولنې ته د رسېدو په موخه د ترکيې له پولې د يونان هر کال د افري

خاورې ته د اوښتو هڅه کوي. ډېری دغه کسان په ربړي او يا نورو کښتيو کې له ترکيې څخه ځانونه يونان ته رسوي. 

 .خو دغه سمندري الرې له خطرونو ډکې وي

 کډوال په لوڅ حالت کې موندل شوي دي ۹2د يونان او ترکيې پر پوله  :بيا ولولئ

ې له مهاجرو سره د بشري حقونو سازمانونو او رسنيو په وار وار پر يونان تور لګولی دی چې له ترکيې سره پر پوله ي

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

 وال نیوزډک

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/42842/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%88%D8%A7%DA%93%D9%8A-%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%90-%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%96%D8%AF%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D8%AF%DB%90%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%DA%93-%DA%A9%DA%93%D9%8A
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


 
 
 

16 
 

 

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

 

 

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

 

په کارولو د سرحد له الري د بشري حقونو د څار ټولنې په حواله ترکي چارواکو بې شميره سوريايان، زياتره يې د زور 

 .گاونډي هيواد ته استولي دي. د بشري حقونو فعاالن دا کار له نړيوالو قوانينو سرغړونه بولي. انقره دا هر څه ردوي

يا د بشري حقونو د څار ټولنې ته ويلي چي امنيتي  «Human Rights Watch» بيرته استول سوو سوريايانو

هغوی په وار وار سره وهل او  .لو کورونو، کارځايونو او يا هم پر سړکونو نيولي ديځواکونو په ترکيه کي هغوی په خپ

 .فورمې السليک کړي« په خپله خوښه د استول کيدو»شکنجه سوي او بيا وروسته دې ته مجبوره سوي چي سوريې ته 

شمال سره سرحد ته بيولي  د بشري حقونو د څار ټولنه زياتوي چي وروسته بيا چارواکو هغوی په موټر کی د سوريې له

کال د فبرورۍ او جوالی  2۰22او د وسلو په زور مجبوره کړای سوي چی د ترکيې له خاوري ووزي. دغه پيښي د 

 .مياشتو ترمنځ رامنځته سوي دي

قوانينو له نړيوالو »د بشري حقونو په سازمان کي د مهاجرو او پناه غوښتونکو د حقونو کارپوهه، ناديه هاردمن وايی: 

څخه د سرغړونو په چوکاټ کي ترکيې په سلو سوريايی مهاجر چی بې سرپرسته کوچنيان هم پکښي دي، راټول کړي او 

 «.سوريې ته يې په زوره استولو ته مجبور کړي دي

ميليونه سوريايي مهاجرو ته په مؤقتي ډول پناه ورکړې، خو اوس داسي  3،۶نوموړې زياته کړې چې که څه هم ترکيې 

 .کاري چي د انقرې حکومت هڅه کوي د سوريی شمالي برخه د مهاجرو د راټولولو په يوې سيمي باندي واړويښ

https://morr.gov.af/
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نوموړی سازمان دې ته هم اشاره کوي چي د ترکيې ولسمشر رجب طيب اردوغان دغو مهاجرته د ځای ورکولو له پاره 

د مديريت له پاره ترالسه کړي دي. هاردمن پر  له اروپايی ټولني څخه څو ميليارډه يورو د بشري مرستو او د مهاجرو

 .اروپايی ټولني ږغ کړی چي بايد دا ومني چي ترکيه په اوس وخت کي د دريم خوندي هيواد معيارونه نه پوره کوي

ته « خوندي ساحې»اردوغان په می مياشت کي اعالن وکړ چي يو ميليون سوريايی مهاجر به په ګاونډي هيواد کي يوې 

م کال کي د کورنۍ جگړې له امله  2۰11ته به هغوی ته کورونه او زيربناوي جوړي سي. دغه سوريايان په واستوي. هل

ترکيې ته تښتيدلي ول. اردوغان ددې کار دليل دا راوړي چي له سوريې سره په سرحد کي سيمه د هغو ډلو له خوا 

 .دونکي کسان به په امنيت کې ويپه دې ډول بيرته ستني .کنتروليږي چي د انقرې له خوا يې مالتړ کيږي

د ترکيې ولسمشر په خپل هيواد کي د کډوالو د موجوديت له امله د خلکو له مخ په زياتيدونکي نه رضايت سره مخامخ 

دی. هغه ويره لري چي دا خبره ښايی د راتلونکي کال په ولسمشريزو او پارلماني ټاکنو کي نفوذ وکړي او د هغه بيا 

 .سره مخامخ کړي انتخابيدل له گواښ

د هيومن رايتس واچ د سازمان دغه ډول تورونه په ترکيه کي د مسوولو چارواکو له خوا رد سوي او هغه يې بې اساسه 

 .بللي دي. د انقرې په خبره، د مهاجرت مديريت د ملي او نړيوالو قوانيو سره سم پر مخ ځي

 وال نیوزډک

https://morr.gov.af/
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نور مهاجر له  13۵په نوم مرستندويه کښتۍ د شنبې په ورځ ژغورل شوو مهاجرو عالوه اوس « 1هيومېنيټي »د 

 .مديترانې ژغورلي دي

 .مهاجر ژغورلي ول ۴۵ نېټه( ال23کال د اکتوبر  2۰22تر آلماني بيرغ الندي چلېدونکي دغې کښتۍ د شنبې په ورځ )د 

له مديترانې سمندرګي څخه  ياد شمېر مهاجر ال په کښتۍ کي ول چي دغې کښتۍ د دوشنبې او سه شنبې تر منځ شپه کي

  .نور مهاجر وژغورل 13۵

سازمان د سه شنبې په سهار پر خپله ټويټرپاڼه معلومات خپاره کړل. په دې توګه « اس او اس هيومېنيټي»په دې تړاو د 

 .ته جګ شوی دی 18۰کښتۍ کي د موجودو ژغورل شوو مهاجرو شمېر  په دغه

المارم »د يادي ژغورونکي کښتۍ دواړه ژغورونکي عمليات د ليبيا و ساحل ته نژدې تر سره شول. ويل شوي دي چي د 

ان چي په په نوم مرستندويه سازمان په اوبو کي د مهاجرو له بېړني حالت څخه خبر ورکړ. دغه سازم« فون اينفورمېشن

بېړني حالت کي قرار لرونکي کښتۍ ورته زنګ وهالی شي وويل چي په ربړي کښتۍ کي مهاجر په اوبو کي د بېړني حالت 

 .سره مخامخ شوي دي

https://morr.gov.af/
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سازمان ويلي دي چي په ياد ربړي کښتۍ کي له سپرليو څخه يو کس هم د ژغورني واسکټ « اس او اس هيومېنيټي»د 

کسان چي پکښي ماشومان هم شامل ول، په بريا سره وژغورل شول او و  113 نه ؤ اغوستی. ويل شوي چي ټول

  .مرستندويه کښتۍ ته پورته کړل شول

نور کسان له يوې داسي کښتۍ څخه وژغورل شول چي د سمندر د سفر وړ نه وه. زياته شوې  22ويل شوي چي وروسته 

 .چي د مهاجرو دويمه په بېړني حالت کي راګيره شوې کښتۍ يوه ربړي کښتۍ وه

 

https://morr.gov.af/

