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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1---------------------------------- دی دایر شدورکشاپ ارتقا ظرفیت برای کارمندان امریت امور مهاجرین والیت دایکن

 2------------------------------------------------------------------------ پکتیکا کې د بیا یوځای کېدو کمېټه فعاله شوه

 3---------------------------------------------------------------------- خانواده در چهار والیت کمک شد 500بیش از 

 4--------------------------------------------------------------------- به یکصد خانواده نیازمند در پروان مساعدت شد

جریبو څخه زیاته ځمکه غصب شوې  (۶3) د ښارګوټو د تخنیکي څېړنو پالوی: د دایکندي د مهاجرینو ښارګوټي کې له

 4----------------------------------------------------------------- او د ښارګوټي د ملکیت څخه شخصتي استفاده کېږي

 6---------------------------- ی ارتقای ظرفیت مستفد شدندکارمندان آمریت امور مهاجرین بامیان از برنامه های آموزش

 7------------------------------------------------------------------------ بغالن کې د بیا یوځای کېدو کمېټه فعالې شوه

 8---------------------------------------------------------- خانواده در ننگرهارکمک خوراکی صورت گرفت 400برای 

 9------------------------------------------------------------------ تن مهاجر افغان از ایران به وطن برگشت نمود 67

 10 ------------------------------------------- ها در پاکستان متاثر شده انداز سیالب« هزار مهاجر افغان 800حدود »

 12 ----------------------------------------- از سیاست مهاجرتی اروپا« کاروان همبستگی»از اسپانیا تا بلژیک؛ انتقاد 

 16 -------------------------------------------------------------------------- مهاجر در دریای اژه پیدا شدند 37یونان:

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

 17 -------------------------------------- افغان کډوالو د خوشي کېدو خبر ورکړی 1۵0پاکستان کې د طالبانو سفارت د 

 19 --------------------------------------------------- د کډوالو د مالتړ کاروان: د مهاجرو حقونو ته باید درناوی وشي

 21 ------------------------------------------------------------------- تونس نجات یافتندمهاجر غیرقانونی در سواحل 

مهاجر که قصد داشتند به طور غیرقانونی به اروپا بروند در سواحل  151سخنگوی گارد ملی تونس اعالم کرد که 

 21 --------------------------------------------------------------------------------------------- افتندتونس نجات ی

 22 ----------------------------------------------- های ترکیهمهاجر رانده شده از سوی عناصر یونانی به آب 96نجات 

 22 -------------------- ها مهاجر را از خطر غرق شدن نجات دادندآداسی و دیدیم دهگارد ساحلی ترکیه در شهر کوش

 23 --------------------------------------------------- اند هزار مهاجر دریک هفته گذشته به کشور بازگشته10از بیش
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ز کامل اخبار  مت 

 ویب سایت وزارت

 

ورکشاپ ارتقا ظرفیت را برای کارمندان آمریت امور مهاجرین دایکندی  UNHCRوزارت امور مهاجرین، به همکاری دفتر

 میزان دایرنمود. ۶به تاریخ 

دراین ورکشاپ دو روزه، شیوه تحریر مکتوب، پیشنهاد، گزارش، فورم های مالی واستفاد موثر از وقت، از طرف هیأت 

و به سواالت مطرح شده جواب  آنوزارت به منسوبین آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان دایکندی تدریس  اعزامی

 ارایه شد.
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  دوزارت ویب سایت

 

او بېځایه شوو د بیا یوځای کېدو  ( دفتر په مالي مرسته په وروستیو کې د پکتیکا والیت د راستنېدونکوUNHCRد )

 کمېټه فعاله شوه.

په ناسته کې چې په همدې موخه د پکتیکا والیت د مسؤلینو په شتون کې ترسره شوه، د دغه والیت والي راستنېدونکو 

و اوبېځایه شوو ته د السرسي په برخه کې د کمېټې جوړول یو مثبت او ښه ګام وباله او د اړوند وادارو په همکارۍ ا

 همغږیو یې ټیڼګار وکړ.

د موخو،فعالیتونو  ورپسې د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت پالوي د ناستې ګډونوالو ته د بیا یوځای کېدو کمېټې 

 معلومات ورکړل.  په اړه ګډونوالو ته او کاري تګالرې 

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت او د ویلو ده، چې د راستنېدونکو او داخلي بېځایه شوو د بیا یوځای کېدو کمېټه 

( پروژې د السلیک شوي PPA( کال د )2022او مالي لګښت د ذکر شوې ادارې د )  دفتر په همکارۍ ( UNHCRد )

 هوکړه لیک له مخې بیا فعاله شوه.

https://morr.gov.af/
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 ویب سایت وزارت 

 

 ۵88ودایکندی برای   اساس گزارش ریاست های امورمهاجرین وعودت کننده گان والیات بدخشان ، تخار، هلمندبه 

 میزان کمک های نقدی و صحی توزیع شده است. ۶خانواده به تاریخ 

 و یک AAHهزار افغانی پول نقد از جانب موسسه  21خانواده در بدخشان مبلغ  204کمک های یاد شده به هریک از 

، به  AAHهزار افغانی از جانب موسسه  8خانواده در هلمند مبلغ  250، به  DACAR  سته صحی از جانب موسسهب

خانواده  103و  WAWمساعدت موسسه دالر امریکایی  400و یک هزارو  225خانواده در تخار در دو بخش مبالغ  31

که د رهماهنگی با ریاست های امور مهاجرین  دمیباش UNHCRدالر امریکایی از جانب موسسه  330  مبلغدر دایکندی 

 والیات یاد شده توزیع گردید.
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 ویب سایت وزارت

میزان، برای یکصد خانواده بیجاشده  5ریاست امور مهاجرین والیت پروان با همکاری موسسات بین المللی روز سه شنبه 

 بسته های مساعدتی خوارکی و غیر خوراکی توزیع نمود. 

 این خانواده ها در نتیجه جنگ از والیات بغالن و پنجشیر در مربوطات والیت پروان بیجا شده اند. 

مساعدت های یاد شده به هر خانواده سه تخته کمپل، دو تخته ترپال پالستیکی، بسته های بهداشتی و آشپزخانه، در جریان 

پاکت مواد تغذی، چهار پاکت آرد سویا، دو  ۶1پاکت بسکویت، 21کیلو دالنخود،  25لیتر روغن،  15کیلو آرد،  200

 دالر امریکایی توزیع شد.  140کیلو نمک، یک عدد ذخیره آب، چوکی برای معیوبین و مبلغ 

( موسسه داکار و WFP(، اداره برنامه غذایی جهان)UNHCRاین کمک ها از طرف اداره پناهندگان سازمان ملل)

  با هماهنگی ریاست امور مهاجرین توزیع شد. CAREموسسه 

  دوزارت ویب سایت
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د مهاجرینو او راستنېدونکوچارو وزارت پالوی چې والیتونو ته د مهاجرینو د ښارګوټو د تخنیکي ستونزو د څېړلو په 

 کې د دایکندي والیت د مهاجرینو ښارګوټي ستونزې وڅېړلې.په یوه ناسته   ( مه یې۵موخه ځي، سې شنبه د تلې په )

د دایکندي والیت والي د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت د پالوي څخه مننه وکړه، چې د دغه والیت د مهاجرینو 

 وي.ښارګوټي ستونزو ته یې پاملرنه وکړه ویې ویل، دغه پروګرام به د بیا یوځای کېدو په برخه کې خورا ګټور 

ورپسې د وزارت د پراختیایي پروژې رئیس د پالوي په استازیتوب خرې وکړې ویې ویل، د مهاجرینو چارو وزارت مشر 

تابه هوډ لري، چې د هغو مهاجرینو د اوسېدو لپاره چې د اسالمي امارت له برویا وروسته بېرته خپل هېواد ته راستانه 

 ټول هېواد کې سوله او امنیت تامین دی.شوي د استوګنې زمینه برابره کړي ځکه اوس په 

په ښارګوټي کې د شته ستونزو په اړه معلومات ورکړل ویې ویل، په لېږل شوو اسنادو کې د ځمکې   همدارنګه هغه 

( جریبه د مهاجرینو ریاست ته لېږلي او په تېرو 1100مګر د تفصیلي پالن مطابق ) ذکر شوی،  ( جریبه 1180مساحت )

 ( جریبه ځمکه غصب شوې وه. 43.7۵ا )کلونو کې شاوخو

هغه زیاته کړه، چې د ښارګوټي پالن د یوې طرحې پر بنسټ نه دی جوړ شوی او باید تعدیل شي، په ښار ګوټي کې د یو 

ښوونځي جوړېدو ته اړتیا ده، دوه خصوصي شرکتونه )قیرپالن( د ښارګوټي په ځمکه کې پرته له کرایه ګټه اخلي او په 

 م کړی، چې دا او دې ته ورته قضې جدي څېړنې او عمل ته اړتیا لري.کې یې تخریب ه
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 ویب سایت وزارت

 

میزان سال روان جهت  3و  2وزارت امور مهاجرین در ادامه برنامه ارتقای ظرفیت، نشست آموزشی را به روز های 

 مسلکی سازی هرچه بیشتر کارمندان آمریت امور مهاجرین والیت بامیان دایر کرد. 

ه در نشست مذکور در زمینه هیئت توظیفی برنامه ارتقای ظرفیت وزارت که به همین منظور به والیت بامیان اعزام گردید

چگونگی پیشبرد امور کاری اداره و آشنایی کارمندان جدید التقرر با بخش های مراسالت رسمی و فورمه های ارزیابی و 

 محاسبوی با کارمندان آن اداره بحث و تبادل نظر نموده و از ادامه این برنامه های سایر والیات نیز خبر دادند.
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  دوزارت ویب سایت

 

بنسټونو او سیمه  ( مه د مرستندویه همکارو 3په ) ( په مالي مرسته د تلې UNHCRد ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې )

 فعاله شوه. کمېټه والیت د راستنېدونکو او بېځایه شوو د بیا یوځای کېدو  ییزو چارواکو په شتون کې د بغالن 

په د غو مراسموکې چې په همدې موخه په یاد والیت کې ترسره شول، د بغالن والیت والي راستنېدونکو اوبېځایه شوو 

د جوړېدو په موخې او ارزښت خبرې وکړې او د ناستې ګډنوالو ته یې الر ښوونه  ته د السرسي په برخه کې د کمېټې 

 وسي او دکمېټې موخو ته د رسېدو په برخه کې له هېڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي.ناستې کې فعاله و ا  وکړه، چې په

را ستنېدونکو او د اخلي بېځایه شوو په برخه کې د یادې کمېټې رول ګټور   والیت د مهاجرینو چارو رئیس د د بغالن 

 وباله او د یادې کمېټې د ناستو د پرېکړو پر عملي کولو یې ټیڼګار وکړ.

او راستنېدونکو چارو وزارت پالوي د راستنېدونکو او داخلي بېځایه شوو د بیا یوځای کېدو کمېټې د جوړښت،  د مهاجرینو

 معلومات ورکړل.  تنظیم غړو، دندو، موخو او فعالیتونو په اړه ګډونوالو ته

 ته مرستې ووشي.په پای کې پرېکړه وشوه، چې دیادې کمېټې ترڅارنې الندې دې راستنېدونکو او داخلي بېځایه شوو 
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او مرستې په هغه والیت کې د اقتصاد ریاست تر څارنې الندې ترسره   همدارنګه پلي کوونکي بنسټونه به خپل فعالیتونه

 د ستونزو او اړتیاوو د څرنګوالي په اړه به معلومات له دغه ریاست سره شریکوي.  کوي او د راستنېدونکو

 ویب سایت وزارت 

 

 میزان در ولسوالی بتی کوت والیت ننگرهار مساعدت خوراکی توزیع شد.  ۵خانواده نیازمند روز سه شنبه  400برای 

خانواده های مذکور پس از سروی و نیازسنجی توسط تیم مشترک وزارت امور مهاجرین به حیث نیازمند شناسایی شده 

کیلو دال و یک کیلو نمک که از مساعدت های موسسه اسالمیک  8کیلو روغن،  8کیلو آرد،  100به مقدار  و هرکدام

 میباشد دریافت نمودند.  ریلیف
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 ویب سایت وزارت

 

طور   میزان ۵تن مهاجر افغان به روز سه شنبه  ۶7به اساس گزارش آمریت سرحدی ریاست امور مهاجرین والیت نیمروز 

 اجباری به وطن بازگشت نموده اند. 

تن میرسد نیز شامل هستند. ریاست امور مهاجرین والیت  10خانواده که تعداد افراد آن به  3در میان این بازگشت کنندگان 

انواده های مذکور را نیازمند تشخیص داده و جهت دریافت کمک بشردوستانه به سازمان بین المللی نیمروز خ

 معرفی نمود.  IOMمهاجرت

 این در حالیست که روزانه ده ها تن مهاجر افغان از طریق مرز اسالم قلعه والیت هرات نیز به وطن بازگشت می کنند. 
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 مهاجرنیوز

 

ها در پاکستان متاثر شده هزار مهاجر افغان نیز از سیالب 800حدود « سیف ِد چلدرن»بر اساس گزارش سازمان امدادی 

  .های بشری برای این مهاجران شده استاند. این سازمان خواستار کمک

سازمان حامی  .سیالب در پاکستان شماری از مهاجران افغان نیز خانه های شان را از دست داده انددر نتیجه جاری شدن 

روز پنج شنبه در برلین گفته است که شمار مهاجران افغان متاثر شده از سیالب ها در پاکستان « سیف ِد چلدرن»کودکان 

 .رسدهزار تن می 800به حدود 

کنند که اخیراً به شدت از سیالب ها جر افغان در پاکستان، در سه ایالتی زندگی میمیلیونی مها 1.3درصد از  80حدود 

 .متاثر شده اند

شمار زیادی از این مهاجران بعد از قدرت گیری دوباره طالبان در ماه آگست سال گذشته میالدی، به این کشور همسایه 

 .دهندنیمی از آنها را کودکان تشکیل می فرار کرده اند. بر بنیاد معلومات سازمان های امدادی، تقریباً 

تصور کنید که مجبور شوید با کودکان تان از »در پاکستان گفته است: « سیف ِد چلدرن»خرم گوندال، مدیر منطقه یی 

  «.جنگ فرار کنید و چند ماه بعد آنچه که برایتان باقی مانده را نیز سیل ببرد

https://morr.gov.af/
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کنند که در برابر سیالب ها مقاومت غان در خانه های کوچک گلی زندگی میاو گفته است که شمار زیادی از مهاجران اف

 .خواستار کمک های بیشتر بشری شده است« سیف ِد چلدرن»چندانی ندارد. این مقام مسئول سازمان

 افغان را دستگیر کرد« غیرقانونی»مهاجر  2۶پولیس پاکستان :مرتبط

سال اخیر بخش بزرگی از پاکستان را زیر آب کرد. سرازیر شدن  30از آغاز ماه سپتمبر بدترین سیالب های موسمی در 

 .سیالب ها سبب شد که جاده ها، منازل مسکونی و زمین های زراعتی از بین بروند

نفر قربانی این رویداد  1۵00اً از این فاجعه طبیعی متاثر شده اند. بر اساس آمار رسمی بیش از شش میلیون نفر مستقیم

 .طبیعی شده اند

حکومت پاکستان و ملل متحد گفته اند که این فاجعه ویرانگر ناشی از تغییر اقلیم است. میزان بارش باران در این کشور 

 .سال گذشته بوده است 30یانگین بارش باران در دست کم درصد بیشتر از حد م 190در سه ماه اخیر، حدود 

با این همه، پاکستان مسئول کمتر از یک درصد انتشار کاربن دای اکساید در جهان دانسته می شود، اما در میان ده آسیب 

 .پذیرترین کشورها از تغییرات اقلیمی قرار دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43398/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B6-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%3C%3C%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C%3E%3E-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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های غیردولتی و مهاجران، روز پنجشنبه از کاله وارد بروکسل شد. ها، سازمانیک کاروان متشکل از نمایندگان انجمن

مهاجرتی  سیاست»این کاروان از اسپانیا به راه افتاده و شرکت کنندگان آن، در مسیر بیش از یک هزار کیلومتر، از 

 .اتحادیه اروپا انتقاد کرده اند. قرار است روز شنبه در بروکسل تظاهراتی به همین مناسبت برگزار گردد« مرگبار

روز دوشنبه این هفته از شهر بیلباوو در اسپانیا حرکت کرد و شرکت کنندگان آن از اروپا، شمال و « کاروان همبستگی»

 .شدند« خواستار اقدامات مشخص برای تضمین حقوق انسانی مهاجران» ،«مرگحقوق و نه »ساحل افریقا، با شعار 

های خیریه و تعدادی از مهاجران از بلژیک، فرانسه، اسپانیا و هالند، بعد از رسیدن به ها و انجمننمایندگان سازمان

 .بروکسل با نمایندگان پارلمان اروپا دیدار کردند

، در جریان این دیدار که در پارلمان Migrations à la CCFD-Terre خیریه به گفته سوفی دووال، وکیل در سازمان

اروپا انجام شد، یک مادر تونسی از مرگ دو فرزندش در دریای مدیترانه سخن گفت. پس از آن یک مهاجر نیجری نیز از 

https://morr.gov.af/
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کند تا مانع تردد وارد می سیاست اتحادیه اروپا انتقاد کرد که به گفته وی، روی کشورهای افریقای شمالی و ساحل فشار

 .آزاد افراد شوند

ها از در جریان دیدار نمایندگان کاروان از پارلمان، موضوعاتی دیگری مانند کنترول مرزها توسط فرانتکس، عقب راندن

 .مرز و سیاست مهاجرتی اروپا مورد بحث قرار گرفت

از بلژیک، فرانسه، اسپانیا و هالند بعد از رسیدن به بروکسل های خیریه و تعدادی از مهاجران ها و انجمننمایندگان سازمان

 Caravana Abriendo Fronterasبا نمایندگان پارلمان اروپا دیدار کردند. عکس از 

 

که در طرح مسایل مهاجران در « نمایندگان با تجربه پارلمان در مسایل مهاجرت»گوها با وبه گفته سوفی دووال، گفت

 .روبرو هستند، صریح و جالب بود پارلمان با دشواری

، که کاروان همبستگی را ایجاد کرده، گفت که نمایندگان Ongi Etorri Errefuxiatuak کامیال ماسیدو، از سازمان

های پناهندگی به خارج از کشورهای میزبان، نظامی کاروان به اعضای پارلمان یادآوری کردند که ارجاع روند بررسی

 .اختن همبستگی با مهاجران، از دالیل مرگ مهاجران در مرزهاستکردن مرزها و جرمی س

https://morr.gov.af/
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های ناسیونالیستی در اروپا، درحال توسعه و عامل فشار سیاست»نمایندگان کاروان همچنین اظهار نگرانی کردند که 

اروپا در مرگ  مسئولیت اتحادیه»ها و برجسته کردن ها خواهان اعمال کنترول اتحادیه اروپا بر این سیاستآن«. هستند

 .ناشی از سیاست مهاجرتی هستند« و ناپدید شدن مهاجران، و نقض حقوق انسانی

کاروان در مسیر خود در شهرهای مختلف اسپانیا و فرانسه از جمله کاله توقف کرده بود. شرکت کنندگان در پارک ریشلیو 

در شهر کاله صدها مهاجر روزانه  .ه نمایش گذاشتندهای دریایی را بهای قربانیان یکی از مهاجرتها و ملیتدر کاله نام

 .های کوچک از کانال مانش عبور کنند و به بریتانیا بروندکنند تا با استفاده از قایقتالش می

 .اندمهاجر جان خود را در کانال مانش از دست داده ۵3و امسال  2021سپتمبر  28بنابر آمار منتشر شده، بین 

ها ادای احترام های قربانیان مهاجرت به اروپا را روی زمین پهن و به آنطومار بزرگی از ناماعضای کاروان همچنین 

 کردند

 Caravana Abriendo Fronteras های قربانیان مهاجرت به اروپا. عکس ازفهرست بزرگ نام

https://morr.gov.af/
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مشترک فرانسه وبریتانیا نیز با اشاره به روند دوبلین گفت که وضعیت در مرزهای  ۵۶پولین ژوایو، از سازمان یوتوپیا 

 «.رودهر سال بدتر شده می»پذیرفتنی نیست و 

های خودسرانه زیادی در سواحل های مکرر در هفته و نظامی ساختن مرز هردو کشور باعث شده که کمپاو گفت که تخلیه

 .مانش ایجاد شود

اند از طریق کانال مانش وارد توانسته مهاجر 3۵۵1۵بر اساس آمار رسمی بریتانیا، در سال جاری تا کنون بیش از 

 .بریتانیا شوند

شرکت کنندگان کاروان قبل از رفتن به کاله، در شهر الفورویل، در حومه پاریس نیز توقف کرده بودند تا با تجمع در برابر 

ن کارگران یک مرکز شرکت کرونوپوست، از کارگران مهاجر و بدون مدرک این شرکت حمایت کنند. حدو یک صد تن از ای

از یک سال به این سو برای به دست آوردن مدارک اقامت و بهبود شرایط کاری خود، در برابر مرکز دست به تحصن 

 .اندزده

 .قرار است بعد از تظاهرات فردا شنبه در بروکسل، مسیر کاروان همبستگی پایان یابد
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مهاجر از جمله زنان و کودکان را در جزیره فولگاندروس در دریای اژه پیدا  37نگهبانان ساحلی یونان روز چهارشنبه 

 .خواستند به ایتالیا بروندکردند. این مهاجران سفر خود را از ترکیه آغاز کرده و می

مهاجر  9زن و  4۵مهاجر از جمله  37به گزارش خبرگزاری اکاتیمرینی، نگهبانان ساحلی یونان ظهر روز چهارشنبه 

 .زیر سن را در جزیره فولگاندروس پیدا کردند. جزیره فولگاندروس در دریای اژه موقعیت دارد

به گفته نگهبانان ساحلی، مهاجران از ترکیه به سمت ایتالیا حرکت کرده بودند. به گفته شاهدان عینی، آنان منطقه کاتیرگو 

 .و کشتی در گل والی متوقف شد کنترول کشتی را از دست دادند

 .انداند که مهاجران یاد شده را روز پنجشنبه در یک کشتی مسافربری به جزیره یوس انتقال دادههای یونانی گفتهمقامام

 .اندهزار یورو مصرف کرده 10اند که برای مسافرت به ایتالیا، هر یک مهاجران گفته

 .خواهند از ترکیه وارد یونان شوندهای دریایی برای مهاجرانیست که میراهدریای اژه و رودخانه ایوروس از مهمترین 

 .ها میان ترکیه و یونان دامن زده استتردد مهاجران از این دو مسیر دریایی همواره به تنش

https://morr.gov.af/
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ین اتهام را های ترکیه اما اکند به گونه غیرقانونی وارد یونان شوند. مقامیونان مدعیست که ترکیه مهاجران را تشویق می

 .کنندکنند و یونان را به عقب راندن مهاجران از مرزها متهم میرد می

 یک خانواده چهارنفری افغان در دریای اژه غرق شد :در همین زمینه

 کدوال نیوز

 

افغان کډوال د پاکستاني ځواکونو له بنده خوشي شوي دي چې له قانوني  1۵0پاکستان کې د طالبانو سفارت وایي چې هغه 

 .اسنادو پرته دغه هېواد ته ننوتلي وو. د خوشي شویو په ډله کې ښځې او ماشومان هم دي

سند نه لرونکو  1۵0مه د دغه هېواد له زندانونو څخه د 28پاکستان کې د طالبانو سفارت د چهارشنبې په ورځ د سپټمبر 

افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. یاد سفارت ویلي دي چې دغه کډوال چې په ډله کې یې ښځې او ماشومان هم دي د 

 .چهارشنبې په ورځ له بنده خوشي شوي دي

تیا وړ قانوني پړاوونو له بشپړېدو وروسته په د اړ»د طالبانو سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې پاتې بندیان به 

 .له زندانه خوشي شي« راتلونکو ورځو کې

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43620/%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF
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تنه افغان بندیان خوشې شول 1۵0کراچۍ کې شاوخوا   

مه، په اسالم اباد کې د افغانستان ا.ا سفارت، په کراچۍ کې د افغان جنرل  ۶لمریز کال د تلې  1401نن چهارشنبه، د 

قونسلګرۍ او د مهاجرینو د ځینو استازو، په خانګړې توګه ملک مجاهد شینواری او ملک اول خان میاخیل په هلو ځلو 

.. 

 2/1pic.twitter.com/kMbQBoIimM 

— Embassy of Afghanistan in Islamabad (@AfghanembassyI1) September 28, 2022 

و د نه لرلو په تور افغان کډوال د قانوني اسناد 300دوه میاشتې وړاندې د کراچي پولیسو د ښځو او ماشومانو په ګډون 

له پاکستاني چارواکو، په »نیولي وو. مخکې له دې پاکستان کې د طالبانو سفارت ویلي وو چې د دغو افغانانو په اړه 

 «.ځانګړي توګه د سند ایالت له حکومتي مقاماتو ]سره[ له نژدې په اړیکه کې دي

ل قونسلګرۍ داستازو له مالقات وروسته جوته شوه چې یادو افغانانو سره په کراچۍ کې د افغان جنر»زیاته شوې وه چې 

کلدارې جرمانه راغلې چې یو شمېر یې نن خوشې شوي او  1000دوکیالنو له فیس پرته، پر هربندي د محکمې له لوري 

 «.د پاتې نورو د خوشې کېدو پرېکړه به راروانو ورځو کې ترسره شي

 د سند نه لرونکو د نیولو پېښې

د مه خبر ورکړی و چې د کراچۍ ښار د سهراب ګوت پوستې سرتېرو 14ځایي رسنیو د سپټمبر په  همدارنګه د پاکستان

 .دي. پر دغو افغانانو تور و چې په غیر قانوني توګه پاکستان ته اوښتي دي افغان کډوال نیولي 2۶ډګر کې ال آصف په 

افغانان په  214د پاکستاني ملیشه ځواکونو له خوا  مه د بلوچستان ایالت په شیراني سیمه کې 27دغه راز د جوالی په 

نو کې یوه تازه واده شوې جوړه هم چې له قانوني اسنادو پرته یې سفر کاوه. په نیول شویو کسا دې تور نیول شوي وو

 .شامله وه چې د واده لومړۍ شپه یې په زندان کې تېره کړې وه

تر جون میاشتې پورې له  2022د جنورۍ د  2021د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د شمېرو له مخې، د 

  .زره ډېر افغانان پاکستان ته کډه شوي دي 2۵0

افغان فعاالنو رسنیو ته ویلي وو چې د دغه هېواد په سند ایالت او په ځانګړې توګه کراچۍ ښار تر دې دمخه پاکستان کې 

 .سند نه لرونکي افغان کډوال بندیان دي 1300او پشاور کې بیا  1200کې نږدې 

وړاندې که څه هم طالبان ادعا کوي چې افغان کډوال د دوی په هڅو د پاکستان له زندانونو څخه خوشي شوي دي، خو لږ 

یو افغان فعال چې په پاکستان کې اوسېږي رسنیو ته ویلي وو چې پاکستان کې د طالبانو سفارت د بندیانو د خوشي کولو 

 هڅه نه ده کړلپاره کومه 

https://morr.gov.af/
https://t.co/kMbQBoIimM
https://twitter.com/AfghanembassyI1/status/1575157239010189314?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/ps/post/43347/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88-%DB%B2%DB%B6-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%84%DA%AB%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/43347/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88-%DB%B2%DB%B6-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%84%DA%AB%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/42291/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%DB%90-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%90-%D8%AC%D9%88%DA%93%DB%90-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%84%DA%AB%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/42291/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%DB%90-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%90-%D8%AC%D9%88%DA%93%DB%90-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%84%DA%AB%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D9%8A
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 کدوال نیوز

 

فرانسې کالې ښار ته ورسېد. ټاکل شوې ده چې یاد کاروان به له فرانسې څخه د کډوالو د مالتړ کاروان پرون چهارشنبه د 

د بلجیم پالزمېنې بروکسل ته والړ شي. د دغه کاروان ګډونوال د اروپا پر مهاجرتي سیاستونو نیوکه کوي او وایي چې د 

  .کډوالو حقونو ته باید درناوی وشي

تنه دغه ښار ته د کډوالو د مالتړ کاروانن د رسېدو  200کې شاوخوا مه د فرانسې په کالې 28پرون چهارشنبه د سپتمبر 

 .په مناسبت سره راټول شوي وو

تنو یې، چې د امایوس انټرنشنل او انګي اتوري ارفوکسیاتواک سازمانونو غړي دي، د  ۵0د دغو کسانو له ډلې نږدې 

تېرې دوشنبې په ورځ د اسپانیا له بیلباوو سیمې څخه خپل سفر پیل کړی او له ارون، پواتیې او پاریس څخه په تېرېدو 

الزمېنې بروکسل ته ورسېږي او د سره کالې ښار ته رسېدلي وو. ټاکل شوې ده چې دوی د پنجشنبې په شپه د بلجیم پ

 .اروپایي پارلمان له پالوي سره لیدنه وکړي

https://morr.gov.af/
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دغه کاروان له اروپایي چارواکو څخه دوه غوښتنې »د تېر سولیدر سازمان غړې سوفي دووال کډوال نیوز ته وایي چې 

ونیي، او دویمه غوښتنه لري: لومړۍ غوښتنه دا ده چې داسې مکانیزمونه جوړ شي چې پر پولو د کډوالو د مړینې مخه 

 «.دا ده چې د بهرني کارګرو وضعیت ته پاملرنه وشي

د کډوالو د مالتړ کاروان چې له تېرو څو کلونو راهیسې د اروپایي ټولنې هېوادونو ته سفر کوي د دې غوښتونکی دی چې 

 .د کډوالو حقونو ته باید درناوی وشي

 قربانیان 28000

 28000راهیسې تر  2014چې د کډوالو د مالتړ کاروان پر سایټ خپور شوی لیکلي، له  د کاروان ګډونوالو په یو متن کې

هغه کسان چې غوښتل یې ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي د مهاجرت پر الره مړه شوي دي. د دغو کسانو له ډلې 

سیر، د الپ په غرونو، انګلیس څخه ډېری یې په مدیترانه او یا اتالنتیک ډوب شوي دي. ځینو نورو بیا د بالکان پر م

 .کانال، د پیرینې په بیداساو او یا نورو سرحدي سیمو کې خپل ژوند له السه ورکړی دی

دوی دغه راز یادونه وکړه چې یو شمېر کډوال له سرحداتو په تېرېدو سره اروپا ته رسېږي او د اروپایي هېوادونو په 

 .ونو له خپلو حقونو بې برخې دي او اسناد هم نه ورکول کېږيپرمختګ کې رول لوبوي، خو ځینې یې په کلونو کل

دغه متن کې راغلي دي چې د اروپایي ټولنې مهاجرتي سیاستونه د کډوالو د مړینې سبب ګرځېدلي دي. د کاروان ګډونوالو 

تضمین لپاره  له اروپایي بنسټونو لکه اروپایي کمېسیون، شورا او پارلمان څخه غوښتنه وکړه چې د کډوالو د حقونو د

 .دې جدي اقدامات وکړي

 تنه په کالې کې مړه شوي ۵2سږ کال 

 «.مړه نه، وژل شوي»د کاروان ګډونوالو چې د مهاجرپلوه سازمانونو غړي او کډوال پکې شامل وو شعار ورکاوه: 

کسانو د کښتۍ ډوبېدو  ۵2دوو استازو بیا الریونوالو ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د اوپال په ساحلي سیمه کې 

« د غیر انساني مهاجرتي سیاستونو»پېښو او یا ښخړو کې خپل ژوند له السه ورکړی دی. دوی زیاته کړه چې یاد مهاجر 

 .له امله وژل شوي دي. دغه کډوال د سوډان، عراق او اریتریا اصلي اوسېدونکي وو

په مدیترانه کې له  –کلن هدي 20کلن مهدي او  18 –کې یې خپل دوه زامن  2019جلیله تماال هغه تونسۍ ده چې په 

السه ورکړی دی. دغو دوو ځوانو مهاجرو غوښتل چې د ایټالیا له الرې فرانسې ته واوړي. جلیلې د یادې پېښې په هکله 

 .د شهادت ورکولو لپاره کالې ته ورغلې وه

https://morr.gov.af/
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فرانسې ته راشي ځکه زما د مشر زوی نامزاده دوی غوښتل چې د ایټالیا له الرې » :هغې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي

یو ځای د فرانسې پر لور  په فرانسه کې اوسېدله. کله چې د هغه د ویزې غوښتنه رد شوه، نه زوی مې له خپل ورور سره

 «.سفر پیل کړ. زه غواړم د هغو مېندو غږ پورته کړم چې زما په شان غمجنې دي

مرګ »دغه غونډه کې د سکور کاتولیک ویاند ژولیت دو الپالس وویل چې ورته پېښې به هېڅکله هم نه عادي کېږي او  

په وینا یې که څه هم تر اوسه په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی، خو دوی به خپلو هڅو ته «. د کډوالو تقدیر نه دی

 .ادامه ورکړي

 رادیوی صدای ترکیه

مهاجر که قصد داشتند به طور غیرقانونی به اروپا بروند در سواحل تونس  151سخنگوی گارد ملی تونس اعالم کرد که 

 نجات یافتند

 

مهاجر که قصد  151های اجتماعی اعالم کرد که ای در شبکهحسام الدین الجبالی، سخنگوی گارد ملی تونس طی بیانیه

 .طور غیرقانونی به اروپا بروند در سواحل تونس نجات یافتندداشتند به 

نفر از آنها تبعه آفریقا هستند، در سواحل بخش جنوبی تونس شناسایی  85وی تصریح کرد: این مهاجران غیرقانونی که 

 .شده و نجات یافتند

https://morr.gov.af/
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ای مدیترانه به عنوان نقطه عزیمت گفتنی است کشورهای شمال آفریقا مانند تونس، لیبی و مراکش به دلیل نزدیکی به دری

 .گیرندمهاجران غیرقانونی برای رسیدن به اروپا مورد استفاده قرار می

اند مهاجر غیرقانونی بازداشت شده 616هزار و  20، در حدود 2021های وزارت کشور تونس، در سال بر اساس داده

 .بودند نفر از آنها از کشورهای جنوب صحرای آفریقا 371هزار و  10که 

 رادیوی صدای ترکیه

 ها مهاجر را از خطر غرق شدن نجات دادندآداسی و دیدیم دهگارد ساحلی ترکیه در شهر کوش

 

قانونی را که توسط نیروهای مهاجر غیر  96آداسی و دیدیم استان آیدین های کوشگارد ساحلی ترکیه در سواحل شهرستان

 .های سرزمینی ترکیه رانده شده بودند، از خطر غرق شدن نجات دادیونان به آب

 .نفر از عوامل قاچاق انسان دستگیر شدند 3مهاجر دیگر و  24همچنین 

 .تمامی این مهاجران غیرقانونی پس از اتمام امور اداری به اداره مهاجرت آیدین انتقال یافتند

نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان  عملیات ست:گفتنی ا

 ادامه دارد

https://morr.gov.af/
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 آریانانیوز

 

AddThis Sharing Buttons 

Share to Facebook 

FacebookShare to TwitterTwitterShare to WhatsAppWhatsAppShare to 

MessengerMessengerShare to SkypeSkypeShare to پست الکترونیکیپست الکترونیکی Share 

to TelegramTelegramShare to ادامه... 

 ...ادامه

همسایه به های از ده هزار تن از کشورگان اخیراً گفته است که در یک هفتۀ پسین بیشوزارت مهاجرین و عودت کننده

 اند.کشور بازگشته

گان کسانی هستند که میزان( گفت که بیشتری بازگشت کننده 7شنبه، حقانی، سخنگوی این وزارت امروز )پنج عبدالمطلب

 گونه غیرقانونی به کشورهای همسایه سفر کرده بودند.به

https://morr.gov.af/
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های خوبی روی دست نداشته باشند نیز برنامهگان که سرپناه آقای عبدالمطلب افزوده که این وزارت برای بازگشت کننده

 دارد.

المللی درهمین حال، این وزارت از کشورهای همسایه خواسته است که با مهاجران افغان برخورد مناسب مطابق قوانین بین

 داشته باشند.

ند و آنان را به گونه ااین در حالی است که درچند ماه پسین برخی از کشورها با مهاجران افغان برخورد نامناسب داشته

 دادند.اجباری به افغانستان انتقال می

 90از از روی کارآمدن امارت اسالمی تاکنون بیشگان ابراز کرده که پسگفتنی است که وزارت مهاجرین و عودت کننده

 هزار تن به کشور بازگشته اند.
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