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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

ونو د کاري بهتر 
 1 ------------------------------------------- هړ ليدنه وک خهڅد مهاجرينو چارو وزير د دغه وزارت د دفتر

ي رياستونو چارواکو بلخ ک  
 1 ------------------------------ هړ ناسته وک د مهاجرينو چارو وزارت پالوي او د وزارت د واليتر

 2 ----------------------------------------------------------------------- نفر مهاجر افغان، از پاکستان برگشت نمود 100

   واليتونو ک   ېکورنيو رسه په در   ونو ګسل
 3 ------------------------------------------------------------------ ېوشو  مرستر

 3 -------------------------------------------------------------------- بلخ مالقات نمود با وایل نیوزارت امور مهاجر  أتیه

 
 
 5 -------------------------------------------------------------- شدن مهاجران افغان بدون مدرک پاکستان: هشدار زندان

  کی ر یز  س،یصدها افغان در قلب پار 
 

 6 ------------------------------------------------------------------کنندیم پل زندک

 9 ------------------------------------------- فرستد" را به کشورشان پس یمکنگیوا یر  "اوش مهاجر از کشتر  44فرانسه 

 11 ---------------------------------------------------------او دوه الدرکه شوي هړ م 4حادثه کي  تر  ښتونس؛ د مهاجرو د ک

انا د مهاجرت په موضوع کي پ ي تتر  12 -------------------------------------------------- يړ ياده ک نهړ البانيا: بريتانيا نبايد چ 

 14 ------------------------------------------ شدند د یتن ناپد 2مهاجر جان باخت و  4قیقا کیتونس: در اثر غرق شدن 
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 متن کامل اخبار

 د وزارت وېب پاڼه

( مه د دغه وزارت د دفترونو د کاري ۲۵د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزير الحاج خليل الرحمن حقان ي د لړم په )

 بهير څخه ليدنه وکړه.

ښاغلي حقان ي د دفترونو نه د ليدنې 

څخه د کړنو، پر مهال له  کار کوونکو 

د پرسونل د شمېر، شته امکاناتو او د 

هغو ستونزو په اړه پوښتنې وکړې او 

اړوند مسؤلينو ته يې د يوشمېر ستونو 

د حل په موخه الزمې الر ښوونې 

 وکړې.

هغه  کار کوونکو ته وويل، چې خپلې 

چارې دې له شرعي احکامو سره 

سمې او په وزارت کې دې د ديني 

انګليسئي ژبې  د  علومو، کمپيوټر او

برابرو شوو ښوونيزو برنامو څخه 

اعظيمه ګټه پورته کړي، په ټولو 

کورسونوکې  دې د حاضرۍ پابند وي 

او هغه څه چې تاسې ته د دندو او 

مسؤلينو په برخه کې در سپارل شوي، 

په شفاف ډول  پروخت ترسره کړئ او 

 د وخت د ضايع کېدو څخه ډډه وکړئ.

اسې د دفترونو ه، چې ستړهغه زياته ک

څخه ليدنه او د کاري بهير څېړنه په 

بېالبېلو وختونو کې زما او  د وزارت 

د يوشمېر چارواکو له لورې ترسره 

د ستونزې پروخت به ورته او  کېږي 

 پاملرنه کېږي.

 

  سایتدوزارت ویب 

https://morr.gov.af/
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د مهاجرينو چارو وزارت پالوي او د وزارت د واليتي رياستونو چارواکو د بلخ واليت د مهاجرينو چارو رياست کې د 

 همغږۍ ناسته وکړه.

د يادې ناستې موخه، چې د بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل او فارياب واليت د مهاجرينو چارو رياستونو او آمريتونو د 

( فتر د ګډو فعاليتونو همغږي کول او UNHCRکوونکو په ګډون ترسره شوه، د مهاجرينو چارو وزارت او د )کار 

د دوه ورځني ښوونيز ورکشاپ ترسره کول، چې په پام کې ده د بلخ واليت د مهاجرينوچارو رياست کې تر   تنظيمول او

 سره شي.

ايه شوو وضعيت ته د رسېدو رئيس او د پالوي مشر سردار محمد د ناسې په پيل کې د مهاجرينو چارو وزارت د داخلي بېځ

 ( دفتر د ګډو فعاليتونو په اړه معلومات ورکړل او په همکاريو او همغږيو يې ټينګار وکړ.UNHCRشېرزاد د وزارت او )

وکړه د السليک شوي ه (PPA ۲0۲۲( دفتر د )UNHCRوروسته د وزارت د برنامو ارشد مدير انجينر محمد اجمل د )

او د بوديجې آمر محمد جمال د مالي موضوعاتو   او د دوه ورځني ورکشاپ په اړه ګډنوالو ته معلومات ورکړل  ليک، اجنډا

 په اړه معلومات وړاندې کړل او ناسته د ګډنوالو د سوالونو په ځوابولو سره پای ته ورسېده.

 وزارتویب سایت 

https://morr.gov.af/
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عودت   عقرب ۲4و  ۲3های   ازپاکستان ، به تاريخ خانواده مهاجرافغان 19نماينده گی تورخم،   به اساس گزارش آمريت

 نموده اند.

تن افراد مجرد دارای اسناد که از مرز  6تن و 48خانواده شامل  9تن بدون اسناد، و  46خانواده شامل 10  به گفته منبع

جهت   UNHCRو IOMبعد از ثبت در سيتم معلوماتی عودت کننده گان به موسسات بودند، تورخم به وطن برگشت نموده 

 .کمک معرفی شده اند

  دوزارت ویب سایت 

 

د پکتيا، پروان او پنجشېر واليت د مهاجرينو چارو رياستونو د راپور له مخې د يوشمېر مرستندويه بنستونو له لورې د 

 ( کورنيوسره نغدي مرستې شوي.۷۲0( مه ) ۲4لړم په )

پنجشېر کې د   افغانۍ، په( 13۲90کورنيو ته ) ( 100( موسسې له لورې ) NRCکې د )د يادو کورنيو له ډلې په پکتيا 

(WESTA( موسسې له لورې )۶10 )( ۷۷۵کورنيو ته )( امريکايي ډالره او په پروان کې دCHA موسسې له لورې )

 زره افغانۍ ووېشل شوې.( ۲۶کورنيو هرې کورنۍ ته )( 10) 

 ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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هيأت وزارت امور مهاجرين تحت رياست سردارمحمد شير زاد رييس رسيده گی به وضعيت بيجاشده های داخلی، با والی 

 بلخ مالقات نمود.

مدير ارشد برنامه های وزارت و محمد جمال در اين ديدار ازطرف سردار شيرزاد، رييس هيأت و اعضای آن، محمد اجمل 

آمر بودجه، در مورد ساحات کار وزارت امور مهاجرين و بخصوص برنامه های که برای واليات مدنظر دارد، معلو مات 

 ارايه نمودند.

https://morr.gov.af/
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ر همچنان هيأت در مورد رسيده گی به مشکالت عودت کننده ها وبيجاشده ها، به سطح واليت ونقش مسوولين واليتی د

، برای رياستهای زون بلخ و هدف از برگذاری آن، UNHCRرفع آن و تدوير ورکشاپ دو روزه به همکاری دفتر

 توضيحات دادند.

والی بلخ از حمايت و همکاری خود در تطبيق برنامه های وزارت امور مهاجرين در آنواليت ورفع مشکالت ياد شده، به 

ی را برای مسوولين واليتی ارزنده خواند و تقاضای ادامه همچون برنامه هيأت اطمينان داد و تدوير ورکشاپهای آموزش

 ها را نمود.

  مهاجرنیوز

 

های پناهندگی بشردوستانۀ کانادا هستند، با خطر زندانی شدن مواجه هستند. مهاجران افغان در پاکستان که منتظر برنامه

جا شان ختم شده است يا هم پس از به قدرت رسيدن گروه طالبان در افغانستان، از آنمهاجران که عمدتاً مدت ويزایاين 

اند که در صورت اند، از سوی حکومت پاکستان هشدار دريافت کردهفرار کرده و بدون مدرک قانونی وارد پاکستان شده

 .د شدنداشتن مدرک قانونی به سه سال زندان محکوم خواهن

سی گزارش داده است که وزارت داخلۀ پاکستان از ابتدای ماه اکتبر با پخش و بیدر همين حال، رسانۀ خبری کانادايی ان

دهد که مهاجران بدون مدرک های تلويزيونی دولتی هشدار میهای اجتماعی و شبکههای تبليغاتی در رسانهنشر پيام

 .ن محکوم خواهند شددسمبر به سه سال زندا 31قانونی، پس از 

https://morr.gov.af/
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دونالد، مدير اجرايی امان الرا، سازمان غيردولتی کهنه سربازان و مترجمان کانادايی که بيش از  با اين حال، برايان مک

های فاقد پيام دولت پاکستان در مورد افغان»گويد: کند، میيک سال است برای آوردن پناهندگان افغان به کانادا کار می

  «.کننده استشوند، بسيار نگراناحتماالً دستگير و زندانی می مدرک قانونی که

کنند و هزار ويزای مهاجرتی را برای اتباع افغانستان که در کشور سوم زندگی می 3اين در حالی است که کانادا اخيراً 

 .کارت پناهندگی سازمان ملل را ندارند، اعالم کرد

قانونی پس از اعالم برنامۀ مهاجرتی کانادا، در ماه گذشته گذشته وارد پاکستان شود که هزاران افغان بدون مدرک گفته می

 .درخواست دهند اند تا در اين برنامهشده

رفتارهای  در پی .پاکستان در يک ماه پسين، بيش از هزار مهاجر افغان را دستگير و زندانی کرده استدر همين حال، 

سخنان اخير خود پاکستان  پسين دولت پاکستان با مهاجران افغان، حامد کرزی رئيس جمهور پيشين افغانستان در يکی از

بين المللی حقوق بشر خواست تا مراقب را به بدرفتاری با مهاجران افغان متهم کرد و از سازمان ملل متحد و سازمان های

 .رفتار دولت پاکستان در قبال پناهجويان باشند

های افغان مطابق قوانين و سياستهای خود گفت که مقامات پاکستان بايد با پناهجويان حامد کرزی همچنان در رشته تويت

 .بين المللی رفتار کنند

يی خود گفته اند که های رسانهسی، ادارۀ مهاجرت، پناهندگی و شهروندی و امور جهانی کانادا در بيانيهبیبه گزارش سی

 .زنی هستندپذير در حال رایهای آسيببا دولت پاکستان در مورد امنيت اقامت موقت افغان

های که به کشورهای غربی درخواست پناهندگی شود که ايران و پاکستان تنها کشورهای هستند که برای افغانگفته می

بسته اند و برای  ۲0۲1کنند. در حالی که تاجيکستان و هند خدمات کنسولی خود را از اگست سال دهند، ويزا صادر میمی

 .کننداتباع افغانستان ويزا صادر نمی

ق آمارهای منشر شده، هم اکنون، هزاران خانوادۀ افغان در پاکستان منتظر مهاجرت به کشورهای غربی، در همين حال، طب

 مثل امريکا، کانادا و اروپا 

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/44609/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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کنند. برخی پناهجو که عمدتاً افغان هستند به دليل نبود سرپناه در شمال پاريس، زير پل الشاپل زندگی می 300نزديک به 

کنند. زندگی می شود که در خيابانها میها و ماههای ديگر، هفتهاند، اما برخیاز اين پناهجويان تازه به اين جمع پيوسته

 .دگان از دولت می خواهند که برای اين پناهجويان سرپناه فراهم کندهای مدافع حقوق پناهندر همين حال، سازمان

سالۀ  3۲اش در زير پل متروی الشاپل نشسته. اين پناهجوی حيات هللا عادل، يکی از اين پناهجويان است که کنار خيمه

کند. اريس زندگی میافغان که اهل واليت بغالن است، يک هفته است که زير اين پل؛ کمپ غيررسمی مهاجران در شمال پ

گويد: وقتی به پاريس رسيدم، از مردم پرسيدم که کمپ مهاجران است. عادل میاو هفتۀ گذشته از سويس به فرانسه آمده

 .جا را نشان دادندکجاست. همين

https://morr.gov.af/
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هستند. صدای ها افغان گذرانند که بيشتر آنها و روزهای خود را زير پل الشاپل میصدها مهاجر ديگر مانند حيات هللا شب

شود. ساکنان اين کمپ می گويند که به دليل کمبود خيمه، معموالً دو يا سه يی متوقف نمیجا، لحظهمترو و موترها در اين

 .کنند. اما برخی از اين پناهجويان، حتا خيمه هم برای خوابيدن ندارندتن زير هر خيمۀ کوچک زندگی می

شود. صدای ها هوا سرد مینيست. مهاجران با کمبود خيمه مواجه هستند. شباينجا هيچ امکانی »گويد: حيات هللا می

 «.گذارد بخوابيمها نمیمترو و موتر

گويد که هر روز تالش اين پناهجو که پس از حکومت طالبان، به دليل تهديدها مجبور به ترک کشورش شده است، می

روزی »گويد: شود. او میاش را ثبت کند، اما موفق نمیا پروندهکند با سازمان پناهندگی فرانسه )اوفی( تماس بگيرد تمی

 «.دهدمانم. اما کسی جواب نمیدقيقه منتظر می 40گيرم و هر بار مرتبه با اوفی تماس می 4-۵

 پناهجويان تازه رسيده

نان اين کمپ، به در پاريس به مهاجر نيوز گفت که بيشتر ساک ۵۶در همين حال، اسيان ماراش، رييس سازمان يوتوپيا 

اند. به گفتۀ او، نبود سيستم پذيرايی از پناهجويان تازه وارد در فرانسه، سبب شده است که تازگی وارد فرانسه شده

 .ها زندگی کنندپناهجويان در چنين مکان

شود که برخی ها افغان هستند. گفته میکنند که بيشتر آنپناهجو در الشاپل زندگی می 300به گفتۀ خانم ماراش، بيش از 

اکتبر صدها پناهجو  ۲۷کنند. مقامات فرانسوی طی عملياتی در ها زندگی میها در خيابانها يا حتا ماهاز پناهجويان هفته

سياری ديگر به دليل کمبود جا هنوز زير اين پل های رسمی منتقل کردند. اما برا از کمپ الشاپل تخليه کدره و به کمپ

 .اندمانده

پناهجو سرپناه دهند. اما در نهايت فقط به  ۶00مقامات فرماندهی پاريس در آن زمان، اعالم کرد که تصميم دارند، به 

های در هفته» برند. پس از اين عمليات، پليس پاريس گفت کهتن پناه دادند و بقيه هنوز زير پل الشاپل به سر می 300

 .به افراد باقی مانده پناه خواهند داد« آينده

معتقد است که روش تعيين شمار پناهجويان توسط مقامات فرانسوی اشتباه است. اسيان ماراش  ۵۶سازمان يوتوپيا 

روند، اما بيشتر اوقات های مهاجران میگويد: کارمندان شرکت توگ ديزل فرانسه، برای تعيين تعداد پناهجويان به کمپمی

صبح زود برای انجام کار اداری و ساير امور به پناهجويان در کمپ حضور ندارند. به گفتۀ او، بسياری از پناهجويان 

 .روندنهادهای دولتی می

کند. اين جوان ذکرهللا جاللی يکی ديگر از اين پناهجويان است که برای درمان بيماری خود به مراکز صحی مراجعه می

است، او ک وطن شدهسالۀ افغان که اهل واليت هلمند است و پس از حکومت طالبان در افغانستان، مجبور به تر ۲3

  .تواند بخوابدها به دليل کمردرد نمیگويد که شبمی

https://morr.gov.af/
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حس شده است. چند بار به بيمارستان کردو و همچنان تالش در هوای سرد پاهايم بی»گويد: او که خيمه هم ندارد، می

گويند: فردا شه به من میجا منتظر ماندم. اما هميصحی پناهجويان را بگيرم. چندين ساعت آن PAS کردم برای درمانم

 «.بيا

 «اندپناهجويان خسته شده»

های زندگی با مشکالت رو به رو هستند. به گويد که ساکنان کمپ الشاپل در همه زمينهمی ۵۶مسوول سازمان يوتوپيا 

از اين »رسی ندارند و های اجتماعی، لباس و ساير موارد ضروری دستگفتۀ او، اين پناهجويان به خدمات صحی، کمک

 .«اندوضعيت خسته شده

گويد که به دليل کنند. عبدالفتاح که از واليت بغالن است میدر همين حال، يک خانوادۀ افغان نيز در کمپ الشاپل زندگی می

نبود سرپناه با مشکالت زيادی مواجه است. او هفت سال به همراه فرزند و همسرش در سويس سپری کرده، اما با پاسخ 

برند. عبدالفتاح است. اين خانواده از يک ماه گذشته تا اکنون شبانه روزی در اين کمپ زير خيمه به سر میشده منفی مواجه

کرد؛ اما در او در سويس فوتبال بازی می .تواند به مدرسه برودکنم. فرزند من نمیاينجا احساس ناراحتی می»گويد: می

 .پاريس تمام روز در کمپ است

شود؛ اما های عمومی ديده میيی از کمپ الشاپل تشنابدهد. در گوشهنبود تشان زنانه او را آزار می گويد کههمسرش می

 .شويی زنانه وجود ندارددر اين کمپ، دست

دقيقه با کمپ فاصله دارد و  30گويد که حمام اين پناهجويان همچنان با مشکل حمام مواجه هستند. حيات هللا عادل می

 .«شود حمام امدو هفته می»گويد: همچنان ذکرهللا می .ز به حمام بروندتوانند هر رونمی

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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سرنشين کشتی "اوشين وايکنگ" را به کشورهای مبداً شان پس بفرستد. آلمان، فرانسه و برخی  44خواهد پاريس می

 .پذيرندسرنشين اين کشتی را می 190از کشورهای ديگر گفته اند که بيش از 

عه جرالد دارمانين، وزير امور داخله فرانسه در مجمع ملی پاريس گفت که پس از بررسی پرونده پناهجويانی که روز جم

نفر از آنان واجد شرايط پناهندگی ]در فرانسه[ نيستند. اين مقام حکومت  44به بندر نظامی تولون رسيدند، روشن شد که 

 .فرانسه در مورد داليل مشخص اين تصميم چيزی نگفت

ن آنان اتخاذ دارمانين همچنان عالوه کرد که آنان با کشورهای مبدا اين گروه تماس گرفته اند تا تدابير پس فرستاده شد

 .همين که از وضعيت صحی اين افراد اطمينان حاصل شود، آنان از فرانسه اخراج خواهند شد .شود

   ن که ايتاليا آن را رد کرده بود، در فرانسه لنگر انداختکشتی نجات مهاجرا:مرتبط

 .گيرندعضو ديگر اتحاديه اروپا اعالم کرده اند که در پذيرش سرنشينان ديگر اين کشتی سهم می 9آلمان، فرانسه و 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/44668/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/44668/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
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کرد، تالش کرد که سرنشينان مهاجر نجات يافته را در بحيره مديترانه حمل می ۲34کشتی مددرسان "اوشين وايکنگ" که 

خود را در بندر ايتاليا پياده کند. اما حکومت ايتاليا از اين امر ابا ورزيد و کشتی از روی ناگزيری به سوی فرانسه در 

 .حرکت شد

زه نيافتن در ايتاليا، برای لنگر انداختن به سوی پس از اجا "وزير داخله فرانسه از اين تصميم که کشتی "اوشين وايکنگ

داديد بوديد، اجازه میاگر شما مسئول می»کودک در اين کشتی گفت:  44فرانسه در حرکت شد، دفاع نمود. او با اشاره به 

 «.کودک بميرند 44که اين 

 آلمان از ايتاليا خواست که به مهاجران در يک کشتی آلمانی کمک کند:بيشتر بخوانيد

تصميم اخير جورجيا ميلونی، نخست وزير راست افراطی ايتاليا مبنی بر اينکه اجازه نداد تا کشتی "اوشين وايکنگ" در 

ندازد، سبب اوج گيری تنش ميان اين دو کشور عضو اتحاديه اروپا شده است. پاريس مدعی است که بندر کشورش لنگر ا

 .اين اقدام روم، قانون بين المللی را نقض کرده است

 کدوال نیوز

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/44501/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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ډوبېډو په پېښه کي څلور مهاجر ډوب شوي او دو نور الدرکه دي. ويل شوي د تونس د ساحل سره د يوې ربړي کښتۍ د 

 .چي دغه مهاجر اروپا ته پر الري ول

نېټه( د دغه هيواد د ساحل سره د يوې کښتۍ د  1۵کال د نوامبر  ۲0۲۲د تونس هيواد چارواکو د سه شنبې په ورځ )د 

مخي په ربړي کښتۍ کي سپرو مهاجرو خپل سفر له تونس  ډوبېدو خبر ورکړ. د اسوشيېتد پريس خبري آژانس د خبر له

 .څخه پېل کړی ؤ او غوښتل يې چي اروپا ته مهاجر شي

په داسي حال کي چي په تونس کي په دوامداره توګه اقتصادي ستونزي ال په زياتېدو دي، نو زيات شمېر د تونس وګړي 

کښتيو کي حرکت کوي. په دغو کي بشپړه کورنۍ هم شاملي وي  او په زياته ځوانان د مديترانې له الري د اروپا پر لور په

 .او هيله لري چی په اروپا کي به بهتره ژوند ومومي

کلومترۍ کي د خراب موسم له کبله د حادثې سره  ۶0ويل شوي چي کشتۍ د انګېال په دماغ کي له تونس څخه تقريبا په 

انسانان سپاره ول چي کوښښ يې کاوه چي ايټاليا ته  1۶تۍ مخامخ شوه. د تونسي چارواکو د باور له مخي پر دغه کښ

 .ځان ورسوي

د تونس سمندري سرحد ساتونکو ويلي دي چي له يادي کښتۍ څخه يې لس انسانان ژوندي ژغولي او د څلورو کسانو 

  .مړي يې موندلي دي. ويل شوي چي د کښتۍ دوه سپرلي ال الدرکه دي

مهاجر مړه شوي ول. تونسي چارواکي زيات وختونه مهاجر  18ه ورته حادثه کي تېره مياشت هم د تونس په شمال کي پ

  .له نيمي الري څخه راګرځوي

انسانان ډوب يا الدرکه شوي دي چي  1300د مهاجرت د نړيوال سازمان په وينا سږکال په مرکزي مديترانه کي لږ تر لږه 

 .پکښي زيات يې له تونس څخه روان شوي ول

 زکدوال نیو

https://morr.gov.af/


 

13 
 

 

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

 

 

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

 

تورونه لګوي چي ګواکي « محاسبه شوي»د البانيا لومړي وزير د سه شنبې په ورځ وويل چي بريتانيا يې د هيواد پر ضد 

 .پر مانش کانال د مهاجرت د زياتېدو مسؤل دی

بريتانيې کابينه په داسي حال کي البانيان د هر څه مسؤل بولي چي د برېکزيټ د البانيا لومړي وزير اېدي راما وويل چي د 

 .او د خپل نوي سياست له کبله د ناکاميو سره مخامخ ده

زرو څخه زيات مهاجر د مانش کانال له الري په کښتيو کي رسېدلي دي. تر اوسه هيڅکله په  40بريتانيا ته سږ کال تر 

الري بريتانيا ته نه ول داخل شوي. د بريتانيا د حکومت په حواله له ورغلو يادو ټولو  دومره زيات شمېر مهاجر له دغې

 .مهاجرو څخه تقريبا دريمه برخه يې البانيان دي

نېټه( د مانش کانال له الري د مهاجرت د مخنيوي  14کال د نوامبر په  ۲0۲۲بريتانيا د فرانسې سره د دوشنبې به ورځ )د 

يک کړ. د دغه تړون له مخي به فرانسوي چارواکي د فرانسې په شمالي برخو کي د سمندر پر غاړه په مقصد يو تړون السل

خپلي ګزمې زياتي کړي چي له دغه ځای څخه د بريتانيا پر لور د مهاجرت کوونکو مخه ونيسي. زيات مهاجر د کښتيو په 

 .ځان رسوي مرسته له فرانسې څخه سفر پېلوي او د مانش کانال له الري بريتانيا ته

https://morr.gov.af/
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بريتانوي چارواکي پر الباني مجرم پېشه ډلو تور لګوي چي د بريتانيا د پناه غوښتنې له نظام څخه ناوړه ګټه پورته کوي 

 .او آن په دې ترڅ کي عصري غالمي پر مخ بيايي

د هشيش نشه يو  د بريتانيا د ملي استخباراتي ادارې مشر، ګېډ کم کېن وايي چي د البانيا سره تړاو لرونکي جرمي ډلې

زيات شمېر هغه کسان »توکو د خپلو ناقانونو کښتونو لپاره په کښتيو کي کارګر بريتانيا ته قاچاق کوي. هغه زياته کړه: 

چي د بنګو د ناقانونه کرهڼي په فارمونو کي نيول شوي، هغوی لږ وخت مخکي د کښتيو په مرسته بريتانيا ته راقاچاق 

 «.کړل شوي ول

کورنيو چارو وزيري سويېال براورمن و بريتانيې ته د مانش کانال له الري د ورتلونکو موضوع د بريتانيې د بريتانيا د 

په توګه ياده کړېده. خو د بريتانوۍ وزيري يادي خبري په هيواد کي دننه او « پر سويلي ساحل پر پرتو ښارونو د يرغل»

  .دباندي د نيوکو او غبرګونونو المل شوې

ياد کړل. نوموړي د سه شنبې په ورځ وويل « لېوني داستانونه»ړي وزير په خپل غبرګون کي يادي څرګندونې د البانيا لوم

راما « دا چي د دغو څرګندونو وروسته بخښنه نه وغوښتل شوه، نو دا په دې معنی ده چي دا يو محاسبه شوی اقدام ؤ.»

 .ه د ناقانونه سفرونو شمېر راکم کړيزياته کړه چي د ويزې په ورکړه کي د آسانتياؤ رامنځته کول ب

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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در اثر غرق شدن قايق حامل مهاجران، چهار سرنشين آن جان باختند و از سرنوشت دو تن ديگرشان تا هنوز خبری در 

کردند که از تونس وارد ايتاليا شوند اما قايق حامل شان در آب غرق نفری مهاجران تالش می 1۶دست نيست. يک گروه 

 .شد

مقام های تونس روز سه شنبه اعالم کردند، يک قايق حامل مهاجران که در تالش بود وارد قلمرو اتحاديه اروپا شود در 

ن توانسته اند که چهار جسد از سرنشيان اين قايق را آنانزديک سواحل اين کشور در آب غرق شد. به گفته اين مقام ها، 

 .کيلومتری پايتخت تونس واژگون شد ۶0پيدا کنند. اين قايق روز دوشنبه به دليل آب و هوای نامناسب، در 

 .کرد و قرار بود وارد ايتاليا شودنفر را حمل می 1۶شود که اين قايق گفته می

 اعتراض ها در تونس در پی به خاک سپاری پنهانی مهاجران غرق شده در بحر:مرتبط

يدن به آينده وضعيت بد اقتصادی در تونس سبب شده است که بسياری از جوانان و هم خانواده ها تالش کنند که برای رس

 .بهتر در اروپا، مسير دشوار گذر بحيره مديترانه را عبور کنند

 .گارد ساحلی تونس گفته است، نيروهای آنان توانستند که ده نفر را نجات بدهند و چهار جسد را نيز از آب بيرون بکشند

 .کنند نيروهای آنان در تالش اند که در مورد سرنوشت دو تن ديگر آنان نيز معلومات پيدا

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/44093/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%87
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Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

 برای مهاجران« واج جعلیازد»دهی بازداشت يک زن ايتاليايی در پيوند به سازمان: بيشتر بخوانيد

مهاجر که باشندگان شهر جرجيس بودند، اين شهر را در ماه گذشته تکان داد. هشت مهاجر ديگر در ماه  18جان باختن 

سپتمبر پس از غرق شدن قايق حامل شان در نزديک بندر الشابه قربانی شدند. اين منطقه يکی از محالتی است که بيشتر 

 .کننداز میمهاجران تونسی برای رسيدن به ايتاليا، سفر شان را از آنجا آغ

کند که قايق های مهاجران را رهگيری کند. سازمان بين المللی مهاجرت گارد ساحلی تونس به گونه دوامدار تالش می

نفر در بحيره مديترانه مرکزی جان باخته يا ناپديد شده اند. بيشتر اين  1300کند که در سال روان، دست کم ارزيابی می

 .افراد شهروندان تونس بوده اند

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/44027/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%3C%3C%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C%3E%3E-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.infomigrants.net/prs/post/44027/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%3C%3C%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C%3E%3E-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86

