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 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1--------------------------------------- ه وکړهد مهاجرينو چارو وزير د دغه وزارت د دفترونو د کاري بهير څخه ليدن

 2------------------------------------------------------------------------- افغان مهاجر در پاکستان از قيد آزاد شد 35

 3--------------------------------------------------------------------- کورنيوسره مرستې وشوې( 2۸۰ننګرهار کې )

 3-------------------------------------------------------------------- مهاجر افغان به وطن برگشت نمود 9۰۰بيش از 

 4--------------------------------- بغالن کې راستنېدونکو ته د برېښنا يې پېژند پاڼو د ګټو په اړه معلومات ورکړل شول

 5--------------- .ودت کنندگان ، بيجاشد ها و سيستم ثبت معلو مات واليت جوزجان دوباره فعال شدکميته ادغام مجدد ع

 6--------------------------------------------------- گريونان: غرق شدن يک پناهجو در دريای اژه و نجات چند تن دي

 7-------- د بشري حقونو د څار سازمان: ترکيه افغان کډوال د ايران پر لور شړي او يا يې په زوره افغانستان ته استوي

 1۰ ---------------------------------------------------------- يونان: يو ترکی تبعه د کډوالو د قاچاق په تور نيول شوی

 11 --------------- صربيا له هنګري او اتريش سره هوکړه کړې چې خپلو سوېلي سرحداتو ته به نوي سرتېري واستوي

 13 ------------------------------ ها هزار پناهجوی افغان را از مرزهايش عقب رانده استبان حقوق بشر: ترکيه دههديد
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 متن کامل اخبار

 دوزارت ویب سایت

 

( مه د دغه وزارت د دفترونو د کاري 2۵د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزير الحاج خليل الرحمن حقان ي د لړم په )

 بهير څخه ليدنه وکړه.

کړنو، د پرسونل د شمېر، شته امکاناتو او د هغو  کار کوونکو څخه د  ښاغلي حقان ي د دفترونو نه د ليدنې پر مهال له

 ستونزو په اړه پوښتنې وکړې او اړوند مسؤلينو ته يې د يوشمېر ستونو د حل په موخه الزمې الر ښوونې وکړې.

کار کوونکو ته وويل، چې خپلې چارې دې له شرعي احکامو سره سمې او په وزارت کې دې د ديني علومو، کمپيوټر  هغه 

دې د حاضرۍ پابند   د برابرو شوو ښوونيزو برنامو څخه اعظيمه ګټه پورته کړي، په ټولو کورسونوکې  يسئي ژبېاو انګل

پروخت ترسره کړئ او د   وي او هغه څه چې تاسې ته د دندو او مسؤلينو په برخه کې در سپارل شوي، په شفاف ډول

 وخت د ضايع کېدو څخه ډډه وکړئ.

https://morr.gov.af/
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د وزارت د يوشمېر   دفترونو څخه ليدنه او د کاري بهير څېړنه په بېالبېلو وختونو کې زما او هغه زياته کړه، چې ستاسې د

 او د ستونزې پروخت به ورته پاملرنه کېږي. چارواکو له لورې ترسره کېږي 

 ویب سایت وزارت 

 

دليل نداشتن اسناد اقامت، يک تن از شهروندان افغانستان که به 3۵  به اساس گزارش واصله از آمريت سرحدی تورخم،

 عقرب آزاد شدند. 25ماه قبل ازسوی پوليس پاکستان، بازداشت و زندانی شده بودند، به تاريخ 

خت کرايه از جانب سازمان بين المللی مهاجرت افغانی جهت پردا 5۰۰هزارو  2به گفته منبع به هريک از افراد ياد شده، 

 پرداخته شد.

 

https://morr.gov.af/
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 دوزارت ویب سایت 

 

 .اړمنو کورنيو سره د خوراکي توکو مرستې وشوې( 2۸۰مه ) ( 2۵د ننګرهار واليت د خوګياڼو ولسوالۍ کې د لړم په )

کيلو لوبيا، ) ( 1۵کيلو وريجې، ) ( 2۴کيلو اوړه، ) ( 1۰۰موسسې له لورې ) (JEN) ديادو کورنيو هرې کورنۍ ته 

 .کيلو شين چای او دوه دوه پاکټه مالګه ووېشل شوه( 2لېتره غوړي، )( 1۰کيلو لوبيا، ) ( 1۴

 ویب سایت وزارت  

 عقرب به واليت نيمروز برگشتند. 2۴مقيم ايران، از طريق پل ابريشم، به تاريخ  تن مهاجر افغان  9۵۴

تن مجرد بودند  ۸14تن و  142خانواده ، شامل  31افراد مذکور به اساس معلو مات ريس امورمهاجرين واليت نيمروز 

معرفی   IOMبه دفتر تن مجرد غرض دريافت کمک، 19۸زن و همچنان  59  مرد و 77خانواده شامل  29و ازآن ميان 

 شده اند.
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 دوزارت ویب سایت

 

راستنېدونکو او   ( مه2۵)  واليت د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو رياست په يو تبليعاتي کمپاين کې د لړم په  بغالن

 معلومات ورکړل.  په اړه  بېځايه شوو ته د برېښنايي پېژند پاڼو د ګټو

( دفتر له لورې د UNHCRد احصايې ادارې په همکارۍ د )  د معلوماتو له مخې ياد کمپاين، د مهاجرينو چارور ياست  

ې ترسره شو، چې پکې او د خواجه الوان اتحاد لېسه ک  د الوان دښتې ترڅنګ د مهاجرينو په اتحاد ښارګوټي  پلخمري

 بېځايه شوو او د سيمې خلک شتون درلود. يوشمېر راستنېدونکو، 

ګډ  ( د فوتوکل پلينت برنامې ppA-2022احصاييه او د ) د مهاجرينو رياست،د بغالن واليت د   د يادې برنامې په جريان کې

د فورم د ترالسه کولو او طی   نوې پېژند پاڼې د مخکينۍ او نوې برېښنايي پېژند پاڼې د ګټو او د  تبليغاتي ټيم خلکو ته

 ګډنوال ته معلومات ورکړل شول.  په اړه مراحلو 
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  .ویب سایت وزارت 

 

هيأت اعزامی وزارت امور مهاجرين، کميته ادغام مجدد عودت کنندگان و بيجاشد ها و سيستم ثبت معلو مات واليت 

 فعال نمود.عقرب دوباره 25به تاريخ  UNHCRجوزجان را با همکاری دفتر 

شده بود، قاری محمد در مراسمی که به آن مناسبت به اشتراک مسوولين ادارات دولتی و نهاد های همکار در آنواليت داير 

درتثبيت مستحقين،   با قدر دانی از وزارت امور مهاجرين، از ادارات و موسسات همکار خواست که  اسمعيل والی جوزجان

 توزيع مساعدت وثبت ايشان با اداره امور مهاجرين همکاری نمايند.

ها و شيوه کار کميته ادغام مجدد و سيستم سپس هيأت اعزامی وزارت امور مهاجرين با ارايه پريزينتيشن اهداف، مسووليت

 ثبت معلو مات را به حاضرين توضيح نمود.
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 مهاجرنیوز

 

شنبه اعالم کرد که در پی غرق شدن يک قايق حامل پناهجويان در دريای اژه، چندين پناهجو گارد ساحلی يونان صبح پنج

  .استها غرق شدهاند و يکی از از آنرا نجات داده

ها پس از دريافت تماس برای کمک در آخر روز چهار شنبه، نيروهای گويد که آندر همين حال، گارد ساحلی يونان می

و يک نجات را در دو قايق به کمک اين پناهجويان فرستادند که در نتيجۀ عميات اين نيروها، چندين پناهجو نجات يافته 

 .استها غرق شدهتن از آن

ها اند که يکی از آنهای نزديکی جزيرۀ کوس پيدا کردهتن را از آب 11گويند که نيروهای نجات در اين عمليات مقامات می

  .برده و به محض رسيدن به بندر کوس، جان باخته استهوشی به سر میدر حالت بی

اين در حالی است که دو هفته پيش از اين نيز، دو قايق حامل پناهجويان در نزديکی جزاير اويا و ساموس غرق شده و 

 .پناهجو جان باختند. چند تن ديگر در اين رويداد، هنوز ناپديد هستند 3۰کم دست

 نيروهای گارد ساحلی يونان و ترکيه، دها مهاجر را از خطر مرگ نجات داد: بيشتر بخوانيد

به اروپا، از مسير آن عبور گفتنی است که يونان يکی از کشورهايی است که پناهجويان افريقا و خاورميانه برای رسيدن 

  .رسانندکرده و خود را به اسپانيا و ايتاليا می

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/44758/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.infomigrants.net/prs/post/44758/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.infomigrants.net/prs/post/44758/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
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صد تن را نجات  1۵۰۰ماه سال جاری  ۸بر بنياد آمارهای ارايه شده از سوی گارد ساحلی يونان، اين نيروها تنها در 

  .استتن بوده ۶۰۰اند. در حالی که اين آمار در سال گذشته داده

تری را در دريای اژه به سمت ايتاليا طی تر و خطرناکها مسير طوالنیگويند که اخيراً قاچاقچیهمچنان میمقامات يونانی 

  .های نظارتی در دريا را دور بزنندکنند تا گروهمی

 درصد از پناهجويان از ترکيه ۸۰اين در حالی است که نوتيس ميتاراچی، وزير مهاجرت يونان هفتۀ گذشته گفت که اخيراً 

 .روندمستقيم به ايتاليا می

 کدوال نیوز

 

له اګست مياشتې راهيسې ترکيه  2۰21د بشري حقونو د څار سازمان د جمعې په ورځ په يو تازه راپور کې وويل چې د 

په منظمه توګه افغان کډوال د ايران پر لوړ شړي او يا يې په زوره افغانستان ته استوي. په راپور کې راغلي دي چې ترکيه 

  .کې افغان کډوالو ته چانس نه ورکول کېږي چې د نړيوالې ساتنې غوښتنه وکړي

راهيسې ترکيې له خپلو کې وايي چې واک ته د طالبانو له رسېدو  پاڼيز راپور 73د بشري حقونو د څار سازمان په يو 

 .سرحداتو څخه د افغان کډوالو د شا تمبونې او افغانستان ته يې د اخراج لړۍ چټکه کړې ده

https://morr.gov.af/
https://www.hrw.org/report/2022/11/18/no-one-asked-me-why-i-left-afghanistan/pushbacks-and-deportations-afghans-turkey?fbclid=IwAR1n5wVvomOVfHIdaNZiz3gKcg-5vkHQF2xkaNUErRCfVkTUA5U04A5pcfY
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همدارنګه  په راپور کې زياته شوې ده چې په ترکيه کې افغان کډوال اجازه نه لري چې د نړيوالې ساتنې غوښتنه وکړي.

 .غوښتنې چانس هم نه ورکول کېږيډېری وختونه اخراجېدونکو افغانانو ته د پناه 

NEW: Turkey is routinely pushing tens of thousands of Afghans back at its land 

border with Iran or deporting them directly to Afghanistan with little or no 

examination of their claims for international protection. 

 

Read more: https://t.co/x8XJpujFev pic.twitter.com/DfznV848lx 

— Human Rights Watch (@hrw) November 18, 2022 

 23۸۴۴۸کې ترکيې د  2۰22مه وويل چې په 2۰د ترکيې د کډوالو ادارې د اکټوبر مياشتې په »د راپور له مخې: 

 ۴۴7۶۸په لومړيو اتو مياشتو کې  2۰22غيرقانوني کډوالو د ننوتو مخه نيولې ده چې ډېری يې افغانان دي. ]دغه راز[ د 

سلنه زياتوالی  1۵۰د همدې مودې پرتله  2۰21افغانان د هوا له الرې افغانستان ته استول شوي دي چې دغه شمېرې د 

 «.ښيي

د بشري حقونو د څار سازمان د کډوالو او پناه غوښتونکو څانګې مسول بېل فرېليک ويلي دي چې ترکيه دې د افغانانو 

 .فغانانو ته دې د پناه غوښتنې د وړاندې کولو چانس ورکړيپه شا تمبونه ودروي او ټولو اخراجېدونکو ا

 «د پوليسو له وېرې له فابريکې څخه نه شم وتلی»له ترکيې څخه د افغان کډوالو اخراج:  :بيا ولولئ

 ...پر پوله تاوتريخوالی، نيونه

 3۸له دغې ډلې  افغان کډوالو سره مرکې کړې دي. ۶۸د بشري حقونو د څار سازمان د خپل راپور د چمتو کولو لپاره له 

 .پېښو راپور ورکړی دی 11۴تر اپريل مياشتې پورې پر پوله د په شا تمبونې  2۰22د جنورۍ د  2۰21تنو يې د 

هغه نارينه کډوالو چې له ښځو پرته يې سفر کاوه ياد سازمان ته ويلي دي چې د چارواکو له خوا وهل ټکول شوي 

د ځينو  لو د وهل کېدو پېښې يې په خپلو سترګو ليدلې دي.ځينو نورو بيا ويلي دي چې د ترکي ځواکونو له خوا د کډوا دي.

 .نورو کسانو له قوله ويل شوي دي چې د ترکيې سرتېرو ډزې پرې کړې دي

په راپور کې راغلي دي چې چارواکو هغو نارينه وو ته چې کورنۍ ورسره نه وې ويلي دي چې د کډوالۍ اداره تړلې ده او 

نه ثبتوي. که څه هم ځينې وختونه دغو نارينه وو ته د مالقات وخت ورکول کېده، خو يا دا چې دوی د نارينه وو غوښتنې 

 .کې بيا هغوی ته اجازه نه ورکول کېدله چې خپلې پناه غوښتنې ثبت کړي د مصاحبې په ورځ

https://morr.gov.af/
https://t.co/x8XJpujFev
https://t.co/DfznV848lx
https://twitter.com/hrw/status/1593621820808212485?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/ps/post/41739/%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%3C%3C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88-%D9%84%D9%87-%D9%88%DB%90%D8%B1%DB%90-%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%90-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%84%DB%8C%3E%3E?preview=1668790285501
https://www.infomigrants.net/ps/post/41739/%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%3C%3C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88-%D9%84%D9%87-%D9%88%DB%90%D8%B1%DB%90-%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%90-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%84%DB%8C%3E%3E?preview=1668790285501
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نو جبري السليکولو په راپور کې د ترکيې امنيتي ځواکونو له خوا د بې سنده افغانانو د نيولو او همداراز د بيا ستنېدنې سندو

 .ته هم اشاره شوې ده

 ډېر کډوال ايستلي دي 3۰۰۰ترکيې د افغانانو په ګډون تر  :بيا ولولئ

 «هېڅوک اجازه نه لري چې په ناقانونه طريقه ترکيې ته داخل شي»

ترکيې د کډوالو ادارې مشر داکټر ساواش اونلو د بشري حقونو څار سازمان مشر ته په يو ليک کې دغه په ورته مهال د 

او ناسم بللی او ويلي يې دي چې ترکيه له ناقانونه کډوالۍ سره د مبارزې په موخه پر خپلو سرحداتو « اړخيز»راپور يو 

هغه زياته کړې  «.ې په ناقانونه طريقه ترکيې ته داخل شيهېڅوک اجازه نه لري چ»امنيتي تدابير نيولي دي. په وينا يې 

د تخنيکي او فزيکي وسايلو په کار اخيستو سره خپلې خاورې ته د غيرقانوني کډوالو د ننوتو مخه »ده چې ترکيه غواړي 

 .«ونيسي

شا نه تمبوي بلکې په »په دغه ليک کې راغلي دي چې هغه غيرقانوني کډوال چې د ترکيې دننه نيول کېږي چارواکي دوی 

  .«د اخراج مرکزونو ته استول کېږي

د افغانستان »نوموړي د افغانانو د جبري اخراج په اړه ويلي دي چې افغانانو ته د سفر د اسنادو د ورکولو دنده ترکيه کې 

په خپله هغو کسانو ته د اقامې اسناد ورکوي چې غواړي »پر غاړه ده او دغه استازي يوازې « ډيپلوماتيک ماموريت

 .«خوښه افغانستان ته ستانه شي

 «ترکي ځواکونو دوه ځله وشړلم»پوليس چې غوښتل يې ترکيې ته واوړي:  هغه پخوانی محلي :بيا ولولئ

  .ساواش اونلو ويلي چې هغه بهرنيان چې خپلو هېوادونو کې له ګواښ سره مخ دي له ترکيې څخه نه شړل کېږي

سلنه افغانانو د نړيوالې  7۴،۵2کې  2۰21او په  72،1۴کې  2۰2۰، په ۶2،11کې  2۰19هغه دا هم ويلي دي چې په 

زره يې  1۴۵زره کسان تر نړيوالې ساتنې الندې دي چې  32۰ساتنې غوښتنه کړې ده. په وينا يې دمګړۍ ترکيه کې 

 .افغانان دي

ترکيې پر  دا په داسې حال کې ده چې په تېر يو کال کې ګڼو افغان کډوالو له کډوال نيوز سره په خبرو کې ويلي دي چې د

په زوره پوله له تاوتريخوالي سره مخ شوي او ترکيې ته له رسېدو وروسته د امنيتي ځواکونو له خوا نيول شوي او 

 .افغانستان ته استول شوي دي

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/43437/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DA%89%DB%90%D8%B1-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/41462/%D9%87%D8%BA%D9%87-%D9%BE%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%90-%D8%BA%D9%88%DA%9A%D8%AA%D9%84-%DB%8C%DB%90-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%88%DA%93%D9%8A-%3C%3C%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%8A-%DA%81%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%87-%DA%81%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B4%DA%93%D9%84%D9%85%3E%3E?preview=1668790370437
https://www.infomigrants.net/ps/post/41462/%D9%87%D8%BA%D9%87-%D9%BE%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%90-%D8%BA%D9%88%DA%9A%D8%AA%D9%84-%DB%8C%DB%90-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%88%DA%93%D9%8A-%3C%3C%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%8A-%DA%81%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%87-%DA%81%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B4%DA%93%D9%84%D9%85%3E%3E?preview=1668790370437
https://www.infomigrants.net/ps/post/42019/%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87?preview=1668790223351
https://www.infomigrants.net/ps/post/42019/%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87?preview=1668790223351
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 کدوال نیوز

 

چې د تېرې چهارشنبې په ورځ يې يو ترکی تبعه د کډوالو د قاچاق په تور نيولی دی. د پوليسو په  د يونان پوليس وايي

 .بهرنيان هم موندل شوي ديوينا د دغو عملياتو په ترڅ کې څلور تنه 

پر نوموړي تور دی چې يوه تېزرفتاره  کلن ترکی تبعه يې چهارشنبه سهار نيولی دی. 32پوليس وايي چې دغه  يوناند 

 .کډوال پکې سپاره ول« غيرقانوني»کښتۍ يې د کس ټاپو اسکندري ساحل ته رسولې ده چې څلور 

او د زياته شوې ده چې دغه کښتۍ چې څراغونه يې نه درلودل د يونان د ساحلي ځواکونو سېګنال ته ځواب ور نه کړ 

 .تېښتې هڅه يې وکړه

 .يوناني ځواکونو د کښتۍ پر ماشين ډزه وکړه چې په پايله کې يې کښتۍ ودرول شوه

 .چارواکو د دغو عملياتو پر مهال د دوو کم سن لرونکو کسانو په ګډون څلور تنه بهرنيان هم نيولي دي

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/ps/search?q=%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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دا په داسې حال کې ده چې د يونان ساحلي ځواکونو پرون پنجشنبه وويل په اژه سمندر کې د کډوالو د يوې کښتۍ ډوبېدو 

 .پېښه کې يو تن ډوب شوی دی

ساحلي ځواکونو ويلي وروسته له هغه چې د چهارشنبې په ورځ يې کس ټاپو ته نږدې د کډوالو د يوې کښتۍ په هکله خبر 

کډوال اوبو ته غورځېدلي وو چې يو تن يې  11چې  کړ، دوه ژغورونکې بېړۍ يې سيمې ته واستولې. زياته شوېترالسه 

 .بې هوښه و او کس بندر ته له رسېدو وروسته يې ساه ورکړه

له تېرو څو وختونو راهيسې د هغو کډوالو په شمېر کې زياتوالی دی چې د ترکيې له سواحلو څخه د اژې سمندر له الرې 

 .يونان ته د تګ هڅه کوي. خو ډېری وختونه د سمندر له الرې ناقانونه سفرونه له ګواښونو ډک وي

 کدوال نیوز

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/44800/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF-%DA%A9%DA%9A%D8%AA%DB%8D-%DA%89%D9%88%D8%A8%DB%90%D8%AF%D9%88-%D9%BE%DB%90%DA%9A%D9%87-%DA%A9%DB%90-%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DA%93-%D8%B4%D9%88%DB%8C
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صربيا د چهارشنبې په ورځ له هنګري او اتريش سره هوکړه وکړه چې د کډوالو د څپو د مخنيوي لپاره به له شمالي 

سرتېري  1۰۰مقدونيې سره پر پوله امنيتي تدابير زيات کړي. بل پلو اتريش ژمنه کړې ده چې دغې سرحدي سيمې ته به 

  .واستوي

مه د صربيا پالزمېنه بلګراد کې د ناقانونه کډوالۍ د 1۶شنبه د نومبر د صربيا، هنګري او اتريش چارواکو پرون چهار

مخنيوي په اړه غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د صربيا ولسمشر الکساندر ووچيچ او د هنګري او اتريش لومړي 

لو د څپو د مخنيوي هوکړه وزيرانو ويکتور اوربان او کارل نېهامبر د بالکان له الرې اروپايي ټولنې ته د اوښتونکو کډوا

 .السليک کړه

موږ هوکړه کړې ده چې له شمالي مقدونيې سره پولې ته به نوي سرتېري »د صربيا ولسمشر السکاندر ووچيچ وويل: 

 «.واستوو

ن ډېری کډوال د بالکان د لوېديځو هېوادونو لکه ترکيې، بلغاريا، شمالي مقدونيې او صربيا له الرې اروپايي ټولنې ته د ځا

رسولو هڅه کوي. د اروپا د پولې ساتنې ادارې يا فرانتکس په حواله د روان کال په لومړيو لسو مياشتو کې څه باندې 

 .زره کډوال د بالکان له الرې اروپايي ټولنې ته ننوتلي دي 13۰

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

 «بايد ودرول شي»ناقانونه مهاجرت 

 2۵۰ر دې دمه د هنګري امنيتي ځواکونو د د هنګري لومړي وزير ويکتور اوربان دغې غونډې ته وويل چې سږ کال ت

زره ناقانونه کډوالو مخه نيولې ده. په وينا يې له پولې د اوښتو هڅو کې تر ډېره وسله وال قاچاق وړونکي ښکېل دي. 

ناقانونه کډوالۍ مديريت نه بلکې بايد ودرول »وباله. هغه زياته کړه چې « سخت»نوموړي له صربيا سره پر پوله وضعيت 

 «.شي

 زره غيرقانوني کډوال نيول شوي 21۵هنګري: د روان کال له پيل راهيسې څه باندې  :بيا ولولئ

 1۰۰بل پول د اتريش لومړي وزير کارل نېهامر وويل چې اتريش به د صربيا او شمالي مقدونيې ترمنځ سرحدي سيمې ته 

سرتېري واستوي. هغه دا هم ويلي دي چې له شمالي مقدونيې سره پر پوله تخنيکي وسايل لکه کامرې، بې پيلوټه الوتکې 

 .ارول شياو موټرونه هم وک

  «پناه غوښتنې توريزم»د 

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/44226/%D9%87%D9%86%DA%AB%D8%B1%D9%8A-%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B3%DB%90-%DA%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%90-%DB%B2%DB%B1%DB%B5-%D8%B2%D8%B1%D9%87--%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A
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له هغه وروسته چي اروپايي ټولنې پر صربيا د زياتو افريقايي او آسيايي هيوادونو سره د ويزه نه لرلو لپاره فشارونه 

 .صربيا د تونس او بروندي وګړي په ويزه مکلف کړي ديوارد کړل، اوس 

نېهامر د بلګراد د دې اقدام ستاينه وکړه او ويې ويل چې صربيا به د روان کال تر پايه پورې د هند اتباع هم په ويزه مکلف 

 .د ختمولو هڅه کوي« پناه غوښتنې توريزم»صربيا له ولسمشر څخه مننه وکړه چې د کړي. هغه د 

کې زيات شمېر سوريايانو او افغانانو د بالکان له الرې اروپايي ټولنې ته د ننوتلو هڅه کوله، خو د اروپايي  2۰21په 

 .کمېسيون په حواله سږ کال پر دغه الره د ترکيې، هند، کيوبا او بروندي اتباعو په شمېر کې هم زياتوالی راغلی دی

 آریانانیوز

 

بان حقوق بشر از برخورد نادرست نيروهای ترکيه با پناهجويان افغان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در هسازمان ديد

در مرز با  ها هزار پناهجوی افغان به ترکيه جلوگيری کرده و آنان راهای مرزی اين کشور از ورود دههای اخير، نيروماه

 اند. ايران عقب رانده

اند عقرب( با نشر گزارشی گفت که بسياری از شهروندان افغانستان که توانسته 27نوامبر ) 1۸اين سازمان روز جمعه، 

 اند.به گونۀ قاچاق وارد خاک ترکيه شوند، توسط پوليس آن کشور بازداشت و دوباره به افغانستان بازگردانده شده

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/44810/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%90-%D9%88%D9%8A%D8%B2%DB%90-%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%B1%D9%8A
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راندن و اخراج اجباری شهروندان وق بشر افزوده که پس از حاکميت امارت اسالمی بر افغانستان، ترکيه عقببان حقهديد

 افغانستان از اين کشور را افزايش داده است.

در گزارش آمده که ترکيه به شهروندان افغانستان که در حال خروج از آن کشور قرار دارند، فُرصتی برای درخواست 

 ها در دفتر ملل متحد جلوگيری کرده است.چنان اين کشور از ثبت نام افغانده و همگی نداپناهنده

مهاجر غيرقانونی  ۴۴۸هزار و 23۸های اخير از ورود بر اساس معلومات رياست مهاجرت وزارت داخله ترکيه، در ماه

 اند.به داخل خاک اين کشور جلوگيری شده که بيشتر آنان شهروندان افغانستان بوده

پناهجوی افغان را از طريق پروازها  7۶۸هزار و ۴۴چنان گفته است که ترکيه در هشت ماه گذشته، بان حقوق بشر همهيدد

دهد که روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان نسبت به هشت های اين سازمان نشان میبه کابل انتقال داده است. يافته

 افزايش يافته است.درصد  1۵۰ماه نخست سال گذشته از ترکيه، 

المللی، پناهجويان بان حقوق بشر گفته بود که سربازان ترکيه بر خالف قوانين بينهاين در حالی است که پيش از اين نيز ديد

 اند.افغان را مورد ضرب و شتم قرار داده و دوباره به خاک ايران فرستاده

ودند که نيروهای اردوی ترکيه وسايل شخصی آنان را و در برخی بان حقوق بشر گفته بهشماری از پناهجويان افغان به ديد

نفری  3۰۰تا  ۵۰های های مردان افغان را از تن شان بيرون کرده و به آتش کشيدند و آنان را در گروهموارد حتی لباس

 ها از هم جدا شدند.دوباره به ايران فرستادند؛ اقدامی که در اثر آن برخی از اعضای خانواده

هزار مهاجر و پناهجو از افغانستان، عراق و  ۴۰۰ميليون مهاجر سوری و بيش از  3.7ه در حال حاضر ميزبان ترکي

 ساير کشورها است.

    

https://morr.gov.af/

