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او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 
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 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1-------------------------------------------------------------- نفر از افغانهای محبوس در پاکستان، از قید آزاد شد  ۴

 2------------------------------------------------------------------ کورنیو سره ژمنۍ مرستې وشوې( ۲۴بغالن کې ) 

 3--------------------------------------------------توزیع کمک های نقدی به بیش از هزار خانواده در بامیان آغازیافت 

 5------------------------------------------------------ کورنیو ته د لمریزې برېښنا تختې ووېشل شوې( ۱۶کندز کې ) 

 5------------------------------------------------------------ مهاجرافغان ازایران به وطن برگشت نمودند بیش از هزار

 6---------------------- ډېر کسان وژلي ۵۰۰۰ه ګډون تر ترکیه او سوریه کې زلزلې د بې ځایه شویو خلکو او کډوالو پ 

 7---------------------------------------------- مرگ سه مهاجر پس از واژگونی یک قایق دیگر در برابر سواحل یونان 

 9-------------------------------اتالف شهرها و نواحی آلمان: در نشست پناهجویان باید راه حل های عاجل معرفی شود 

 11 --------------------------- فرانسه: درې کسان له بې اسناده کډوالو د ناوړه ګټې اخیستو په تور په بند محکوم شول

 13 --------------------------------------------------------------- مهاجر در ناپل رسید   ۱۰۹کشتی نجات آلمانی حامل 
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 .خانواده از محبس ایالت سند پاکستان، آزاد شدند ۵نفر از افغانهای محبوس، بشمول  ۴۰

افراد مذکور در پی تالشهای سفارت افغانستان واتشه امور مهاجرین در اسالم آباد، باصدور حکم محکمه استیناف 

 .کراچی، ازحبس رها شدند

 .بولدک، به کشور برخواهند گشتافغانهای آزاد شده ازقید، عنقریب ازطریق مرز سپین 

نفر افغان محبوس در محابس لندی و پچه پاکستان، تحت مراحل اداری قرار دارد وطی دو الی سه  ۱۶۰همچنان رهایی 

 .روز دیگر، حکم آزادی آنها از طرف محکمه مربوط صادر خواهد شد

سط وسایط ترانسپورتی، به مرز سپین بولدک به گفته اتشه وزارت امور مهاجرین دراسالم آباد، محبوسین آزاد شده، تو

 .انتقال و به آمریت سرحدی ریاست امور مهاجرین والیت قندهار تسلیم داده می شوند

گفتنی است که باالثر تالشهای سفارت افغانستان واتشه وزارت امور مهاجرین در اسالم آباد، ظرف یکنیم ماه گذشته صد 

و به کشور برگشته اند و تالشها ی آنها غرض آزاد سازی بقیه افغانهای محبوس   ها نفر افغان از محابس پاکستان آزاد

 .در آنکشور ادامه دارد

 دوزارت ویب سایت 

https://morr.gov.af/
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د سلواغې په )   کورنیو سره  (  ۲۴والیت د مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍ )   ( دفتر له لورې د بغالن  UNHCRد )

 ژمنۍ مرستې وشوې.  مه ( ۱۷

یادې کورنۍ د مرکزي بغالن، دهنه غوري، پلخمري، دوشي، خوست، خنجان او اندراب ولسوالیو څخه وې،چې له کابل  

، چې د مهاجرینو چارو ریاست له لورې سروې او د مرستو لپاره مستحقې  څخه بېرته خپلو اصلي سموته ستنې شوې وې

 افغانۍ نغدې ووېشل شوې. (  ۸۰۰زره او )( ۶۱نښه شوې وې، چې هرې کورنۍ ته )  په

   ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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هزارو   یک  برای  نقدی  کمک  موسسه    639توزیع  جانب  از  بامیان  والیت  شبر  و  سیغان  های  ولسوالی  در  خانواده 

ACTIONAID   دلو آغازیافت.  17و در هماهنگی با آمریت مهاجرین آن والیت کمک نقدی بتاریخ 

خانواده در مرکز بامیان   738خانواده در ولسوالی شبر و  492خانواده درولسوالی سیغان ،    409قرار است که هریک از  

 افغانی پول نقد کمک دفتر یادشده میباشد دریافت نمایند   750هزارو  11این کمک را که مبلغ  

 

 

 

 

 

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

 

(  ۱۷کورنیو ته د سلواغې په )  ( ۱۶( دفتر له لورې د کندز والیت د مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍ )  UNHCRد )

 مه د لمریزې برېښنا تختې ووېشل شوې.

 امپیره بطري او د اړتیا وړ وسایل ووېشل شول. ( ۲۰۰یاد کورنیو هرې کورنۍ ته دوه دوه د لمریزې برېښنا تختې ) 

   ویب سایت وزارت 

تن مهاجرافغان    664آمریت سرحدی اسالم قلعه ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت هرات ازبرگشت یک هزارو  

 دلو خبرداد.  17ازایران، به تاریخ 

 دیگرافراد مجرد بودند واردکشور شده اند.تن  1523تن و  141خانواده، شامل  40از میان افراد مذکور 

غرض دریافت کمک   IOMتن مجرد به دفتر    89   تن و همچنان  29خانواده شامل    10منبع عالوه نمود که ازآن میان،  

 معرفی شدند. 

 

 

https://morr.gov.af/
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 مهاجرنیوز

 

چارواکو نن سه شنبه اعالن وکړ چې په دغه    په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د قربانیانو شمېر مخ په لوړېدو دی. ترکي

ډېر کسان وژل شوي دي. د وژل شویو په ډله کې هغه بې ځایه شوي خلک هم دي چې له    ۵۰۰۰غمجنه پېښه کې تر  

ېدل. د راپورونو له مخې، پېښې ترکیه کې میشت افغان کډوال ودانیو کې اوس سوریې سره پولې ته څېرمه په غیر معیاري

 .هم زیانمن کړي

مه وویل چې پرونۍ زلزلې چې د ترکیې په سوېل ختیځ او د سوریې  ۷د ترکیې د ولمسشر مرستیال نن سه شنبه د فبرورۍ  

تنو د    ۱۵۰۹یه کې د  ډېر کسان وژلي دي. سوریایي چارواکو او ژغورونکو بیا سور  ۵۰۰۰شمال کې رامنځته شوې تر  

 .نورو د ژوبل کېدو خبر ورکړی دی ۳۵۴۸مړینې او د 

وړاندوینه کېږي چې د دغې پېښې د قربانیانو شمېر به له دې هم لوړ شي. که څه هم سړې هوا، سختو بارانونو او واورې 

نې عملیات ال هم روان دي  ورېدو د مرستو رسولو لړۍ ستوزمنه کړې ده، خو په زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو د ژغور 

 .او د ژغورنې ډلې له نړېدلو ودانیو څخه د ایسارو کسانو په را ایستلو بوخت دي

 غیر معیاري ودانۍ 

https://morr.gov.af/
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د پېښې د قربانیانو په ډله کې ګڼ شمېر کورني بې ځایه شوي سوریایان هم دي. دا هغه کسان دي چې د جګړو له امله د 

رانسوۍ لیبراسیون ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د بشردوستانه چارو د همغږۍ  سوریې شمالي سیمې ته کډوال شوي دي. ف 

 .میلیونه تنه یې تر خیمو الندې ژوند کوي ۱،۸ادارې له قوله لیکلي دي چې له دغې ډلې 

ټلویزون خبلایر بالل ترابي پرون   ۲۴میلیونه کسانو ته رسېږي. د فرانس    ۳،۵په ترکیه کې بیا د سوریایي کډوالو شمېر  

شنبه وویل چې یوازې د ترکیې په ګازیانتېپ ښار کې نیم میلیون سوریایي کډوال مېشت دي چې ډېری یې غیر معیاري دو

 .ودانیو کې اوسېږي

 افغان کډوالو ته زیان اوښتی 

په ورته مهال دویچه وله د یو عیني شاهد له قوله وایي چې دغې پېښې یو شمېر افغان کډوال هم زیانمن کړي دي. علي  

دي چې یوه افغانه   ي چې د ترکیې ماراش ښار کې اوسېږي او کور یې د زلزلې له امله نړیدلی دویچې ویلې ته ویليهاشم

 .کورنۍ د ودانۍ تر خاورو خښتو الندې ده

د یوې ویډیو په خپرولو   فېسبوک پاڼههمدارنګه ترکیه کې افغان کډوال سهراب مبارز چې په ماالتیا کې اوسېږي پر خپله  

دي چې درې افغانې کورنۍ تر نړېدلې ودانۍ الندې شوې او یوازې یو شپږ کلن ماشوم ژغورل شوی چې هغه  سره لیکلي

 .هم په کوما کې دی

 د سرپناه په لټه 

  علي هاشمي دوېچې ویلې ته وایي  .ې وروسته زیات شمېر بې ځایه شوي کسان د نوو سرپناوو په لټه کې ديله دې پېښ

»دلته نور  چې اوس له نورو افغان کډوالو سره په ترمینال کې دی او غواړي چې له ماراش ښار څخه ووځي. هغه وایي: 

 «.کور نشته چې ژوند پکې وکړو

ړۍ په استانبول کې دی تر دوشنبې پورې په انقره ښار کې اوسېده. نوموړی کډوال نیوز سوریایی مهاجر ابو احمد چې دمګ

ته وایي چې هغه ودانۍ چې خپلوان یې پکې اوسېدل د زلزلې له امله نړېدلې ده. هغه زیاتوي چې خپلوان ته یې جاني زیان 

 .ازمانونه ورسره مرسته وکړينه دی رسېدلی خو دوی اوس په دې هیله د ادلب پر لور روان دي چې سوریایي س

مه ترکیه کې زلزلې ۱۷د اګست په    ۱۹۹۹کلونو راهیسې دا د ترکیې په تاریخ کې تر ټولو لویه زلزله ده. د    ۲۴له تېرو  

 .ډېر کسان وژلي وو ۱۷۰۰۰تر 

 مهاجرنیوز 

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/ps/post/46649/%3ciframe%20src=%22https:/www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsohrab.mubarez%2Fposts%2Fpfbid0uWrg456sNWzTSzyKj3M35QmKm6UGGnJzkgD86esGP3pTfZLfcxsMrzGjAe3LshfYl&show_text=true&width=500%22%20width=%22500%22%20height=%22250%22%20style=%22border:none;overflow:hidden%22%20scrolling=%22no%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen=%22true%22%20allow=%22autoplay;%20clipboard-write;%20encrypted-media;%20picture-in-picture;%20web-share%22%3e%3c/iframe%3e
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کم    های ساحلی این کشور دستشنبه اعالم کردند که در اثر غرق شدن یک قایق دیگر در آبنیروی دریایی یونان روز سه

اند. این در حالی است که یکشنبه گذشته یک زن و چهار کودک در اثر غرق تن ناپدید شده  ۲۰سه پناهجو کشته و بیش از  

 .شدن یک قایق در آب های جزیره لروس جان خود را از دست دادند

گارد ساحلی یونان روز سه شنبه اعالم کرد، پس از غرق شدن یک قایق در یکشنبه گذشته و مرگ پنج تن، اینبار یک 

تن دیگر در    ۲۰ابر سواحل یونان غرق شد که در نتیجه سه مهاجر دیگر جان باختند. به گفته این منبع  قایق دیگر در بر

 .آب ها ناپدید شده اند. قربانیان شامل دو زن و یک مرد هستند

رود که این دو زن و یک مرد غرق شده بخشی  یک سخنگوی گارد ساحلی یونان به خبرگزاری فرانسه گفت: »گمان می 

نفره باشند. قایق الستیکی این گروه پس از برخورد با یک صخره مرجانی در نزدیک جزیره لسبوس   ۴۱گروه  از یک  

 .غرق شد

 ق شدن قایق در آب جان باختند یونان: یک زن و چهار کودک در اثر غر  :بیشتر بخوانید 

تن تا    ۱۶این سخنگو افزود، در حالی که عملیات جستجو در زمین، دریا و هوا به خاطر بادهای شدید مختل شده است،  

 .به حال نجات داده شده اند

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/46633/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
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شور همسایه یونان در برابر جزیره یونانی لروس  روز یکشنبه، پس از این که یک قایق حامل یک گروه دیگر از ترکیه، ک

تن را به شمول شش کودک و دو فرد   ۴۱غرق شد، چهار کودک و یک زن جان باختند. گارد ساحلی یونان موفق شد که 

 .بزرگسال نجات دهد

یکشنبه واکنش نشان  کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در توییتر در مورد حادثه غرق شدن قایق به روز  

شوند "مسافرت داد. این آژانس "عدم وجود راه های امن" برای مهاجران را محکوم کرد و گفت که مهاجران مجبور می

 .سپارندرا انجام دهند و در اثر آن زندگی خود را به قاچاقچیان می "های پرخطری 

زمستانی، با استفاده از قایق های بی کیفیت و پرازدحام  کنند با وجود آب و هوای  اخیرا شمار بیشتری از مهاجران تالش می

 .شمار مهاجرانی که در هفته های اخیر در بحر نیازمند کمک هستند، افزایش یافته است .از سواحل ترکیه به یونان بروند

 ونان پیدا شدجسد یک کودک در سواحل جزیره لسبوس ی :بیشتر بخوانید 

در ماه دسمبر جسد یک نوزاد دو ماهه در بقای یک کشتی در برابر سواحل لسبوس پیدا شد. بربنیاد آمار سازمان بین  

 .کردند در بخش شرقی بحیره مدیترانه جان باخته اندتن که از جنگ و فقر فرار می ۲۲۴۶المللی مهاجرت حدود 

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45628/%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
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ائتالف شهرها و نواحی آلمان خواهان این شد که شرکت کنندگان در اجالس پناهجویان به نتیجه گیری های مشخصی  

  .شودبرسند. قرار است این نشست در جریان دو یا سه هفته آینده برگزار 

گرد لندس برگ، مدیرکل این ائتالف به روز سه شنبه به رادیوی آلمانی "دویچلند فونک" گفت: »من امیدوارم که در این 

نشست فقط صحبت نشود، بلکه تصمیم گیری شود.« او افزود: »آن چه که ما حاال به آن نیاز داریم، یک نقشه راهبردی  

  «.ویان به سرپناه ها و همچنین تمویل همه این اقدامات در درازمدت استواقعی برای اسکان، ادغام و فرستادن پناهج

 ناهجویان را جدی تر عملی کند خواهد اخراج برخی از پنماینده امور مهاجرت آلمان می :بیشتر بخوانید 

لندس برگ گفت، ما در گذشته به فکر برنامه ریزی برای آینده نبودیم و حاال بسیاری از نواحی دیگر بیشتر از این ظرفیت 

 «.و توانایی ندارند. او افزود: »ما در وضعیتی هستیم که شدیدا به کمک نیاز داریم

کل ائتالف شهرها و نواحی آلمان در ادامه گفت، از جمله تصمیم هایی که باید در این نشست گرفته شود، ایجاد جاهای  مدیر  

بیشتر در تاسیسات اولیه ویژه پذیرش پناهجویان است. او در ادامه گفت: »معنای احداث در واقع ایجاد ساختمان های  

 «.و مکاتب را نیز نباید فراموش کنیمبیشتر است. عالوه براین لزوم ساخت کودکستان ها 

نانسی فایزر، وزیر داخله آلمان فدرال پس از هشدارهای مکرر درباره فشار بیش از حد بر نواحی به خاطر شمار رو به 

 .افزایش پناهجویان، از برگزاری نشست مسووالن بلندپایه خبر داده بود

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/46533/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF
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دی" یکشنبه شام در یک برنامه تلویزیونی گفت: »متوجه این  این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان "اس پی  

کنم که برای  هستم که باید به این وضعیت واکنش نشان دهیم و به این خاطر من حاال دوباره همه مسووالن را دعوت می

 «.شرکت در یک نشست مجدد درباره پناهجویان به وزارتخانه من بیایند

به دلیل مشکالت مربوط به اسکان پناهجویان در آلمان، شهرداری ها خواستار مالقات با صدراعظم کشور  :بیشتر بخوانید

 اند

له در  وزیران داخ براساس اطالعات وزارت داخله آلمان، قرار است این دیدار با شرکت نمایندگان ائتالف های نواحی و

 .جریان دو تا سه هفته آینده برگزار شود

 مهاجرنیوز

 

څخه    ۲د فرانسې د نانت ښار جنایي محکمې درې الجزایریان له بې اسناده کډوالو څخه د ناوړې ګټې اخیستو په تور له  

او جعلي سګرټونه    ۵تر   بند په سزا محکوم کړي دي. دغو کسانو کډوال دې ته مجبورول ترڅو مخدره توکي  کاله د 

  .وپلوري

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/46457/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/46457/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF


 

12 
 

 
 امور وزارت 

 وعودت  مهاجرین

 کنندگان 

 چارو راستنېدونکو او  دمهاجرینو

  وزارت 
Website: https://morr.gov.af  

 

 

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

مه درې کسان له بې اسناده مهاجرو څخه د ناوړه ګټې ۶رځ د فبرورۍ  د فرانسې په نانت ښار کې د تېرې دوشنبې په و

اخیستو په تور په بند محکوم شول. د جنایي محکمې په ناسته کې وویل شول چې دوی کډوال د جعلي سګرټو او مخدره  

 .واښولتوکو پلورلو ته مجبورول او خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره به کډوال وهل ټکول او یا به یې په مرګ ګ

د نوموړو کسانو په اړه تحقیقات وروسته له هغه پیل شول چې یو تن کډوال د یادې ډلې پر وړاندې پولیسو ته شکایت 

وکړ. تورنو کسانو دغه مهاجر ته وروسته له هغه سزا ورکړې وه چې د فرانسې امنیتي ځواکونو د تالشۍ پر مهال یې 

 .چې د دغه کډوال پر مخ د چړې نښه لیدل کېږي خبري اژانس وایي پرېس اوسیان .جعلي سګرټونه ضبط کړل

همدارنګه په یوه ویډیو کې چې پر یوټیوب خپره شوې لیدل کېږي چې تورن کس یو کډوال ګواښوي چې د چړې په واسطه 

 .د ډلې مشر دیبه یې وژني او وهي ټکوي یې. تورن کس په دغه ویډیو کې وایي چې 

 .کاله عمرونه لري ټول تورونه رد کړي دي ۳۴او  ۳۲، ۳۰دوی چې 

 دوه تنه له پرتګال څخه بلجیم ته د کډوالو د قاچاق په تور په بند محکوم شول :بیا ولولئ

 د نورو کسانو ډارول 

په ورته مهال د نانت څارنوال تیېري روالن د محکمې په ناسته کې وویل چې د ویډیوګانو د اخیستلو هدف دا و چې دوی  

نور کسان وډاروي. هغه زیاته کړه چې ډېری وختونه اسناد نه لرونکي کډوال په ورته مواردو کې له شهادت ورکولو څخه  

 .ډډه کوي

 .دا هم وویل چې ټول هغه کډوال چې شهادت یې ورکړی دی د غچ اخیستنې له وېرې له نانت ښار څخه وتلي دي نوموړي

کلونو بند محکوم کړل، دوی همدا راز حق نه    ۴او    ۵محکمې په خپله پرېکړه لیک کې عبدهللا ملجاني او خالد طبسي په  

مد لیسب بیا په دوه کاله بند محکوم شوی او نانت ښار کې  لري چې د لسو کلونو لپاره د فرانسې خاورې ته داخل شي. مح

 .د درېو کلونو لپاره د اوسېدو اجازه نه لري

 .سرتېرو ګډون درلود ۵۰د دغو کسانو په هکله پلټنو او د هغوی نیولو کې له سرحدي پولیسو نه عالوه 

 

 

 

 

https://morr.gov.af/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/le-reseau-criminel-exploitait-des-migrants-a-nantes-deux-a-cinq-ans-ferme-4c9544c8-a63f-11ed-acf1-1f171930b7f8
https://www.infomigrants.net/ps/post/46418/%D8%AF%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DA%AB%D8%A7%D9%84-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%AC%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%88%D9%84
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 دویچه وله 

 

مهاجر   ۱۰۹از مقامات ایتالیا اجازه دریافت کرده است که باالخره با  "  ۴کشتی نجات سازمان امدادی آلمانی "سی آی  

 نجات داده شده از بحر، به ساحل ناپل لنگراندازد 

به روز شنبه در توییتر نوشت که ایتالیا نخست دستور حرکت کشتی   (Sea-Eye 4) "۴سازمان امدادی آلمانی "سی آی  

این سازمان را جانب ساحل پزارو در فاصله بیش از هزار کیلومتر داده بود و »بعد از آن که کپیتان ]علیه این اقدام[ 

 «.اعتراض کرد، حاال کشتی در ناپل است

توضیح داده است که »این دوری و مدت طوالنی حرکت کشتی مرتبط با آن، رفتار کامالً تحمل ناپذیر برای  "  ۴سی واچ  "

نده ها ]از غرق شدن[ می باشد.« این سازمان افزوده است که روشن است حکومت ایتالیا برعکس آنچه ادعا کرده  زنده ما

است، به زنده ماندن ]مهاجران[ توجه ندارد: »در غیر آن حکومت به زنده مانده ها در کشتی نجات اجازه آمدن به ساحل  

 «.تر ممکن می شدان( در خشکه هرچه سریع داد تا به این وسیله مراقبت )از مهاجرپوتسایو را می

 مهاجر اجازه لنگر انداختن به سیسلی را بدست آورد  ۱۷۹کشتی نجات آلمانی با :  بیشتر بخوانید 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/کشتی-نجات-آلمانی-با-۱۷۹-مهاجر-اجازه-لنگر-انداختن-به-سیسلی-را-بدست-آورد/a-63662929
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این سازمان یک نقشه ایتالیا را منتشر کرده است که در آن بندر های ناپل در ساحل غربی، پزارو در ساحل شرقی و  

کیلومتر دور تر از پوتسایو موقعیت   ۹۳فقط  "  ۴اند و توضیح داده است که "سی واچ  پوتسایو در جنوب سیسلی نشانی شده

 .داشت

مهاجر، از جمله شمار زیاد کودکان بود. این افراد در دو   ۱۰۹، چنانچه گزارش داده است، حامل  "۴کشتی "سی واچ  

عملیات نجات در شب جمعه از غرق شدن در بحر نجات داده شدند. این سازمان افزوده است که دو مهاجر قبل از رسیدن  

 .ان جان باخته بودند نجات دهندگ 

جورجیا ملونی، نخست وزیر جدید افراطگرای دست راستی ایتالیا در ماه اکتوبر در روم به کار آغاز کرد. او در مبارزات 

ایتالیا، قاعده ها برای   انتخاباتی وعده کرده بود که آمدن مهاجران را متوقف می کند. یک دستور جدید حکومت جدید 

 .ها بتوانند هرباری فقط یک عملیه نجات را انجام دهندشود که آنکند و باعث میید میسازمان های نجات را تشد

 مهاجر را در مدیترانه نجات داد ۱۳۵کشتی آلمانی : بیشتر بخوانید 

شود که به جانب دیگر این کشور بروند. این امر همراه با فشار اضافی  های نجات به صورت منظم دستور داده میبه کشتی

 .ها برای سازمان های نجات می شودبرای نجات داده شده ها، باعث حرکت پرهزینه و طوالنی کشتی

  

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/کشتی-آلمانی-۱۳۵-مهاجر-را-در-مدیترانه-نجات-داد/a-63550988

