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او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1------------------------------------ نمود معین مسلکی وزارت امور مهاجرین از شهرک مهاجرین گل پا چا الفت دیدن 

 2----------------------------------------------- بغالن کې سلګونو کورنیو ته د روغتیایي کڅوړو د وېش لړۍ پیل شوه

 2----------------------------------------------------------- هزار مهاجرافغان ازایران به وطن برگشت نمود 3بیش از 

 3----------------------------------------------------------- فاریاب کې لسګونو کورنیو ته فلزي مبرزونه ورکړل شول

 4---------------------------------------------------------- خانواده در هلمند وسایل برق آفتابی رادریافت نمودند  500

 5---------------------------------------------------------------- دي  فرانسه: یخچالي الرۍ کې اوه کډوال موندل شوي

 6------------- رهبران اتحادیه اروپا درباره اقدامات سختگیرانه تر برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به توافق رسیدند 

 9------------------------------- اخراج به ایران: اظهارات وزیر امور خارجه بلژیک در امور پناهندگی و احزاب مخالف 

 11 ----------------------------------------- یونان: د کښتۍ ډوبېدو له پېښې یوه ورځ وروسته اوه کډوال ژغورل شوي 

 14 ---------------------------------------------- چک جمهوریت: تر لسو زیات اخراج ته په انتظار مهاجر تښتېدلي دي 

 15 ---------------------------------------------------------- زلزله در ترکیه: سه عضو یک خانواده افغان جان باختند 

 17 --------------------------------------------------- تلفات پناهجویان افغان در زلزله مرگبار ترکیه افزایش یافته است
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 متن کامل اخبار

 ویب سایت وزارت 

 

 .ازشهرک گل پا چا الفت )مموزی( والیت کابل دیدن نمود مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین 

اصیل خان مصلح رییس خدمات شهرکها و هیات تخنیکی باوی همراه بودند، ازساحات  مولوی راشد در حالیکه الحاج 

 مسکونی شهرک مذکور دیدن نمود

و با نماینده های خانواده های که طور موقت در بالکهای آن شهرک زنده گی می نمایند صحبت نمود ومشکالت مطرح  

 .شده ایشان را استماع و در جهت رفع آن وعده داد

اتاق می باشد، برای عودت کننده های مستحق اعمار   ۹۸بالک دوطبقه یی که درمجموع دارای  ۸ادشده در شهرک ی

 .ومورد استفاده قرار گرفته است

معین مسلکی از فابریکه صنایع دستی شهرک مذکور که در حال حاضر چادر تولید می نماید و بمنظور ایجاد شغل برای  

یدن نمود و جهت کاریابی بیشتر به عودت کننده ها، به مسوولین زیربط هدایات  عودت کننده ها ایجاد شده است، نیز د

 .الزم داد

 

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

 

( کورنیو ته ته د سلواغې ۶۴۷( موسسې له لورې د بغالن والیت د مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍ )  DACARد )

 ( مه د روغتیایي کڅوړې د وېش لړۍ پیل شوه. ۱۹په 

 ( قلمه روغتیایي شیان شامل دي ووېشل شي.۱۹په پام کې ده، چې هرې کورنۍ ته یوه یوه روغتیایي کڅوړه چې پکې )

   ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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نیمروز   هرات و پل ابریشم  دلو ازطریق مرزهای سپین بولدک  19نفر مهاجرافغان مقیم ایران، به تاریخ  239هزارو  3

 به وطن برگشتند.

مرز     نفر از طریق  585به اساس معلو مات مسوولین سرحدی واحد های دومی وزارت در هرات و نیمرز، یک هزارو  

نفر غرض اخذ   281نفر دیگر ازطریق پل ابریشم والیت نیمروز برگشته اند و از مجموع آنها    654اسالم قلعه یک هزار و 

 کمک معرفی شده است. IOMکمک به دفتر 

   دوزارت ویب سایت

https://morr.gov.af/
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( کورنیوته په قیصا او المار  ۷۹د ورلدن ویژن موسسې له لورې د فاریاب والیت د مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍ  

 فلزي مبرزونه )بیت الخالوې( ووېشل شوې.  ( مه ۱۹ولسوالیو کې د سلواغې په ) 

 مرستې د ذکر شوې موسسې، مهاجرینو چارو ریاست او کلیو پراختیا ریاست د استازو په شتون کې ووېشل شوې.یادې 

 ویب سایت وزارت 

 

خانواده وسایل برق آفتابی را توزیع   500دلو برای    19ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت هلمند به تاریخ  

 نمود.

https://morr.gov.af/
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افغانی،   800مورد نیاز آن همراه با یک هزارو   وسایل مساعدت شده، شامل دو تخته سولر، دوپایه بطری، سایر و سایل  

 تهیه شده بود.   UNHCR جهت انتقال و نصب آن، برای هر خانواده، از جانب موسسه

 مهاجرنیوز

 

امنیتي ځواکونو د تېرې پنجشنبې په ورځ د فرانسې په سېن ماریتیم کې له یوې یخچالي الرۍ څخه اوه کډوال ژغورلي  

 .هغه سازمان دی چې چارواکو ته یې په الرۍ کې د کډوالو د شتون په اړه خبر ورکړی و ۵۶دي. یوتوپیا 

  ۷آن برې ته څېرمه په یوه یخچالي الرۍ کې هغه  د فرانسې د ژاندارمري سرتېرو پرون پنجشنبه سهار وختي نوفشاتل  

 .کډوال ژغورلي دي چې د الرۍ په ټانکر کې بند پاتې وو

 .سازمان په حواله، د ټانکر دروازه ژغورونکو پرانیستله ۵۶د یوتوپیا 

https://morr.gov.af/
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الې کې د ک سازمان سره اړیکه ونیوله او د مرستې غوښتنه یې وکړه.  ۵۶بجو له له یوتوپیا    ۴دغو کډوالو د سهار په  

»کله چې هوا یخه شوه او دوی هڅه وکړه چې دروازه خالصه  سازمان غړې ادېل ستوف کډوال نیوز ته وایي:  ۵۶یوتوپیا  

  «.وروسته یې موږ ته ټلیفون وکړ نه شول. کړي، خو بریالي

 فرانسه: په الرۍ موټر کې نهه کسیزه کورنۍ موندل شوې :بیا ولولئ

  .«ادېل ستوف زیاتوي چې کډوالو د سړې هوا له امله »په سختۍ خبرې کولې او په سختۍ یې ساه اخیستله

د الرۍ چلوونکی ال نه دی موندل شوی او دا نه ده معلومه   یایي وضعیت ښه بلل شوی دی.د ژغورل شویو کسانو روغت 

  .چې ایا هغه په دې پوهېده چې کډوال یې موټر کې بند پاتې دي 

 .دا هم روښانه شوې نه ده چې دغو کډوالو له کوم ځای څخه خپل سفر پیل کړی او څنګه الرۍ موټر کې سپاره شوي دي

انیا ترمنځ د یوروتونل له تړل کېدو وروسته د هغو کډوالو شمېر کم شوی چې په الریو کې برېتانیا ته تلل  د فرانسې او برېت

یوتوپیا   هڅه    ۵۶غواړي.  د ورتګ  ته  برېتانیا  کې  الریو  په  لري  پیسې  کمې  کډوال چې  هغه  وختونه  زیاتره  وایي چې 

  .ه موټرونه کوم چې دوی پکې سپرېږي چېرته ځيادېل ستوف زیاتوي چې ډېری کډوال دې ته پام نه کوي چې هغ کوي.

 فرانسه: پولیسو انسي ښار ته نږدې لس کډوال نیولي :بیا ولولئ

له خطرونو ډک وي ځکه ځینې  د نوموړي په خبره الرۍ موټرو کې او بیا په ځانګړې توګه یخچالي الریو کې سپرېدل  

 .وختونه کډوال پکې بند پاتې کېږي

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/46628/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8D-%D9%85%D9%88%D9%BC%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D9%86%D9%87%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%86%DB%8D-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%90
https://www.infomigrants.net/ps/post/44082/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A-%DA%9A%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87-%D9%86%DA%96%D8%AF%DB%90-%D9%84%D8%B3-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%8A
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مهاجران در اروپا به  رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، پنجشنبه شب راجع به یک سلسله اقدامات به هدف کاهش شمار  

  .توافق رسیدند. آنها با نشر بیانیه ای از کمیسیون خواستند که بودجه الزم را به این منظور تصویب کند

 :اورزوال فون دیرالین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا در نخستین ساعات روز جمعه و پس از برگزاری این نشست گفت

 «.لوگیری از مهاجرت غیرقانونی وارد عمل خواهیم شدما برای تقویت مرزهای بیرونی مان و ج»

تقویت زیرساخت های محافظت از مرزها بین بلغاریا و ترکیه، به شمول نصب کمره و برج های مراقبت از جمله اقداماتی 

 .است که در مورد آنها توافق حاصل شده است

 ضو اتحادیه اروپا خواستار تدابیر محافظتی شدیدتر در مرزهای خارجی این اتحادیه هستندهشت کشور ع: بیشتر بخوانید 

خواهند احکام اخراج یکدیگر را بسیار آسان تر به رسمیت بشناسند تا فون دیر الین افزود که کشورهای اتحادیه اروپا می

 .ان غیرقانونی افزایش داده شودبه این وسیله میزان اخراج مهاجر

ساعته که برای رسیدگی به این مشکل و مشکالت دیگر برگزار شده بود،  ۱۶رهبران اتحادیه اروپا در پایان این نشست  

با نشر یک بیانیه نهایی گفتند، »این مشکل یک چالش اروپایی است که واکنش مشترک کشورهای اتحادیه اروپا را در بر  

 «.دارد

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/46688/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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همین حال، اوالف شولتس، صدراعظم آلمان فدرال بر اهمیت همکاری کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت تاکید  در  

 «.کرد. وی گفت: »در زمینه کنترول مرزهای بیرونی، بهبود زیرساخت ها با همکاری کشورهای مبدا و ترانزیت مهم است

ر اوکرایین برگزار شد، در آغاز به خاطر تعداد زیاد درخواست این دیدار که با شرکت وولودیمیر زلنسکی، رییس جمهو

های پناهندگی و افزایش مهاجران غیرقانونی در این اتحادیه سازمان دهی شده بود. چندین کشور اتحادیه اروپا به خاطر 

 .این وضعیت خواهان روی دست گیری اقدامات سختگیرانه تر شده بودند

  ۲۰۲۲درصدی در سال    ۶۴ای اتحادیه اروپا "فرانتکس"، نهادهای دولتی با افزایش  به گزارش آژانس محافظت از مرزه

موارد عبورغیرقانونی از مرز را با مقایسه یک سال قبل از آن ثبت کردند. میزان درخواست های پناهندگی در اروپا تقریبا  

 .میلیون مهاجر از اوکراین به اتحادیه اروپا فرار کردند ۴درصد افزایش یافته است. افزون بر این حدود  ۵۰

 .شوند، برای اتحادیه اروپا یک مشکل مرکزی استشمار پایین پناهجویان ردشده که به کشورهای مبداشان بازگردانده می

اتحادیه اروپا در حال حاضر میزبان میلیون ها پناهجو از مناطق پرمناقشه در اوکراین، سوریه و افغانستان است و همزمان 

کند. اما بسیاری  شهروندان کشورهای امن تر مانند بنگله دیش، ترکیه و تونس نیز درخواست های پناهندگی دریافت می  از

 .از آن ها مهاجران اقتصادی بوده و شرایط الزم را برای دریافت پناهندگی ندارند

ایش گزمه پلیس در مرزهای اتحادیه اروپا،  کند با پروژه های امتحانی مانند افزفون دیر الین گفت: »اتحادیه اروپا تالش می

 .در مرزهای بیرونی این اتحادیه نیز پروسه سریع و عادالنه رسیدگی به درخواست های پناهندگی را امکان پذیر کند

رهبران اتحادیه اروپا در بیانیه که پس از این نشست نشر شد، از کمیسیون خواستند که بودجه قابل توجه اتحادیه اروپا  

الدرنگ بسیج کند تا مرزهای بیرونی با ظرفیت ها و زیرساخت های محافظت، ابزار نظارت به شمول نظارت هوایی و  را ب

   .تجهیزات تقویت شوند

کارل نهامر، صدراعظم اتریش در آستانه این دیدار خواهان کمک مالی اتحادیه اروپا برای تمویل تاسیس یک دیوار مرزی  

 .صراحت ذکر نشده است . اما این مساله در توافقنامه نهایی شرکت کنندگان در این دیدار بهدر مرز بلغاریا با ترکیه شد

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

اروپا وجود ندارد. اما فون دیر الین چندین بار تکرار کرد که امکان پرداخت هزینه دیوارهای مرزی از بودجه اتحادیه  

دیپلومات ها و مقام های رسمی اتحادیه اروپا به این اشاره کردند که اگر بروکسل هزینه کمره ها، برج های مراقبت و 

توانند از بودجه کشورشان برای زیرساخت های دیگر را در امتداد مرزهای بیرونی به عهده نگیرد، کشورهای عضو می

 .ستفاده کنندپرداخت هزینه حصار مرزی ا

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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 .با وجود این توافق، هنوز درباره احکام مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا تجدیدنظر گسترده صورت نگرفته است

 مهاجرنیوز

 

مت ایران تهدید شده اند، جنجال بر انگیز شده است. نیکول  در بلژیک، پرونده اخراج سه مهاجر ایرانی که از سوی حکو

 .دومور سکرتر بلژیک در امور پناهندگی و مهاجرت، به شدت از این تصمیم دفاع کرده است

در حالی که فرانسه، کشورهمسایه بلژیک، اخراج مهاجران به ایران را به حالت تعلیق درآورده است، بسیاری از احزاب  

بازگشت اجباری مهاجران ایرانی که توسط بروکسل پیش بینی شده است، مخالفت کرده اند. آنها از نیکول  سیاسی بلژیک با  

 .دومور سکرتر امور پناهندگی و مهاجرت بلژیک خواستند تا اقداماتی را برای توقف این انتقال ها به ایران انجام دهد

ژیک واکنش نشان داده اند. پس از جلسه کمیته داخلی که به اخیرا منتقدان به شدت در مورد اخراج مهاجران ایرانی از بل 

یی و استقالل دفتر کمیساریای عمومی پناهندگان و افراد   خانم دو مور و شیوه حرفهفبروری انجام شد،    ۸روز چهارشنبه  

 .بدون تابعیت در بلژیک مورد سوال قرار گرفت

https://morr.gov.af/
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/en-belgique-des-partis-de-tous-bords-sopposent-aux-expulsions-diraniens/
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/en-belgique-des-partis-de-tous-bords-sopposent-aux-expulsions-diraniens/
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جنوری لغو    ۲۳به ادامه سرکوب معترضان ضد قدرت در ایران و پرونده سه ایرانی که اخراج آنها در آخرین لحظه در  

 .شد، منتقدان انتقاد شدیدی را در برابر مقامات بلژیکی برانگیخته اند

ساله که به دلیل شرکت در تظاهرات در شمال کشور، پس از احضار   ۲۲و   ۲۱در میان این سه مهاجر ایرانی، دو جوان  

اسناد آنها به دست روزنامه  .پلیس ایران به دلیل "برهم زدن نظم عمومی" مورد تهدید قرار گرفتند، نگران جان خود هستند

 .نگاران بلژیک رسید اما مورد تائید قرار نگرفته است

 اخراج در هر زمانی امکان پذیر است 

شدند، آنها از ست. زمانی که این سه شهروند ایرانی از فرودگاه بروکسل به ترکیه اخراج می این نخستین اخراج اجباری ا

سوار شدن به هواپیما خودداری کردند. سپس این سه مرد به مرکز بازداشت بازگردانده شدند و از آن زمان تاکنون در 

 .شوندآنجا نگهداری می

شود. در بلژیک، افرادی که در ه است که مانع از اخراج آینده آنها نمیوکیل آنها درخواست پناهندگی جدیدی را ارائه کرد

 .توانند چندین درخواست پناهندگی متوالی ارائه کنندبرند، میگاه اداری به سر می انتظار اخراج و در بازداشت

میانه و  احزاب چپ  همچنین  و  بوم شناسان  لیبرال، حزب سوسیالیست،  ماجرا، حزب سوسیال  این  از  همچنان   پس  و 

 .ناسیونالیست های بلژیک نگرانی خود را از بازگشت ایرانیان به کشور شان با توجه به اوضاع ایران ابراز کردند

موضوع اخراج آنها نه به شما بستگی دارد و نه به من که در مورد موارد فردی » :نیکول دومور در مورد پاسخ داد

 «.مستحق پناهندگی است یا نیست. این متعلق به یک نهاد مستقل استاظهار نظر کنیم و تصمیم بگیرم که چه کسی  

 نمایدکند اما اخراج پناهجویان را متوقف نمیآلمان وخامت اوضاع در ایران را تایید می :بیشتر بخوانید 

این نماینده دولت در امور پناهندگی و مهاجرت در پایان ماه جنوری در پاسخ به پرسشی درباره پرونده این سه شهروند  

با وجود وضعیت نگران کننده در ایران، درخواست پناهندگی در بلژیک توسط » :ایرانی به تلویزیون "آرتی بی اف" گفت

وی افزود: »به گفته رئیس عمومی  «.ای عمومی برای پناهندگان به گونه دقیق و مستقل در حال بررسی استدفتر کمیساری

 «.و قاضی شورای دعاوی، خطر تعقیب فردی در این پرونده وجود ندارد

 خطر تهدید در ترکیه برای مهاجران ایرانی 

در خواست مهاجر    ۸۸۰درخواست پناهندگی    ۳٦۸۰۰درصدی تعداد پناهجویان، از    ۴۰با افزایش    ۲۰۲۲بلژیک در سال  

 .کندایرانی را ثبت کرده است. اما به گونه مداوم پناهجویان رد شده را به ایران اخراج می 

https://morr.gov.af/
https://www.rtbf.be/article/deux-jeunes-iraniens-refugies-a-bruxelles-risquent-lexpulsion-la-secretaire-d-etat-a-lasile-et-la-migration-justifie-la-decision-prise-11140608
https://www.rtbf.be/article/deux-jeunes-iraniens-refugies-a-bruxelles-risquent-lexpulsion-la-secretaire-d-etat-a-lasile-et-la-migration-justifie-la-decision-prise-11140608
https://www.infomigrants.net/prs/post/46156/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC
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ساله ایرانی که در کشورش به ازدواج اجباری تهدید شده بود، پیش از این جنجال    ۲۱اواخر ماه سپتامبر، اخراج یک زن  

التماس به پا کرده بود. بر اساس   گزارش مهاجرنیوز،عایشه قرار بود به تهران بازگردانده شود، اما سرانجام پس از 

 .توانست در فرودگاه استانبول پیاده شود

این بار اخراج این سه مهاجر ایرانی برای ترکیه در نظر گرفته شده است نه ایران. این سه مهاجر قبل از رسیدن به بلژیک  

 .توانند سه ماه بدون ویزا بمانندهروندان ایرانی در ترکیه میبردند. شدر ترکیه به سر می 

شود. هنگامی که مهاجران توسط کشورهای  اما این کشور همسایه ایران، برای بسیاری از ایرانیان مهاجر امن تلقی نمی

مانند تا به تهران ظر میبرند و در آنجا منتشوند، معموالً آنها را به مراکز بازداشت ترکیه می اروپایی به آنجا اخراج می

 .اخراج شوند

 مهاجرنیوز 

https://morr.gov.af/
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نور کډوال ژغورل    ۷د یونان د لېسبوس ټاپو په ساحلي اوبو کې د کډوالو کښتۍ د ډوبېدو له پېښې یوه ورځ وروسته  

چارواکي وایي چې د کډوالو د لټون هڅې ال ادامه   .ته رسېږي  ۳۹شوي دي. له دې سره د ژغورل شویو کسانو شمېر  

 .لري

نورو کډوالو د ژغورلو خبر ورکړ چې له دې    ۷اژه سمندر کې د    مه۸د یونان ساحلي ځواکونو پرون چهارشنبه د فبرورۍ  

ته رسېږي. د دغو کډوالو کښتۍ تېره سه شنبه د یونان د لېسبوس ټاپو په ساحلي    ۳۹سره د ژغورل شویو کسانو شمېر  

 .اوبو کې ډوبه شوې وه

وو ښځو په ګډون د درېو کسانو  یوناني چارواکو د سه شنبې په ورځ ویلي وو چې د کښتۍ ډوبېدو پېښې وروسته یې د د

 .مړي موندلي دي او د پاتو کسانو د لټون هڅې ادامه لري

 کډوال مړه شوي ۳د کښتۍ ډوبېدو نوې پېښه کې لږترلږه  :بیا ولولئ

عیني شاهدانو چارواکو ته ویلي دي چې په دغه کښتۍ کې چې د ترکیې له سواحلو څخه یې د یونان پر لور سفر پیل کړی  

ډېر کډوال سپاره ول. د یونان دولتي ټلویزیون اي آر تي د خبر له مخې، د کښتي سپرلي د سوریې، یمن او    ۴۰و تر  

 .ع ديسومالیا اتبا

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/46642/%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%86%D9%88%DB%90-%D9%BE%DB%90%DA%9A%D9%87-%DA%A9%DB%90-%D9%84%DA%96%D8%AA%D8%B1%D9%84%DA%96%D9%87-%DB%B3-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%DA%93%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%8A
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کډوال یې موندلي دي چې ډوبه    ۷بل پلو د بې سرحده ډاکټرانو سازمان پرون چهارشنبه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې هغه  

شوه کښتۍ کې سپاره ول. په وینا یې دغو کسانو اوبو او خوړو ته السرسی نه درلود او تر صفر ټیټه سړه درجه هوا کې 

یې خوب کړی دی. یاد سازمان زیاته کړې ده چې کډوالو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کړي او خواړه او کالي یې ورکړي  

 .دي

#UPDATE: Today our #MSF teams found another 7 people from yesterday’s 

shipwreck in #Lesbos. For over 24h people were lacking food and water, sleeping 

in -0 temperatures. We provided medical aid, food and clothes. People are still 

missing pic.twitter.com/4Zs4T5PIdi 

— MSF Sea (@MSF_Sea) February 8, 2023 

ېدو دویمه پېښه ده. د لېروس ټاپو په ساحلي اوبو  د روانې اونۍ له پیل راهیسې دا اژه سمندر کې د کډوالو د کښتۍ د ډوب

کې د تېرې یکشنبې په ورځ د کډوالو یوه بله کښتۍ ډوبه شوه چې له امله یې یوې ښځې او څلورو ماشومانو خپل ژوند  

ډېر کډوال ژغورل شوي. له دې ډلې څخه بیا اته   ۴۰له السه ورکړ. ساحلي ځواکونو ویلي وو چې له دغې پېښې څخه تر 

 .کسان روغتون ته وړل شوي چې په ډله کې یې شپږ ماشومان هم وو

 یونان: اوبو کې د کښتۍ ډوبېدو له امله یوه مېرمن او څلور ماشومان مړه شوي :بیا ولولئ

کډوال چې غوښتل یې په کښتیو کې ځانونه اروپایي هېوادونو   ۲۲۴۶راهیسې    ۲۰۱۴د کډوالۍ نړیوالې ادارې په حواله له  

 .شوي دي ته ورسوي په اژه سمندر کې مړه

زره کډوالو د داخلېدو مخه نیولې ده. د دغه هېواد    ۲۶۰کې اعالن کړی و چې خپلې خاورې ته د شاوخوا    ۲۰۲۲یونان په  

او له  کیلومترو په اوږدوالي نوی دېوال جوړ کړي ۳۵ه د له ترکیې سره پر پولچارواکو ویلي وو چې په پام کې لري چې 

 .کیلومتره ګډه پوله لري ۱۹۲ترکیې څخه خپلې خاورې ته د کډوالو د ننوتو مخه ونیسي. یونان له ترکیې سره 

 

 

 

 

 

https://morr.gov.af/
https://twitter.com/hashtag/UPDATE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/MSF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Lesbos?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/4Zs4T5PIdi
https://twitter.com/MSF_Sea/status/1623300595292553218?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/ps/post/46624/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%DA%A9%DA%9A%D8%AA%DB%8D-%DA%89%D9%88%D8%A8%DB%90%D8%AF%D9%88-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%85%DB%90%D8%B1%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%88-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DA%93%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/46307/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF-%D8%AF%DB%90%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%88%D9%84%D9%88-%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%BC%D9%88%D9%84%D9%86%DB%90-%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%90-%D8%BA%D9%88%DA%9A%D8%AA%D9%86%D9%87-%DA%A9%DA%93%DB%90


 

14 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

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

 نیوزمهاجر

 

یې ال په    ۷د چک جمهوریت چارواکو ویلي دي چې د اخراج له توقیف څخه تر لسو زیات مهاجر تښتېدلي دي چې ورڅخه  

 .تېښته کې دي

د چک جمهوریت د ختیځ ښار پلزن د پولیسو د قومندانۍ ویاند د آلمان خبري آژانس ته ویلي دي تر لسو زیات اخراج ته 

څخه تښتېدلي دي. د دغه ویاند په وینا له تښتېدلو کسانو څخه شپږ کسان د سه شنبې په  منتظر مهاجر له توقیف ځای  

ورځ د پولیسو د تالښیو په عملیاتو کې بېرته ونیول شول. په وینا یې په دغو عملیاتو کې له څرخي الوتکو څخه هم کار 

  .واخیستل شو

نیول شوي، هغوی ال په تېښته کې دي. ویل شوي چې دغه  هغه مهاجر چې ال تر اوسه نه دي ۷د پولیسو د ویاند په وینا 

  .مهاجر د شمالي افریقا سره تړاو لري ۷

د آلمان د خبري آژانس د خبر له مخي یاد شمېر کسان په بالکوفا کې له توقیف ځای څخه تښتېدلي دي. دغه ځای د آلمان  

ول کسان دې ته په انتظار ول چې خپلو هیوادونو  کلومترۍ کې پروت دی. د راپورونو له مخې دغه ټ  ۷۰له سرحد څخه په  

 .ته اخراج کړل شي 

https://morr.gov.af/
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 .پولیسو اوس د دې پلټنه پېل کړېده چې دا څنګه ممکنه شوې چې دغه مهاجر وتښتي

کسانو ته    ۳۸۷ردې شوي وې. و    ۴۵۳د پناه غوښتنې منل شوي او    ۹۲د چارواکو په وینا تېر کال په دغه هیواد کې  

 .مؤقتي محافظت ورکول شوی

 مهاجرنیوز

 

حدود صد ها پناهجوی افغان در اثر زلزله در ترکیه کشته و زخمی شدند. به گزارش رسانه های محلی، در این حادثه 

 .ساختمان های فروریخته جان باختنددلخراش سه تن از اعضای یک خانواده افغان زیر 

قربانیان   تعداد  آمار رسمی منتشر شده،  آخرین  اساس  ترکیه و سوریه بر  است.    ۱۲۰۰۰از مرز   زلزله در  تن گذشته 

 .ها حتی بیشتر شوددهند که ممکن است تعداد کشته های امدادی هشدار میهمزمان، گروه

در این حادثه طبیعی که دوشنبه گذشته در جنوب شرق ترکیه و شمال سوریه رخ داد، تعدادی از پناهجویان افغان نیز کشته  

بردند، کشته سه عضو یک خانواده از والیت پروان که در ترکیه به سر می هشت صبحو زخمی شدند. به گزارش رسانه  

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/46698/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%A1%D9%A1%D9%A0%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1
https://8am.media/100-afghan-citizens-were-killed-and-injured-in-the-turkish-earthquakes-a-parwani-family-lost-three-members/
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ه با همسر و یک دخترش در اثر زلزله در زیر ساختمان های فروریخته جان خود را از دست دادند. عبدالرشید همرا .شدند

 .چهار فرزند دیگر او زخمی شدند

 .منابع افزوده اند که سه روز پس از این رویداد، جسد عبدالرشید از زیر ساختمان ها بیرون نیامده است

کرد. او گی میسو در ایران زندهوالیت پروان بود، از هفت سال به این السراج  عبدالرشید که باشنده اصلی ولسوالی جبل

 .اش به ترکیه رفته بوداخیراً با خانواده

 

 خرابه های شهر هایتای در ترکیه پس از زلزله. عکس: رویترز

زلزله جان باخته اند. از سوی دیگر برخی رسانه ها گزارش هایی درباره افغان هایی منتشر کرده اند که بسته گانشان در  

کند. او به رادیو آزادی گفت که در این حادثه حمیدهللا یکی از پناهجویان افغان است که در شهر هایتای ترکیه زندگی می

چندین نواسه اش کشته و یکی از پسرانش زخمی شده است. همچنین، برهان الدین اوزون، یک پناهجوی افغان ساکن 

ی ترکیه به رسانه ها گفت که چهار تن از اعضای خانواده اش را از زیر آوار ها بیرون کشیده  منطقه اواکنت در شهر هایتا

 .است

https://morr.gov.af/
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 صد مهاجر افغان جان باختند 

اما معلوم نیست در این گروه چند تن  .به گفته وزارت امور خارجه طالبان، بیش از صد افغان در زلزله ترکیه کشته شدند

از این، امیر محمد رامین سفیر رژیم سابق افغانستان در ترکیه گفته بود که هنوز از   کشته و چند تن زخمی شده اند. پیش

تعداد خانواده های افغان آسیب دیده اطالع دقیقی در دست نیست، اما به گفته وی، برخی خانواده ها در اثر زلزله آسیب 

 .دیده اند

بسیاری از مردم در این کشور شب را در زیر خیمه ها  در حالی که سرمای شدید مناطق مختلف ترکیه را فرا گرفته است، 

و یا در کنار خیابان ها می گذرانند. بسیاری از این افراد به دلیل احتمال وقوع زلزله مجبور به ترک خانه های خود شده 

 .شوندمیاند و یا خانه هایشان در اثر زلزله ویران شده است. در میان این آوارگان تعدادی از افغان ها نیز دیده 

جان افرادی که هنوز زیر آوار هستند افزایش  ها برایدر اثر کندی عملیات نجات به دلیل آب و هوای نامناسب، نگرانی

زده در ترکیه و سوریه دسترسی پیدا  اند به تمامی مناطق زلزلهیافته است. این در حالی است که امدادگران هنوز نتوانسته 

 .کنند

 ۱۹۹۹درجه ترکیه را لرزاند. این مرگبارترین زلزله در تاریخ ترکیه از سال    ۷،۸به بزرگی  دوشنبه گذشته زلزله ای  

 .تن را گرفت ۱۷۰۰۰زمین لرزه ای در ترکیه جان بیش از  ۱۹۹۹اگست  ۱۷تاکنون است. در 

 رادیوآزادی  

https://morr.gov.af/
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 تخریبات ناشی از زلزله در ترکیه 

 .سفارت افغانستان از افزایش شمار قربانیان افغان در زلزله اخیر ترکیه، ابراز نگرانی می کند

تن از پناهجویان افغان در زلزله ترکیه ثبت شده، باز هم از احتمال بیشتر شدن تلفات سخن  ۱۱۵با آنکه تا هنوز مرگ 

 .گفته می شود

 ۳۵پسرلی حکیمی قونسل سفارت افغانستان در شهر انقره نا وقت روز جمعه در پیامی به رادیو آزادی تائید کرد که 

 .ان ثبت شددلو( در والیت ادیام ۲۲مورد تلفات افغان ها به روز جمعه )

 .به گفتۀ او، هیئت های سفارت افغانستان موظف شده اند تا آمار تلفات پناهجویان افغان در زلزله را دقیق سازند

 .هزار تن هم گذشت ۲۳در مجموع، شمار قربانیان زلزلۀ اخیر در ترکیه و سوریه تا شام جمعه از مرز 
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