
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401_سال  حوت9 

 

او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1------------------------------------------ جوزجان کې له زرو زيآتو کورنيو سره د غير خوراکي توکو مرستې وشوې 

 2---------------------------------------------- نفر از فارغان کورس نجاری در بدخشان وسايل کارتوزيع شد 10برای 

 2--------------------------------------------------------------------- پکتيکا کې لسګونو کورنيو سره مرستې وشوې 

 2-------------------------------------------- تنه وژل شوي  ۶۲ايټاليا کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدل: د افغانانو په ګډون 

 5--------------------------------------------- بلغاريا: ترافيکي پېښه کې يو کډوال وژل شوی او لسګونه نور ټپيان دي 

 7--------------------------------- خواهند به گونهٔ غيرقانونی به بريتانيا بروند با وجود خطر مرگ، پناهجويان افغان می
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 متن کامل اخبار

   دوزارت ویب سایت

 

کورنيو  (  ۱۵۰۷( موسسې له لورې د جوزجان واليت د مهاجرينو چارو رياست په همکارۍ )  DACAR( او )IOMد )

 سره د غير خوراکي توکو مرستې وشوې. 

د اوبو د  (  ۴۹کورنيو څخه هرې کورنۍ ته د ډاکار موسسې له لورې ګرځنده حمامونه، )(  ۲۰د يادو کورنيو له ډلې )  

افغانۍ نغدې، (  ۱۷۵۰۰کورنيو څخه هرې کورنۍ ته )(  ۴۸۷ماشينونه او د مهاجرت نړيوال سازمان له لورې )تصفيې  

 درې کمپلې او يوه يوه ژمنۍ کڅوړه ووېشل شوه. 
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   ویب سایت وزارت 

 

بدخشان    10برای   نجاری در واليت  آموزش  فارغان کورس  از  از جانب موسسه    27تن  کار  در    WAWقلم وسايل 

 هماهنگی با اداره امور مهاجرين آنواليت توزيع شد.

 

 دوزارت ویب سایت 

کورنيو سره د کب په )  (  ۳۵۱( موسسې له لورې د پکتيکا واليت د مهاجرينو چارو رياست په همکارۍ )  WESTAد )

 مه مرستې وشوې. ( ۷

 امريکايي ډالر ورکول شو.( ۲۰۰يادو کورنيو هرې کورنۍ ته له سروې وروسته په نقدي توګه )

 مهاجرنیوز
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د ايټاليا چارواکي وايي چې پرون يکشنبه سهار وختي د دغه هېواد په سويلي سمندرګي کې د کډوالو کښتۍ ډوبېدو له امله 

تنه ژغورل شوي   ۸۰کسان وژل شوي دي چې په ډله کې يې افغانان هم دي. د چارواکو په حواله، له دغې پېښې څخه    ۶۲

  .دي خو لسګونه نور ال هم الدرکه دي

کسانو    ۱۰۰په چارواکو د ملګرو ملتونو ادارې ويلي دي چې چارواکو اندېښنه لري چې ښايي د مړو شمېر له  د کډوالو  

ډېر کډوال   ۲۰۰واوړي، ځکه يو شمېر ژوندي پاتو کسانو ويلي په دغه کښتۍ کې چې له ترکيې څخه يې حرکت کړی و تر  

 .سپاره ول

کډوالو د ژغورلو خبر ورکړی دی چې په ډله کې يې هغه    ۸۰د    په ورته مهال د ايټاليا ساحلي ځواکونو له پېښې څخه

کسان هم دي چې له پېښې وروسته يې ځانونه ساحل ته رسولي وو. د ساحلي ځواکونو يوې بېړۍ د يو ماشوم جسد موندلی  

 .او دوه نارينه يې هم ژغورلي دي چې د بدن د تودوخې درجه يې ټيټه شوې وه

د ستېکاتو دي کوترو ښار ته څېرمه پر يو ساحل ليدل شوې دي، د سمندر په توپاني   دغه کښتۍ چې درې لويې ټوټې يې

 .څپو کې له مرجاني ډبرو سره ټکر شوې وه

د سره صليب رضاکار اېګناتزيو مانجيوني ويلي دي چې ټول ژوندي پاتې شوي کسان بالغ کډوال دي. په وينا يې کښتۍ کې 

 .يې مړي په ساحل کې موندل شوي ديسپاره ټول ماشومان يا الدرکه دي او يا 
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بل لور ته د بې سرحده ډاکټرانو سازمان ويلي دي چې ژوندي پاتو کسانو ته د رواني روغتيا خدمات برابروي. د دغو  

کلنه خور يې وتوانېده ځان ساحل ته ورسوي، خو بيا يې ساه ورکړه.   ۲۸کلن افغان هم دی چې    ۱۶کډوالو په ډله کې يو  

ته کړې چې تر اوسه دغه افغان کډوال »دا جرات نه دی کړی چې د پېښې په اړه خپلو والدينو ته خبر ياد سازمان زيا

 .«ورکړي

Il nostro team, formato da psicologi e mediatori interculturali, sta offrendo 

assistenza psicologica ai sopravvissuti del terribile naufragio al largo di Crotone.  

L’intervento si svolge in accordo con le autorità. #naufragio #Crotone 

— MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) February 26, 2023 

کلن افغان هم ژوندی پاتې دی چې د خپلو څلورو وروڼو په ګډون يې خپله ټوله کورنۍ له السه    ۱۲له پېښې څخه يو  

ورکړې ده. د ايټاليا دولتي ټلويزيون د ژوندي پاتې کسانو له قوله ويلي دي چې دغه کښتۍ پنځه ورځې مخکې له ترکيې  

 .څخه حرکت کړی و

الۍ نړيوال سازمان په يوه ګډه اعالميه کې ويلي دي چې په کښتۍ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې او د کډو

ډېر کسان سپاره ول. په اعالميه کې راغلي دي چې د کډوالو په ډله کې ماشومان او کورنۍ هم وې چې ډېری    ۱۷۰کې تر  

 .يې د افغانستان، پاکستان او سوماليا اتباع وو

Another terrible shipwreck in the Mediterranean off the Italian coast. Dozens of 

people have died, many children. 

 

We mourn them and stand in solidarity with the survivors. 

 

Time for States to stop arguing and to agree on just, effective, shared measures 

to avoid more tragedies. 

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 26, 2023 

همدارنګه د اوروژنې د دولتي د ايټاليا د سمندري ځواکونو په حواله، د ژغورنې عملياتو کې چورلکې، د پوليسو الوتکې او  

 .ادارې کښتۍ، ساحلي ځواکونه او سرحدي پوليس شامل وو. همدارنګه ځايي کب نيوونکو هم په عملياتو کې ګډون درلود

تنه   ۲۲د قربانيانو مړي د کروتون ښار ورزشي ستډيوم ته لېږدول شوي دي. د ايټاليا دولتي ټلويزيون د خبر له مخې،  

 .ي پاتې شوي روغتون ته وړل شوي دينور چې له پېښې ژوند

https://twitter.com/hashtag/naufragio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Crotone?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/MSF_ITALIA/status/1629857270833053700?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/FilippoGrandi/status/1629829354552262657?ref_src=twsrc%5Etfw
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کډوال   ۲۰۰مترۍ کښتۍ کې څه باندې    ۲۰له پېښې لږ وروسته د ايټاليا لومړۍ وزيرې جيورجيا ملوني وويل چې ياده  

سپاره ول. جيورجيا ملوني پر دغې پېښې خواشيني وښودله او پړه يې پر قاچاقبرو واچوله. نوموړې زياته کړه چې له 

 .خپلو اروپايي سياالنو سره يو ځای به د قاچاقبرو له خوا د تنظيم شويو سفرونو مخه ونيسي

 ايټاليا: کډوال د جيورجيا ملوني د کډوالۍ سياست په هکله څه وايي؟  :بيا ولولئ

« په ګوته کوي. اروپايي خو د اپوزيسيون ګوندونو بيا ويلي دي چې دا پېښه د ايټاليا کډوالۍ پاليسۍ کې جدي »نيمګړتياوې

ستورو خوځښت ګوند استازې لورا فرارا ويلي دي چې »يوازې پر قاچاقبرو نيوکه کول د دوه مخۍ نښه   ۵پارلمان کې د  

ده«. په وينا يې: »رېښتيا خبره دا ده چې دمګړۍ اروپايي ټولنه د هغو کسانو لپاره چې د خپل هېواد پرېښودو ته اړ شوي  

 «.يدي بديلې الرې نه لر 

زره کډوال د ايټاليا سواحلو ته اوښتي    ۱۰۵کې څه باندې    ۲۰۲۲د ايټاليا د کورنيو چارو وزارت د شمېرو له مخې، په  

زره زيات و. د ملګرو ملتونو له خوا خپرې شوې شمېرې ښيي چې د دغو کډوالو له   ۳۸پرتله    ۲۰۲۱چې شمېر يې د  

 .سلنه يې له ترکيې څخه ايټاليا ته رسېدلې چې نيمايي برخه يې افغانان دي ۱۵ډلې 

 مهاجرنيوز 

 

https://www.infomigrants.net/ps/post/46993/%D8%A7%DB%8C%D9%BC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF-%D8%AC%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%87-%D9%87%DA%A9%D9%84%D9%87-%DA%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%8A
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مه د بلغاريا د چيرپان سيمې د تراکيا پر لويه الره ترافيکي ۲۶، پرون يکشنبه د فبرورۍ  د ځايي رسنيو د راپورونو له مخې

پېښه کې يو تن کډوال وژل شوی او لسګونه نور ټپيان دي. دغه کډوال چې ويل کېږي د افغانستان اتباع دي په يو سرويس  

 .موټر کې سپاره ول

کډوال د افغانستان اصلي اوسېدونکي وو. د ستارا   ۴۶ټلويزيون د خبر له مخې، په سرويس موټر کې سپاره   بلغارياد  

تنه نور    ۳۲نوال ديچو اتاناسوف نووا ټلويزيون سره خبرو کې د يوه کس مړينه تاييد کړې او ويلي يې دي چې  زاګورا څار

 .ټپيان دي

تنه ټپيان روغتون ته   ۳۰بل پلو د ستارا زاګورا د روغتون مشر يوفچو يوفچف پرون يکشنبه رسنيو ته ويلي وو چې  

ی. نوموړي د د دوو کډوالو روغتيايي وضعيت نازک بللی او ويلي کلن ماشوم هم د  ۱۱راوړل شوي چې په ډله کې يې يو  

کسان په روغتون    ۹يې وو چې دوی د روغتون بېړنۍ څانګه کې بستري دي. ښاغلي يوفچوف نن دوشنبه وويل چې يوازې  

  .کې تر درملنې الندې دي او پاتې نور کسان رخصت شوي دي

څخه تښتېدلی دی خو د هغه د لټون هڅې ادامه لري. چارواکو زياته د چارواکو په حواله، د سرويس چلوونکی له سيمې  

کړې ده چې د کډوالو د سفر د مسير د معلومولو لپاره د ترکيې او بلغاريا پر الر د لګول شويو امنيتي کمرو انځورونه 

 .خل شوي ديګوري. داسې ګومان کېږي چې دغه کډوال د سويلنګراد او يا مالکو تارنوفو له الرې بلغاريا ته دا

 بلغاريا: پراخو عملياتو کې انساني قاچاقچيان نيول شوي دي  :بيا ولولئ

کډوالو مړي موندل شوي وو    ۱۸د يادولو ده چې لس ورځې مخکې د بلغاريا پالزمېنې صوفيا ته نږدې په يوه الرۍ کې د 

هغه وخت د بلغاريا د ملي پلټنو ادارې مشر بوريسالف سارافوف دا پېښه يوه   .چې ټول د افغانستان اصلي اوسېدونکي وو

 .ري تراژيدي« بللې وه. ټاکل شوې چې د دغو افغانانو مړي له بلغاريا څخه افغانستان ته ولېږدول شيلويه بش»

کډوال په يوه الرۍ  ۴۳د يو بل خبر له مخې، د بلغاريا امنيتي ځواکونو د تېرې دوشنبې په ورځ د دغه هېواد په ختيځ کې 

 .کې وموندل

 افغان کډوال له يو موټر څخه موندلي ۵۸د بلغاريا پوليسو  :بيا ولولئ

اروپايي  له الرې ځانونه  بلغاريا  د  ترکيې څخه  له  اتباع هڅه کوي چې  هېوادونو  نورو  يو شمېر  د  په ګډون  افغانانو  د 

کې    ۲۰۲۲هېوادونو ته ورسوي. له دې وړاندې د بلغاريا د سرحدي پوليسو مشرې روزيتسا ديميترويا ويلي وو چې په  

پېښې ثبت شوې دي. نوموړې په روان ميالدي کال کې د هغو سرحدي   ۱۶۴دغه هېواد ته د کډوالو د اوښتو    له ترکيې څخه

 .خنډونو د بيارغونې خبر هم ورکړ چې په وينا يې د قاچاقبرو له خوا ويجاړ شوي دي

https://www.infomigrants.net/ps/search?q=%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://www.infomigrants.net/ps/post/46148/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/45721/%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88-%DB%B5%DB%B8-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%87-%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%BC%D8%B1-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%8A
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 مریکا صدای آ

شمار زيادی از پناهجويان افغان در بندر دانکرک فرانسه خيمه زده اند و تالش دارند با عبور از مسير پرخطر کانال مانش  

 .خود را به بريتانيا برسانند

بريتانيا  جليل يکی از اين پناهجويان که شش ماه پيش از افغانستان به گونهٔ غيرقانونی تا فرانسه رسيده و ميخواهد به  

برد و منتظر است تا فرصت برای  برود گفت که حدود دو هفته می شود که در کنار کانال مانش در يک خيمه به سر می

 .عبور برايش فراهم شود

گويند که در بريتانيا زندگی بهتر، درآمد آنان می .دهند به بريتانيا بروندپناهجويانی که در فرانسه رسيده اند، ترجيح می 

 .های دولتی آن نيز بهتر از ساير کشورها استفرصت های کاری بيشتر وجود داشته و کمک خوبتر، 

است  جليل می بادی  بريتانيا شود: "کشتی های  وارد  قانونی  گونهٔ غير  به  و  بپذيرد  را  است خطر مرگ  آماده  که  گويد 

 ".د داردقاچاقبران از بلجيم مياورند و ده پانزده نفر را انتقال می دهند و خطر هم وجو

 .در صورتی که نتوانند خود را به بريتانيا برسانند، گزينهٔ دوم برای اين پناهجويان ماندن در فرانسه است 
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سال پيش پس از بارها تالش ناموفق برای رفتن به بريتانيا، در پی    ۱۵قاسم حيدری، يکی از پناهجويان افغان، حدود  

ها و زمينه های آموزشی را به او رهنمايی در طول اين مدت فرصت  ترغيب يک مرد در فرانسه ماند. آن مرد فرانسوی

 .کرد

ها را ديدم ، موتر الری را اشتباه سوار شدم، چند بار ما را به او گفت:"سه ماه زمستان را در کاله ماندم، خيلی سختی

 ".برويم انگلستانديگر کشور بردند، پس دوباره پياده آمديم، سختی و بدبختی زياد کشيديم و قسمت ما نبود 

کند. او ده سال پيش با همسراش که فرانسوی است، آشنا اش در شهر ليل فرانسه زندگی میقاسم حيدری اکنون با خانواده

 .شد و سرانجام با او ازدواج کرد و اکنون سه فرزند دارد

 .کندقاسم شرکت ساختمانی دارد و همسرش در دفتر رهنمای معامالت کار می

نکه ميگن در انگلستان زندگی بهتر جور ميکنيد، به نظر من ديد ما افغانها از مهاجرت اشتباه است. آنجا هم او گفت: "اي

خوب است اما اينجا هم، همه چيز در اختيارت است، کار است مکتب و پوهنتون اگر بخوانی کمک ات می کنند، هر بودجه  

 ".کنند و اسناد هم می دهند که نياز شود برای خواندن و آموزش و کار برايت فراهم می

اما نمی توان زندگی قاسم را با همه پناهنده گان و يا پناهجويان در فرانسه مقايسه کرد، پناهجويانی هم در اين کشور استند 

 .که در بين بی سرنوشتی در زير خيمه ها و پذيرفتن خطر مرگ و رفتن به بريتانيا گير مانده اند

، صدها هزار شهروند افغانستان کشور را ترک کرده و شمار زيادی آنها از راه  ۲۰۲۱اگست پس تسلط دوبارٔه طالبان در 

 .های غير قانونی، به اروپا مهاجر شده اند

های مديترانه خود را به  براساس معلومات ادارٔه مهاجرين ملل متحد، در ميان پناهجويانی که تالش کرده اند از طريق آب

 .شهروندان افغانستان شامل انداروپا برسانند، شمار زيادی 

روز گذشته، در يک حادثهٔ غرق شدن يک کشتی حامل پناهجويان در سواحل ايتاليا که از ترکيه حرکت کرده بود حد اقل  

نفر جان باختند که بيشتر آنان شهروندان افغانستان اند. مقامات گفته اند که خطر افزايش أمار تلفات اين حادثه وجود   ۶۲

نفر نجات   ۸۱نفر سوار بودند، اما تنها    ۱۵۰تا   ۱۴۰دارد زيرا شماری از نجات يافتگان گفته اند که در اين کشتی بين  

 .يافته اند

  


