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 متن کامل اخبار

 دوزارت ویب سایت 

 

 .( تنه کېږي تېره وځ د پاکستان څخه هېواد ته راستانه شول۲٩٨کورنۍ چې ) ٥٣

خبره،یادې کورنۍ د راستنېدو څخه وروسته د مهاجرت د قندهار والیت د سپین بولدک د مهاجرینو چار د سرحدي آمر په 

ته ور وپېژندل شوې او له دې سر بېره هرې کورنۍ ته درې زره افغانۍ نغدې، خوراکي  (IOM) نړیوال سازمان

 .توکي،کمپلې او دپخلنځي وسایل ووېشل شول
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 وزارت ویب سایت  

 

  WFPخانواده بیجاشده وزیرستانی در ولسوالی های برمل و ارگون والیت پکتیکا ازجانب موسسه  607هزارو  2برای 

 توزیع شد.  حوت 14  مساعدت خوراکی به تاریخ

نجام سروی توسط که بعد از ا   کیلو دال و یک کیلو نمک  6لیتر ورغن ،    5کیلو آرد ،    50   کمک مذکور به هر خانواده

 ریاست مهاجرین آن والیت توزیع شد.

   ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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همکار، خانواده بیجاشده، عودت کننده و آسیب پذیر در والیات ننگر هار وهلمند مساعدت نهاد های  188برای یک هزارو  

 حوت توزیع شد. 14در هماهنگی با ادارات امور مهاجرین آنوالیات به تاریخ 

https://morr.gov.af/
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  360طبق معلو مات واصله، کمک یاد شده برای هر خانواده مستحق ولسوالیهای بهسود وکوز کنر والیت ننگرهار، مبلغ  

 تهیه شده بود.  AWROموسسه    دالر بود که ازطرف

افغانی مساعدت   700هزار و    47بیجاشده و عودت کننده مستحق دروالیت هلمند،  خانواده    125همچنان برای هریک از

 توزیع شده است. UNHCRتهیه شده از جانب دفتر 

   دوزارت ویب سایت

 

مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍ د دغه والیت په الینګار ولسوالۍ کې د  ( دفتر له لور د لغمان والیت د  UNHCRد )

 مه د یوښوونځي او یو ټولنیز مرکز د بنسټ ډبره کېښودل شوه.( ۱۴کب په )

او د دغې ولسوالۍ    ښوونځی   نمبر د نجونو دوه منزله(  ۲د راستنېدونکو ماشومانو لپاره د سنګر )   د معلوماتو له مخې

( ۶۱٩زره او )(  ۵۲سوه )(  ۵له لورې چې مالي لګښت یې )   ( دفترUNHCRد )   ځوانانو لپاره یو ټولنیز مرکز بهد  

 امریکایي ډالره کېږي د یوه کال په موده کې جوړ شي.  

https://morr.gov.af/
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 د استازو په شتون کې ترسره شول. د یادو ودانیو د بنسټ ډبرې د پرانیسي مراسم د دغه والیت د مسؤلینو او یاد دفتر

   دوزارت ویب سایت

 

کورنیو سره د کب په )  (  ۲۴۷( موسسې له لورې د تخار والیت د مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍ )DACARد )

 مه د روغتیایي کڅوړ مرستې وشوې. ( ۱۴

سروې شوې وې هرې کورنۍ ته یې یوه یوه روغتیایي کڅوړه ووېشل     بهاو الدین ولسوالۍ کېیادې کورنۍ چې په خواجه  

 شوه.

   دوزارت ویب سایت

https://morr.gov.af/
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تنه افغان مهاجرین هېواد ته  (  ۱٩۷٣مه )(  ۱۴په )     د کب  د هرات والیت د اسالم قلعه بندر له الرې د ایران هیواد څخه

 راستانه شول.

تنه د مرستو په موخه د مهاجرت    (۲۵٩)     د اسالم قلعه د سرحدي امریت د راپور له مخې د یادو راستنېدونکو له ډلې

 وپېژندل شول. ته ور   IOMنړیوال سازمان )

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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په ایټالیا کې یو تن افغان کډوال ګل آغا جمشیدي وایي چې د کاالبرا سیمې ته د کښتۍ د ډوبید له قربانیانو سره د مرستې 

والړم خو هلته مې د مړه شویو کسانو په منځ کې د خپل تره د نګور تصویر هم ولیده. د دغې کورنۍ دوه ماشومان لپاره  

ګل آغا چې له وړاندې په ایټالیا کې اوسیده، د نورو افغانانو په استازیتوب یي د ایټالیا له ولسمشر سره   .الهم الدرکه دي

 .د جسدونو د لیږد غوښتنه یي کړېهم خبرې وکړي او افغانستان ته د قربانیانو 

مه د هغې کښتۍ د ډوبیدو له امله چې له ترکیې څخه یي د ایټالیا پر لور حرکت کړې وه، تر دې مهاله د ۲۶د فبرورۍ په  

 . تنه یي افغانان دي ۴٨سانو مړي تایید شوي چې له دې ډلې یوازې ک ۷٠

 :ګل آغا د یادې غمیزې د قربانیانو د تثبیت او د خپل تره زوې د کورنۍ د برخلیک په اړه کډوال نیوز ته داسې کیسه کوي

 .ران ته والړم او له هغه ځایه مو ایټالیا ته پناه یو وړد طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره ای »

د تیرې یکشنبې په ورځ مې د کښتۍ د ډوبیدو خبر ترالسه کړ او د قربانیانو د تصویرونو په لیدلو سره مې سمدالسه  

وکړم.  پریکړه وکړه چې باید د پیښې سیمې ته والړ شم او د قرباینانو له کورنیو او ژغورل شویو کسانو سره مرسته  

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/47113/%D8%A7%DB%8C%D9%BC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%DA%A9%DA%9A%D8%AA%DB%8D-%DA%89%D9%88%D8%A8%DB%90%D8%AF%D9%84-%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-%DB%B6%DB%B2-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/47113/%D8%A7%DB%8C%D9%BC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%DA%A9%DA%9A%D8%AA%DB%8D-%DA%89%D9%88%D8%A8%DB%90%D8%AF%D9%84-%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-%DB%B6%DB%B2-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A
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زمونږ ډیری هیوادوال په ایټالوي ژبه نه پوهیږي نو ځکه ما فکر وکړ چې کیدای شي زه وشم کوالی په دې برخه کې  

  .مرسته وکړم. زما کور د پیښې له ځای، کروتونه څخه څلور نیم ساعته فاصله لري

په اړه مې ډیر فکر  و د دوې د کورنیو  سمیې ته در سیدو پر الر، د دوشنبې په ورځ په ریل کې ناست وم او د قربانیانو ا

کاوه او دغه حالت ډیر زورولم. له مخکې نه خبر وم چې زما د تره زوې نذیر احمد ایران کې دی او غواړي چې له خپلې 

کلنه لور سره په قاچاقي الرو اروپا ته راشي خو په دې وروستیو کې مې د هغوې احوال نه   ٣کلن زوی او    ٨ښځې او  

 .درلود

کله چې کروتونه ته ورسیدم نو هغه روغتون ته والړم چې جسدونه یي هلته انتقال کړي و خو ماته یي وویل چې ټول 

  .جسدونه یي عدلي طب ته لیږدولي

او هلته مې ډیرې افغانې کورنۍ ولیدلې چې د خپلو خپلوانو د مړو د موندلو لپاره    د سره صلیب او پولیسو مرکز ته والړم 

راغلې وې. د قربانیانو د تصویرونو د تشخیص برخې ته والړم چې ناڅاپه سترګې مې زما د تره د نګور سودینا پر تصویر  

ه چې د سودینا تصویر و. ما ته یي  ولیګد. هیڅ باور مې نه کاوه او ما فکر کاوه چې ښایي غلط شوی اوسم خو متاسفان

 .وویل چې د هغې جسد مو په اوبو کې موندلی

اوس زه د سلګونه نورو افغانانو په څیر، د خپل تره زوې او د دوو ماشومانو د جسد په لټه کې یم خو متاسفانه چې تر 

 .لومات نشتهاوڅه د هغوې په اړه مع

 «ایټالیا زما تره زوی ته چې امنیت کې یي کار کړی و، پناه ورنکړه» 

په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته زما تره زوی له خپلې میرمنې او دوه اوالدونو سره ایران ته والړ خو ایټالیا  

چارو مشاور وم او په دې وتوانیدم چې ایران  ورته پناه ورنه کړه. زه خپله په تیر حکومت کې د هرات والیت د سیاسي  

ته والړ شم او بیا له هغه ځایه له ایټالیا څخه د پناه غوښتنه وکړم. د تیر کال په جنورۍ میاشت کې د ایټالیا دولت لخوا له 

 .خپلې کورنۍ سره دغه هیواد ته انتقال شوم

ته ویل چې له ایران څخه په ناقانونه ډول اروپا ته له خپل تره زوی سره مې له ډیرې مودې اړیکه درلوده او تل یي را

هغه په افغانستان کې امنیتي برخه کې وظیفه درلوده او د طالبانو لخوا تر سختو ګواښونو الندې و خو په ایران کې  .درځم

ایټالیا د دفاع وزارت له ډیرې مودې انتظار وروسته په دې ونه توانید چې د خپلې کورنۍ لپاره د ایټالیا ویزه السته کړي.د  

 .د نوموړي غوښتنو ته ځواب و نه ویل

 .ما تل هڅه کوله چې هغه ته ووایم چې په ناقانونه الرو اروپا ته سفر و نه کړي خو ما ته به یي ویل چې بل الره نه لرم

 «افغانستان کې زمونږ خپلوانو هیڅ باور نه کاوه او حیران ول » 

https://morr.gov.af/
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وروسته مې ایران کې خپل ورور او په هرات کې خپل مور او پالر ته ټیلفون وکړ خو نه  د خپل تره زوی د تصویر له لیدو  

پوهیدم چې څه ووایم. پر ټیلفون مې ډیر و ژړل او کنټرول مې له السره ورکړ. هغوې د دغه خبر په اوریدو سره هیڅ باور 

پیوټر څخه تصویر واخلم او هغوی ته نه کاوه او حیران شوي وو. زه اړ شوم چې څلور ورځې وروسته د پولیسو له کم

 .مې واستول. ډیر په سختۍ سره هغوی باور وکړ

تیره ورځ د ایټالیا ولسمشر دلته د قربانیانو له کورنیو سره د همدردۍ لپاره راغلی و. د نورو افغانانو په استازیتوب مې 

ه برخه کې هلې ځلې وکړي. همدارنګه ورسره خبرې وکړې او له نوموړي څخه مې و غوښت چې د ډوبو شویو د جسدونو پ

 «.له ولسمشر څخه مې و غوښت تر څو د نورو هیوادونو په مرسته، د افغانانو د جسدونو په لیږدولو کې جدي هڅه وکړي

 مهاجرنیوز

 

https://morr.gov.af/
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یک هفته پس از غرق شدن کشتی مهاجران در ایتالیا، نیروهای امدادرسان جسد یک کودک دیگر را نیز پیدا کردند. شمار  

مهاجر را از ترکیه به ایتالیا منتقل    ۲۵٠این قایق حدود   .کودک را شامل می شود  ۱۵تن رسیده که    ۶٩کشته شدگان به  

 .می کرد

یتالیایی "ماسرجارو" نوشته که نیروهای جستجوگر داوطلب این کودک سه ساله  خبرگزاری کاتولیک به نقل از روزنامه ا

 .را روز شنبه در نزدیکی ساحل "استیکاتو د کوترو" در جنوب این کشور یافتند

مهاجر را از    ۲۵٠تا   ۱٨٠متری،   ۲٠بر اساس اظهارات کسانی که زنده نجات داده شده اند، یک کشتی ماهیگیری حدود  

 .ترکیه به ایتالیا منتقل می کرد که بیشترشان از افغانستان، پاکستان، ایران، سوریه و عراق بودند

 تن رسید ۶۷های ایتالیا: رقم قربانیان به قایق غرق شده در آب:مرتبط

کودک رسید. هنوز هم تالش   ۱۵تن به شمول    ۶٩با پیدا شدن جسد این کودک غرق شده، شمار قربانیان این رویداد به  

 .برای مفقود شدگان جریان دارد و احتمال دارد آمار تلفات بازهم بیشتر شود

 شاهده رضا، ورزشکار تیم هاکی پاکستان در جمع قربانیان قایق مهاجران بود :بیشتر بخوانید 

غیرقانونی سرنشینان این کشتی تحت بازجویی قرار دارند. در حال حاضر سه مرد به اتهام کمک و مشارکت در مهاجرت  

همانطور که روزنامه "گازتا دل سود" ایتالیا روز شنبه اعالم کرد، سارنوال عمومی شهر کروتون نیز مایل است برای 

یا یک شفاف سازی، اظهارات بازماندگان حادثه را بشنود. همچنین باید مشخص شود که چرا عملیات نجات از جانب ایتال

 .ساعت پس از مشاهده اولین نشانه های حادثه آغاز شده است

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/47142/%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86--%D8%A8%D9%87-%DB%B6%DB%B4-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/47250/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ٩۴۵هزار و    ۱۲حدود دو سوم پناهجویان اخراجی از آلمان اخراج نشده اند. براساس آمار حکومت فدرال در سال گذشته  

 .تن دیگر وجود نداشته است ٣٣۷هزار و  ۲٣ه و امکان اخراج مهاجر از این کشور اخراج گردید

این آمار از پاسخ حکومت فدرال به درخواست فراکسیون احزاب اتحادی در بوندستاگ یا پارلمان آلمان به دست آمده است.  

 .این پاسخنامه به دست روزنامه "ولت ام زونتاگ" رسیده است

پاسخنامه نوشته که دالیل اخراج ناموفق، از جمله لغو پروازها یا غیبت افراد اخراجی  خبرگزاری آلمان به استناد از این  

 .در روز عزیمت بوده است

 مهاجران رد شده گردید  وزیر مالیه آلمان خواستار اخراج بیشتر:مرتبط

الکساندر تروم، سخنگوی سیاست داخلی احزاب اتحادی سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی در پارلمان، به این روزنامه  

ومت های قرار دارد. سیاست "بازگشت موفق" باید در اولویت حک  ۲٠۱۶گفت: »آلمان در بدترین بحران مهاجرت از سال  

 «.فدرال و ایالتی باشد

بازگرداندن )مهاجران غیر قانونی(" را اجرایی نکرده "تروم ائتالف حاکم در آلمان را متهم کرد که سیاست خود در قبال  

است. او به توافقنامه ائتالف بین سوسیال دموکرات ها، سبزها و دوموکرات های آزاد اشاره کرد و افزود: »هر کسی که  

می آورد، پناهندگی دریافت نمی کند. ما در حال راه اندازی یک "اقدام عملی برای بازگرداندن )مهاجران رد    به ما پناه

 «.شده(" هستیم تا اخراج ها را به طور مداوم اجرا کنیم، به ویژه اخراج جنایتکاران و کسانی که خطرناک هستند

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/47014/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 پناهجویان کمتری از آلمان به کشورهای اروپایی پس فرستاده شده اند :بیشتر بخوانید 

نفر در آلمان به طور  ٣٠٨هزار و    ٣٠۴، بر اساس اداره ثبت اتباع خارجی، در مجموع  ۲٠۲۲دسمبر    ٣۱به تاریخ  

 .نفر حق اقامت تحملی یا "دولدونگ" دارند ۱۴۵هزار  ۲۴٨قانونی موظف به خروج از کشور بودند که از این تعداد 

 دویچه وله 

 

ها را تخریب کرد. تا  سرپناه آن  ۲٠٠٠بازار بنگله دیش حداقل  سوزی گسترده در کمپ پناهجویان روهینگیا در کوکسآتش

 .کنندکنون از تلفات گزارش نشده است. در این کمپ حدود یک میلیون پناهجوی روهینگیا از میانمار زندگی می

 کمپ به شدت مزدحم پناهجویان روهینگیایی سوزی ویرانگر در در آتش

 .اقامتگاه موقت ویران شد ۲٠٠٠دیش دست کم در جنوب شرق بنگله 

کمیسیون کمک و بازگشت پناهجویان در بنگله دیش اعالم کرده است که این آتش سوزی در شهرک بالوخالی در منطقه  

 .هایی که از جمله از چوب بامبو ساخته شده بودند، طعمه حریق شدبازار رخ داد و بخش بزرگی از کلبهکوکس

 کنند انداز زندگی میپنج سال پس از فرار؛ روهینگیاها در وضعیت وخیم و بدون چشم مرتبط:

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/46134/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B4/g-44820836
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سوزی  هایشان را از دست داده اند. این کمیسیون گفته است که نیروهای اطفائیه توانستند آتشهزار نفر سرپناه  ۱٠تقریبا  

   .را بعد از چندین ساعت مهار کنند

سوزی هنوز مشخص نشده است.  دلیل این آتش .در مورد تلفات این رویداد وجود ندارد  به گفته پولیس تا کنون گزارشی

با شرکای محلی اش متاثرشدگان را کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با نشر توییتی گفته است که مشترکاً 

 .ها و مراکز آموزشی نیز تخریب شده استسوزی شفاخانهکند. در این آتشحمایت می

 به انستاگرام دویچه وله دری بپیوندید 

 ۲٠۲۲ماه جنوری  های مشابهی درسوزیپیش از این آتش 

ها آسیب دیده سوزی سال گذشته تنها اقامتگاهرخ داده بود. در جریان آتش بازاردر کمپ پناهجویان کوکس  ۲٠۲۱و مارچ  

هزار خانه    ۱٠پناهجو جان خود را از دست دادند و بیش از    ۱۵دست کم   ۲٠۲۱بودند اما در آتش سوزی گسترده سال  

 .نیز در آتش سوختند

ها به  کنند. این اقلیت مسلمان در کشور با اکثریت بودایی میانمار از دهه می  حدود یک میلیون پناهجوی روهینگیایی زندگی

 .این سو تحت پیگرد قرار دارند

هزار روهینگیایی مجبور به ترک خانه   ٨٠٠بیش از    ۲٠۱۷حین عملیات خشونت بار اردوی میانمار در اواخر ماه آگست   

 .کننددیش زندگی میا در بنگلههو کاشانه شان شدند. آنها تحت شرایط رقتباری در کمپ

نسل  به  را  میانمار  بشر،  فعاالن حقوق  متهم میو  مردم روهینگیایی و جوامع  کنند.کشی روهینگیاها  برای  امدادرسانی 

 .به شدت با کمبود بودجه مواجه است دیشهمسایه در کشور بنگله

 ویچه وله د

https://morr.gov.af/
https://www.instagram.com/dw.dari/
https://www.dw.com/fa-af/%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%AF/a-60379584
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شاهده رضا، عضو تیم ملی فوتبال پاکستان که در غرق شدن قایق در ایتالیا جان باخت، بخاطر معالجه پسر معلول سه 

 .شهروندان پاکستان به این قربانی ادای احترام کردند  .ساله اش اقدام به سفر دریایی کرده بود

قایق حامل مهاجران در جنوب ایتالیا جان باخت. خانم رضا عضو  شاهده رضا یکی از قربانیان است که در اثر غرق شدن 

تیم ملی فوتبال پاکستان بود. خواهر این بازیکن فوتبال پاکستان و شماری از دوستانش به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته  

ه را در پیش گرفته اند که او به امید اینکه پسر معلول سه ساله اش در اروپا صحت یاب شود، سفر از طریق بحیره مدیتران

 .بود

 .نفر در منطقه کاالبریا در هفته گذشته جان باختند ۶٩در اثر غرق شدن این قایق دست کم 

خواهر شاهده رضا گفته است که در شفاخانه پاکستان به او گفته شده بود که معالجه در غرب می تواند برای پسرش یگانه  

 .گزینه باشد

بلوچستان بود و برای تیم ملی هاکی روی چمن در پاکستان نیز بازی می کرد. قایق    شاهده رضا از شهر کویته در ایالت

مهاجر حدود چهار روز پیش از غرق شدن از بندر ازمیر در ترکیه سفرش را آغاز کرده بود و بر    ۱۷٠حامل دست کم  

ر جنوب ایتالیا برخورد کرده  بنیاد گزارش ها، صبح روز یکشنبه گذشته به دلیل وضعیت نامناسب آب و هوا با یک صخره د 

 .دادبود. این قایق مهاجران از افغانستان، پاکستان و ایران را انتقال می

 نیان قایق مهاجرانشاهده رضا، ورزشکار هاکی پاکستان در جمع قربا:مرتبط

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/شاهده-رضا-ورزشکار-هاکی-پاکستان-در-جمع-قربانیان-قایق-مهاجران/a-64862397
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خواست سعدیه خواهر شاهده به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت که مهاجرت خواهرش فقط یک انگیزه داشت: »او تنها می

 «.که پسر سه ساله معلولش بتواند مانند سایر کودکان حرکت کند، بخندد و بگرید

های شاهده، درمان فرزند معلولش بود. پس از اینکه شفاخانه های پاکستان به او گفتند که کمکسعدیه افزود: »تنها آرزوی  

 «.تواند تنها گزینه باشد، او جان خود را به خطر انداختطبی در خارج از کشور می

به دلیل   یک طرف بدن حسن از سر تا پا .در قایق غرق شده حضور نداشت و او در پاکستان مانده بود حسن پسر شاهده

آسیب مغزی در کودکی فلج شده بود. هنوز معلوم نیست که شاهده با این سفر و گذاشتن پسرش در پاکستان چگونه می 

 .توانست به او کمک کند

سعدیه عالوه کرد:»او زن شجاع بود، مانند یک مرد. خواهرم پسرش را در شفاخانه آقا خان در شهر کراچی معالجه 

 «.بود که اگر او را به خارج ببرند، احتماالً به خوبی درمان شود کرد. به او گفته شدهمی

 

  Remo Casilli/REUTERS :اجساد قربانیان غرق شدن یک قایق در جنوب ایتالیاعکس

 .مسئوالن در این شفاخانه برای اظهار نظر در مورد پرونده شهیده، قابل دسترس نبودند

یبی نظامی در شهر کویته مراجعه کرده بود و داکتران گفته بودند که هیچ  سعدیه همچنان گفت که شاهده به شفاخانه ترک

 .توانندکاری برای پسرش انجام داده نمی

https://morr.gov.af/
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خواست به  تواند. شاهده همیشه می دهد، هیچ کس دیگری نمیسعدیه گفت: »کاری که یک مادر برای فرزندانش انجام می

 «.کنیمر میتنهایی کارها را انجام دهد. ما به خواهرمان افتخا

عکس هایی از این عضو پیشین تیم ملی   .شهروندان پاکستان در سراسر این کشور به شاهده رضا، ادای احترام کردند

 .شوندفوتبال پاکستان با جوایز ورزشی که به دست آورده بود، در تلویزیون ها و رسانه های اجتماعی دست به دست می 

 «مهاجر افغان شناسایی شده است ٣۲غرق شدن قایق مهاجران؛ »اجساد :بیشتر بخوانید 

ه رضا با او آشنا شده اند زیرا ورزش زنان به گونه  در عین زمان گزارش شده است که بیشتر مردم پس از مرگ شاهد

 .شودگسترده در پاکستان پخش نمی

آوردهایش  رسانه های محلی همچنان به نقل از خانواده این بازیکن گفته اند که او در مورد عدم تحسین و قدردانی از دست

 .گفت]در جامعه[ سخن می

ه فاجعه رضا او را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است زیرا کشورش  عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان روز جمعه گفت ک

 .نتوانسته امکانات طبی را برای پسرش فراهم کند

ساله اغلب در مورد سالمت فرزندش ابراز نگرانی می   ۲٩سمیه مشتاق، یک دوست دیگر شاهده گفت که این ورزشکار  

کرد. خانم مشتاق افزود: »ناتوانی برای درمان در شفاخانه های داخلی او را وادار کرد که آینده بهتر را برای پسرش در  

 «.خارج از کشور جستجو کند

 .قربانی بودند رضا روز شنبه در پاکستان در انتظار رسیدن جسد این با این همه، خانواده شاهده

 بی بی سی پشتو 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/غرق-شدن-قایق-مهاجران-اجساد-۳۲-مهاجر-افغان-شناسایی-شده-است/a-64853857
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 Dan Kitwood/Getty Imagesد عکس سرچینه، 

د نویو مقرراتو له مخې،هغه کډوال چې په ناقانونه توګه په کوچنیو بېړیوکې د سمندر له الرې بریتانیا ته راځي له دې  

 اېستل کېږي، د بریتانیا د تابعیت غوښتنې حق به نه لري او بیا به دې هېواد ته نشي راتالی.هېواده 

دا وړاندیز شوي مقررات به پرټولو هغوکسانو عملي کېږي چې په کوچنیوبېریوکې د بریتانیا سمندرغاړو ته راځي. په دې 

 اړه نور جزییات به د سه شنبې پرورځ اعالنېږي. 

وړونکوشورا د حکومت پردغه پالن باندې نیوکه کړې او وایي چې ددې کار په نتیجه کې به په زرګونو خلک د خو د پناه 

 تل لپاره په یو نامعلوم حالت کې پاتې شي.

لومړي وزیر ریشي سوناک، چې 'د کوچنیوبېړیو مخنیوی' یې خپل یو لومړیتوب ټاکلی، میل ان سنډې ورځپاڼې ته ویلي 

 کوئ، که تاسو په ناقانونه توګه راشئ، دلته پاته کېدای نشئ.'' چې:'' تېروتنه مه 

نوي قوانین به د کورنیو چارو وزیر ته دا دنده وسپاري، هرهغه کس چې په کوچنیو بېړیو کې راځي 'هرڅومره ژر چې  

نور پرېنږدي چې  عملي وي' له هېواده وباسي، روانډا او یا کوم بل دریم 'خوندي' هېواد ته یې ولېږي او د تل لپاره یې  

 بېرته راستانه شي.  

اوسمهال، هغه پناه غوښتونکي چې بریتانیا ته راځي د ملګروملتونو د پناه وړونکو د کنوانسیون اودبشري حقونو په اړه 

 د اروپایي کنوانسیون له مخې حق لري چې د ساتنې غوښتنه وکړي. 
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د نوې الیحې دیوې مادې له مخې ښایي 'د حقونو توقف' عملي خو د میل ان سنډې ورځپاڼه وایي، د ناقانونه کډوالۍ په اړه  

 کړل شي چې پدې ډول به د کنوانسیونونو له عملي کېدو څخه ډډه وشي.

 

 PA Mediaد عکس سرچینه، 

د بریتانیا حکومت د ډېرې مودې راهیسې هڅه کړې چې له فرانسې نه بریتانیا ته په کوچنیو بېړیوکې د زیاتېدونکي شمېر 

 ونکو د خطرناکه سفر مخه ونیسي. پناه وړ

 خو روښانه نه ده چې حکومت به څرنګه د پناه غوښتونکو حقونه محدود کړي.

 دا ژمنه یې هم بې ستونزو نه ده چې وایي پناه غوښتونکي به له هېواده وباسي.

او په دې اړه ټول سره ددې چې تېرکال یوه هوکړه شوې وه، خو تراوسه ان یو کډوال هم روانډا ته نه دی استول شوی  

 پالنونه ځنډېدلي دي. له اروپایي ټولنې سره هم کومه موافقه نشته چې پناه وړونکي بېرته ور ستانه کړي.

روانډا ته د پناه وړونکو د لېږلو پالن د کمپاینرانو او حقوقي مداخلې له امله د سختو مخالفتونو سره مخ شوی و او  

 تراوسه نه دی عملي شوی. 
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ې د بریتانیا لوړې محکمې پرېکړه وکړه چې دا پالن د ملګروملتونو د پناه وړونکو کنوانسیون سره تضاد خو، په دسمبرک

نه لري او هغه نه ترپښوالندې کوي. خو دا پرېکړه ال په نورومحکموکې له ننګونوسره مخ ده، تمه کېږي چې ددې قضیې  

 اف په محکمې کې ترسره شي.د اورېدو لپاره به یوه لومړنۍ غونډه د دوشنبې پرورځ د استین

 

 Getty Imagesد عکس سرچینه، 

ژمنه  بریتانیا  د  یې  اړه  په  کنوانسیون  د  ملتونو  ملګرو  د  چې  لګولی  تور  وزیرانو  پر  وړونکو شورا  پناه  د  بریتانیا  د 

نیا ته پرته له دې چې دا خلک له کومې الرې بریتا  -ترپښوالندې کړې چې باید خلکوته د منصفانه قضاوت حق ورکړي

 راغلي.

د پناه وړونکو د شورا مشر انور سلیمان وویل دا 'نیمګړي' مقررات به د کوچنیو بېړیو مخه ونه نیسي خو نتیجه به یې  

دا وي چې په لسګونو زره خلک به په توقیف ځایونوکې بند وي، سترلګښت به ولري، تل به په نامعلومه حالت کې پاتې  

 جنایتکارانو په توګه ورسره چلند کېږي.  وي او د پناه غوښتنې په جرم به د

 هغه وویل: دا مقررات کار نه ورکوي، لګښت یې ډېر دی، او د بېړیو مخه نشي نیوالی. 

د کورنیو چارو وزیرې سویال براورمن، چې دا نوي قوانین به اعالنوي، د سن ان سنډې ورځپاڼې ته وویل:''بریتانیا ته د  

 و قانوني الره وي.'' راتګ یواځینۍ الره به یوه خوندي ا
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 د کورنیو چارو وزارت وایي بریتانیا ته د راتلو 'یوشمېر خوندي او قانوني الرې' شته دي. 

خو، ځینې یې یواځې د یوشمېر خاصوهېوادونو خلکو ته میسره دي لکه افغانستان، اوکرایین او په هانګ کانګ کې د  

 بریتانیا تابعیت موقف لرونکي خلک.

 

 Reutersد عکس سرچینه، 

 د دقیقومشخصاتو له مخې د پناه وړنې نورې الرې یواځې یو محدود شمېرپناه وړونکي مني. 

د بریتانیا د کارګر ګوند یو چارواکي ویس سټریټنګ وویل د حکومت دا راتلونکي اقدامات'د ناکاره تبلیغاتي اقداماتو د اوږده 

 لېست یوه برخه' ده. 

وویل، حکومت باید د پناه وړونکو لپاره د راتلو خوندي الرې چمتوکړي، د پناه وړنې د قضیو  د کارګر ګوند د روغتیا وزیر  

 څېړل ګړندي کړي او د انساني قاچاق وړونکو ډلو مخه ونیسي.

هغه په میلیونونه پونډه چې د روانډا پر پالن ضایع کېږي باید د   -هغه بي بي سي ته وویل:''موږ خپل وړاندیزونه هم لرو

 وسره د مبارزې ملي ادارې ته ورکړل شي چې وکوالیشو جنایي ډلې چې خلک قاچاق کوي ونیسو.''جنایتون

ښاغلي سټرټینګ وویل فکر نه کوي چې وړاندیز شوي مقررات به عملي بڼه غوره کړي او یا به د پارلمان لخوا تصویب  

 شي. 
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وویل د کډوالو په اړه هرډول نوې تګالره باید    کلونوکې د کارګرګوند د کورنیوچارو وزیر و،  ۴-۲٠٠۱الرډ بلنکېټ چې په  

 اوحکومت پوهېږي چې دا نشي ترالسه کوالی. -د فرانسې مالتړ ولري

 

لیبرال دموکرات ګوند د حکومت دا پالن 'غیراخالقي، نا اغیزمن او د مالیه ورکونکو خلکو لپاره د سترلګښت درلودونکی' 

 راتلو مخه به هم ونشي نیوالی.' وباله، 'په داسې حال کې چې د کوچنیوبېړیو د

کډوال په کوچنیو بېړیوکې د سمندر له   ۴۵،۷۵۶کال کې    ۲٠۲۲د حکومتي ارقامو له مخې چې بي بي سي راټول کړي په  

 کال راهیسې چې ثبت یې پیل شوی ترټولو لوړ شمېر دی. ۲٠۱٨الرې بریتانیا ته را اوښتي. دا د 

کډوال د همدې الرې بریتانیا ته راغلي، چې د   ۲،٩۵٣کې تراوسه    ۲٠۲٣د کورنیوچارو وزارت شمېرې ښیي چې په  

 یوشمېر هېوادو لکه البانیا، ایران، عراق، افغانستان او سوریې څخه دي.

 بی بی سی فارسی 
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نفر از افغانهای بازداشتی در پاکستان، آزاد و در حال انتقال به افغانستان هستند؛    ۱٣۱گوید  وزارت مهاجرین طالبان می

  .اندگفته شده که دستکم چهار بیمار مهاجر در بازداشتگاه کراچی درگذشته

نهادهای امنیتی ایالت سند بازداشت به گفته این وزارت شهروندان افغانستان »به دلیل نداشتن سند اقامت و سفر از سوی  

  «.شده بودند

نفر   ۵۶خانه به نقل از کنسولگری طالبان در کراچی همچنین خبر داده که دادگاه شهر کراچی »امر رهایی  این وزارت

 .زندانی را صادر نموده« و برای طی مراحل بعدی به وزارت کشور پاکستان ارسال شده است

توجهی  دلیل بیساله بود که به   ۵٠سی گفت آخرین مورد، یک مرد بیمنیزه کاکر، وکیل مدافع حقوق بشر در کراچی به بی

  .پلیس درگذشت

اند. شود. چهار نفر از آنها در زندان کراچی جان باختههایی که بیمارند، امکانات درمانی فراهم نمی به گفته او »برای افغان

 «.شتند و یک نفرشان بیماری قلبیدونفرشان سرطان دا

  .اندهای پاکستانی تاکنون در این مورد اظهار نظری نکردهمقام
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های کراچی، حیدرآباد  هایی منتشر شد که حدود هزار شهروند افغانستان، از جمله زنان و کودکان، در زندانتر گزارشپیش

  .شوندو پشاور نگهداری می

 .اندتان کارزاری را برای رهایی آغاز کردهفعاالن حقوق پناهجویان در پاکس

شده و به کشورشان برگردند و تاکنون صدها نفر از آنان  کنند این افراد پیش از ماه رمضان آزادگویند که تالش میآنان می

 .اندآزاد شده

اند در روزهای آینده صدها بازداشتی به ویژه زنان و کودکان را آزاد کنند  های پاکستانی قول دادهگوید مقامخانم کاکر می

این افراد، پس از تأیید وزارت داخله پاکستان،  »است،  نفر از آنها به پایان رسیده  ۶٠٠ودادگاه رسیدگی به پرونده حدود  

 «.شوندآزاد می

شده هم بسته داد شماری از مهاجران در پاکستان با ریسمان بههای اجتماعی منتشر شد که نشان می شبکه  اخیرا ویدئویی در

 .بودند
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