
 
 

 

 

 

 

 د پارلمان غړی هان الیکس هاک 
 د کډوالۍ، تابعیت، او مهاجرت د خدماتواو کلتوري چارو وزیر 

 

 خبر پاڼه
 2022مه  21جمعه، د جنورۍ 

 له افغانستان سره زیاته شوې ژمنتیا 

برنامو له الرې د  د استرالیا دولت اعالن کړی چې په څلورو کلونو کې به زموږ د بشر دوستۍ او کورنۍ اړوند وېزو د 

وېزې برابرې کړي. دا په دې هېواد کې د استرالیا د دوو لسیزو له کاري هڅو وروسته   15,000افغانانو لپاره لږ تر لږه 

زموږ د دوامداره ژمنتیا څرګندونه کوي. د وېزو په دې زیات شوي شمېر کې د استرالیا د اوسنۍ بشر دوستۍ برنامې په  

ویزې    5,000وېزې او د کورنۍ اړوند د کډوالۍ په برنامه کې لږ تر لږه  10,000لپاره چوکاټ کې د افغان اتباعو 

 شاملې دي. 

کلنه ژمنتیا د پام -د کډوالۍ، تابعیت، مهاجرت خدماتو او څو کلتوري چارو وزیر الیکس هاوک وویل، دا زیاتوالی، څو

په   2021ري وضعیت ته ځواب ووایي. دا د وړ ده، ترڅو زموږ مکلفیتونه پوره کړي او په افغانستان کې روان بش

 وېزو له لومړۍ ځانګړنې پیروي هم کوي.   3,000اګست کې د 

"په افغانستان کې جګړه د استرالیا لپاره تر ټولو اوږده جګړه وه، او په دې اندازه د بشر دوستۍ اړتیا په خپله د دې  

بشري مرستو وروسته به له افغان کډوالو سره  څرګندونه کوي. وزیر هاوک وویل، له سوریې او عراق څخه زموږ د 

 زموږ ژمنتیا په دوهمه کچه کې وي. 

وېزو د ورکولو د   3,000په اګست کې افغانستان ته زموږ د   2021وېزو په اړه د نن ورځې اعالن د   15,000"د 

یواځې، د یو پوړ شکل ولري  لومړنۍ ټولګې په تعقیب ترسره کیږي، کوم چې موږ هغه مهال اشاره کړې وه چې دا به 

بلکه تر ټولو وروستی چت به نه وي. دا همکاري به دوام لري. وزیر هاک وویل، دولت به د پر مخ وړونکو  

غوښتنلیکونو د شمېرو څارنې ته دوام ورکړي او په راتلونکو کلونو کې به د یادې برنامې د زیاتولو حق هم له ځانه سره  

 وساتي".

زیات افغان کډوال استرالیا ته را  4300ابل څخه د اګست په میاشت کې د ایستلو لړۍ پیل شوه، تر هغه زیاته کړه: "له ک

لېږدول شوي دي او په راتلونکو میاشتو کې د دایمي ویزو د ترالسه کولو په حال کې دي، څوک چې په خپل نوي کور  

 کې د خپل ژوند د برابرولو هڅې کوي". 

ویزو د اړونده برنامو لپاره د افغانستان څخه په بې سارې کچه غوښتنلیکونه را  "زموږ د بشر دوستي او کډوالۍ د  

رسېدلي دي. وزیر هاک وویل، د دغو غوښتنلیکونو په معلومولو کې، او د دغو ځانګړو وېزو د ژمنې په مالتړ، د  

 نیسي ". کورنیو چارو په وزارت کې ځانګړې ډلې رامنځته شوي ترڅو د لومړیتوب پروسه تر کار الندې و

  



څخه د زیاتو اشخاصو په استازیتوب د افغانانو څخه د بشر دوستۍ د برنامې لپاره  145,000د کورنیو چارو وزارت د 

 څخه زیات غوښتنلیکونه ترالسه کړي دي.  32,500له 

 دولت تاییدوي چې استرالیا به د بشر دوستۍ د برنامې په چوکاټ کې الندې اشخاصو ته لومړیتوب ورکړي: 

 ( او د دوی د کورنۍ نږدې غړي؛ LEEاني ځایي کارکوونکي )پخو •

 وېزو لرونکي )اوسني او پخواني( او د دوی د کورنۍ نږدې غړي؛ Subclass 449د   •
هغه کسان چې له استرالیا سره تلپاتې اړیکې لري، لکه هغه افغانان چې د استرالیا په نادولتي مؤسسو کې ګمارل شوي یا   •

او د هغوی نږدې    LEEري په تمویل شویو پروژو کې یې کار کړی وي، او یا ایتالفي ملګري د استرالیا د دولت له لو

 کورنۍ؛ او 

 + او نورې پیژندل شوي اقلیتي ډلې. LGBTQIمېرمنې او نجونې، توکمیز اقلیتونه، او  •

ت څرګندوي، هغه  وزیر هاک زیاته کړه چې، دا لومړیتوبونه په افغانستان کې د اوسني حالت خطرناک او بې ثباته ماهی

کسان درک کوي څوک چې په لوړ خطر کې دي، او په افغانستان کې د استرالیا او ایتالف په ماموریتونو کې د افرادو  

 او د هغوی د کورنیو له خوا په ځانګړو او استثنایي مرستو هم پوهیږي.

کولو ته دوام ورکوي ترڅو د هغو کسانو قضیې  استرالیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ سره نږدې کار 

 تر کار الندې ونیسي او پر مخ یوسي چې بیا میشتیدنې ته اړتیا لري. 

نوموړي وویل: "ما د کورنیو چارو وزارت ته الرښوونه کړې چې د بشري مرستو په یاده برنامه کې د جګړه څپلو  

و د کورنۍ په برنامه کې د ټولو افغان اتباعو د غوښتنلیکونو  افغانانو د غوښتنلیکونو پر مخ وړلو ته لومړیتوب ورکړي ا

 پر مخ وړلو ته لومړیتوب ورکړي".

افغان اتباع هم کولی شي د خپلو شرایطو په پام کې نیولو سره د ټولنې د مالتړ برنامې، د مهارت لرونکو کارکوونکو  

و د کتګورۍ په ګډون استرالیا ته د کډوالۍ کډوالو د تړون پیلوټ، د کورنۍ وېزو چوکاټ، او د مهارت لرونکو ویز

 نورې الرې هم تعقیب کړي. 

"استرالیا د ملګرو ملتونو او کلیدي متحدینو سره خپل کار ته دوام ورکوي ترڅو په سیمه کې مخ په ډیریدونکي بشري  

د خپلو ژمنو  وضعیت معلوم او ورته ځواب ووایي. وزیر هاک زیاته کړه، موږ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوو چې 

درناوی وکړي او استرالیایانو او هغو افغان وېزو اخیستونکو ته په خوندي توګه د وتلو اجازه ورکړي څوک چې 

 غواړي له افغانستان څخه ووځي".

 استرالیا ټولنې سره یو لړ ګردي میزونه او غونډې هم ترسره کړي.  -وزیر هاوک به په راتلونکو اوونیو کې د افغان 

نور معلومات د کورنیو چارو وزارت په دې وېب پاڼه کې موندلی شئ:  په دې اړه 

update-support/afghanistan-and-https://www.homeaffairs.gov.au/help 

 
 2022مه  21وروستی ځل تازه شوي: جنوري  
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