
  

  

  يني سيمه ايز ميشته کيدلو بندوبستدآستراليا او پاپوا نيګ

   2013جو�ی  19جمعه 

تابعيت وزير ، ډه خبرتيا د کيون راد صدراعظم ، مارک ډريفس لوی څارنوال ، د مھاجرت، ګډه رواجونود رسنيو ګ
  لخواج*لتمأب تونی بورک اود پارلمان غړی 

ي کې بغيرد ويزی نه دلته راځي ھيڅ کله به په آستراليا کې ميشته نه ھغه پناه غوښتنکي چي سرله نن څخه په کشت

  .شي

غيراجازه  –د سيمه ايزميشته کيدلو بندوبست  –چي د پاپوانيوګيني سره نن �سليک شوي دنوي بندوبست ترسيوري 

  .ه به ميشته شيورکړشوي رارسيدونکي د ارزوني د پاره به پاپوانيوګيني ته واستول شي اوکه مھاجروپيژندل شوھملت

  .پس له دی نه دا مانا نه ورکوي چه په آستراليا کې به ميشته شيآستراليا ته رسيدل په کشتي سره 

  .آستراليايانود خلکوډوبيدل اوبوکې په کافي کچي سره زمونږ شمال خواته ليدلي دي

يدلي چي په لوړوسمندرونوکې زمونږ ھيواد د پناه غوښتونکو انحصارد انساني قاچاقبرانو لخوا په کافي کچي سره ل

  . ډوب شوي

اودخطرناکې حالت نه دلوړي  چي خپلي ژوند په خطره کې اچوي نيليدد خپلي ښځينه اونارينه خدمتکونکومونږ

  .نه خ9صون ورکوي خسته شوي يوسمندر

ي يايی کتنروغت دا چي خلک زرترزرهډول پراخه شي او به په ښه دسيمه اييز اجراآتوبندوبست په پاپوانيوګيني کې

  .وشوي اومناسبي داستوګني ځاي په نښه شو مينس آيلند ته به واستول شي

  . پی ان جی رسمي کارکوونکي به دھغوي غوښتنۍ مينس آيلند ته وارزوي PNGد 

آسانتياوي به پراخه کړي، اوھمدارازنوري آسانتياوي به په پاپوانيګيني کي جوړي زمونږ دولت په مينس آيلند کې شته 

  .کړي

  .شميروکچه جوته نه ده چي څه اندازه خلک به پاپوانيګيني ته انتقال کړي شيد

، د پاپوانيوګيني دولت سره په ګډه، ھغوکسانوچي مھاجرپيژندل کيږي د ميشته کيدوخدمتونوم9تړ د آستراليا دولت

  .خدمتونه ورپه نښه شيکوي، ھمداراز مناسبي استوګني ځاي او 

  .مونږه يوه مھربانه ھيواد يواوپه دوامداره ډول سره قوي انساني پروګرام وړاندي کوؤ

 په کشتي سره بدلون په يوقابل م9حظه په �رښوؤنه که معيارنن خپورشو، اونړيواله ليدنه د کنونسيون يا تعھد

په مخه  27 000د زياتوالي  منل خپل انسان دوستي درارسيدونکوپه شميره باندي راشي، نودولت تياره و�ړدی چي د

  .م9حظه کړي کوم چي د ھوستن پينل لخوا سپارښتنه شوي

دلته ھيڅ کوم ترحم دجنايی عملياتوپه ھکله شتون نه لری کوم چي ليدل کيږي ماشومان او کورني په سمندرکې ډوب 

  .کيږي



خلک په نړي کې بيا ميشته کوي، وي کوم چي  �سرسي بايد دنړيوالی اداري له لوري زمونږانسان دوستي پروګرام ته

وکې مجبوروي چي نتيجه ئي غم اوغصه سره نه د جنايی عمل کونکو پواسطه کوم چي خلک بی ارزښتو، ماتوکشتي

  .وي

دا نوي بندوبست آستراليا ته اجازه ورکوي چي اصلي مستحق کسانو سره مرسته وکړي کوم چي ھغوي اړدي او د 

  .بد نام کړيړي زمونږ سيستم قاچاقبرانو �سونه لنډ کړي چي غوا

سره قابل دبدلون اوسواو دا  کچي کافيپه قاچاقبران پخپله په ثابته خپل دعملياتو ډول بدلوي او مونږدي ته اړيو چي 

  .مخ نيوي وکړوپيشبيني کړو چي دھغوي کړني سره برابرددغي خرابي نتيجي لرونکي تجارت 

  .ناه غوښتنکي ھڅوي اوغواړي زمونږتصميم وآزمائيبي له شکه دلته ځيني قاچاقبران شتون لري چي پ

د آستراليا نه بغيرديوبل ھيواد  انسانۍ قاچاقبرانو ته ورکوي دويکه خلک په زرونو زرونو ډالرو. ويدا شک مه ک

  .لپاره ټکټ اخلۍ

  

  

  

  

  

 


