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انو رسه وکتل انو ګ  عهید افغانستان د ش ر یچارو وز  نو ید مهاجر   1 --------------------------------------------------- له مشر

 1 ------------------------------------------------------------افغانستان ته ستنوي' والډافغان ک ۲۰۰۰تر  ځهره ور  رانی'ا

 3 ------------------------------------------------------ لبنان؛ دو نفر غرق شدند ی  ایدر  یو ی  مهاجر توسط ن ٢٣٠جات ن

 ی  شمار مهاجران غ نیشی  یروز دوشنبه رکورد ورود ب ا یتانیبر 
 
 4 ----------------------------- روز را ثبت کرد کیدر  قانوی

 5 -------------------------------- و احتمال اخراج شدن خوف دارند د یجد ی   افغان در پاکستان از وضع قوان انیپناهجو 

 8 --------------------------------------------------------------------------- فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان شیافزا

 9 --------------------------------------------------------------------------------------- هفته کیمهاجر در  1007نجات 

 9 ---------- هفته از خطر غرق شدن نجات داده شدند کیجداگانه در  اتیعمل 31 یط یرقانونیمهاجر غ 1007
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 متن کامل اخبار

  دوزارت ویب سایت

 

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني د ښاغلي مولوي ذاکر هللا قانت په مشرۍ د افغانستان 

د شیعه ګانو د ستونزو د حل کمېسیون سره ولیدل په دغه ناسته کې د اهل تشیع حضراتو په ستونزو او مشکالتو خبرې 

ه یو تن او وجود دي د افغانستان دښمنان غواړي په یوه او بل نوم د تفرقې وشوې، ښاغلي حقاني وویل ټول افغانان سر

په ایجادولو سره خپلې موخې ترالسه کړي ښاغلي حقاني ددوی ستونزې، مشکالت او وړاندیزونه واورېدل او ډاډ یې 

 ورکړ، چې د اړونده جهتونو سره به یې شریک او د حل په موخه به یې هلې ځلې وکړي

 بي بي سي

https://morr.gov.af/
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 MORRAFGد عکس سرچینه،

 افغان کډوال" افغانستان ته ستنوي. ۲۰۰۰په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي، ایراني چارواکي هره ورځ "تر 

د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویلي چې یوازې همدې تېرو دوو ورځو کې د نیمروز له پولې له ایرانه افغانستان ته څه 

 افغان کډوال ستانه کړل شوي دي. ۳۲۰۰باندې 

 کورنۍ هم وې. ۳۴الب چارواکو د مالوماتو له مخې، په ستانه کړل شویو کسانو کې د ط

 ۲۰۰۰څخه تر  ۱۵۰۰د دغه وزارت ویاند مفتي عبدالمطلب حقاني بي بي سي پښتو پاڼې ته وویل له ایرانه هره ورځ "له 

 او آن تر دې هم زیاتېږي." ۳۰۰۰کډوال راځي، کله دا شمېره تر 

فغان کډوال ایران کې د کار موندلو لپاره او یا هم اروپایي هېوادونو ته د قاچاقي سفر لپاره د ایران هره میاشت ګڼ شمېر ا

 پر پوله ور اوړي او له خطرونو ډک سفرونه کوي.

ښاغلی حقاني وایي، افغانستان ته ډیپورټ شوي "زیات هغه کسان دي، چې په قاچاقي الرو غواړ د ایران له الرې ترکیې 

 ادونو ته والړ شي، چې د ایراني چارواکو له لورې نیول کېږي او بېرته ډیپورټ کېږي."او نورو هېو

ه، خو ال هم ګڼ شمېر افغانان ایران ته که څه هم د طالبانو حکومت څه موده وړاندې ایران ته په ناقانونه تګ بندیز ولګاو

 قاچاقي روان دي.

https://morr.gov.af/
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حیات خان )اصلي نوم یې نه دی(، چې پنځه ځلې له ترکیې او ایرانه افغانستان ته دیپورټ شوی، وایي پر دغه مرګونې 

 الر یې ډېر "تکلیفونه ګاللي."

 ځل هم پر دغه الر د تللو تابیا لري."نوموړي بي بي سي پښتو ته وویل "په افغانستان کې د بې کارۍ له امله شپږم 

 حیات خان هر ځل د نیمروز او یا هم هرات له الرې له ایرانه بېرته افغانستانه استول شوی دی.

نژدې څلور میاشتې وړاندې، د ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالهیان ویلي وو، هېواد یې د څلور نیم میلیونه 

 افغان کډوالو کوربتوب کوي.

هغه مهال د ایران بهرنیو چارو وزیر له نیوزیلنډ او ''نورو دوستو هېوادونو '' غوښتي و چې د افغان کډوالو کوربتوب کې 

 ورسره مرسته وکړي.

د روان کال د اګست میاشتې په وروستیو کې ایران کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ صندوق استازي 

 ستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان نوي ایران ته کډوال شوي دي.ویلي وو، چې پر افغان

باور دا دی چې ډېری دغه کسان ایران ته د مزدورۍ لپاره تللي وي خو د ځینو پخوانیو چارواکو په ګډون یو لوی شمېر 

 افغانان بیا د امنیتي اندېښنو له امله هم ایران ته ګډه شوي دي.

پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته، د جمهوري حکومت ځینې لوړي پوړي چارواکي او سرتېري هم ایران ته 

 تللي دي.

 

 صدای امریکا

 .لبنان سبب مرگ دو نفر از آنها شدغرق شدن قایق حامل مهاجران در روز شنبه در نزدیکی 

 .مهاجر دیگر توسط نیروی دریایی لبنان نجات یافتند ۲۳۰بیش از 

تلویزیون دولتی لبنان در توییتی نوشت اطالعات اولیه حاکی از آن است که این قایق حامل شماری لبنانی، سوری و 

 .فلسطینی بوده است

https://morr.gov.af/
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که ارتش لبنان گفت که این قایق حامل افرادی بود 

های لبنان خواستند به طور غیرقانونی از آبمی

عبور کنند و افزود که سه کشتی نیروی دریایی 

این کشور با اسکورت یک کشتی نیروی موقت 

سازمان ملل در لبنان خود را به محل غرق شدن 

این قایق در سواحل سلعاتا در شمال بیروت، 

 .پایتخت، رساندند و موفق به نجات مهاجران شدند

 .تش لبنان جزئیات بیشتری ارائه نکرده استار

مهاجر در  ۳۴در ماه مهر سال جاری نیز، جسد 

 رفتند.رود پس از ترک شمال لبنان به سمت اروپا میسواحل شهر بندری طرطوس در شمال سوریه پیدا شد که احتمال می

 صدای امریکا

 

ها برای ورود مهاجران غیرقانونی به بریتانیا، خبرگزاری رویترز در گزارشی خبر داد که شمار با وجود افزایش محدودیت

 .مهاجرانی که با قایقهای کوچک خود را به بریتانیا میرسند در روز دوشنبه رکورد شکست
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قایق، روز دوشنبه خود را به سواحل بریتانیا  ۲۷نفر، سوار بر  ۱۲۹۵براساس این گزارش به نقل از وزارت دفاع بریتانیا 

نفری است که در ماه نوامبر گذشته توانسته بود طی یک روز  ۱۱۸۵رسیدند که این شمار باالتر از رکورد ثبت شده قبلی 

 .خود را به خاک بریتانیا برسانند

ه نخست سال جاری میالدی شمار مهاجران تازه وارد به بریتانیا تقریباً دو برابر همین دوره در سال گذشته بوده ما ۸طی 

های دولت بریتانیا برای مبارزه با این رغم طرحاست و این در حالی است که گذر خطرناک از ورای آبهای دریای مانش به

 .انتقال آنان به کشور روآندا در شرق قاره آفریقا، ادامه داردپدیده از جمله اخراج تازه واردان غیرقانونی و 

بوریس جانسون، نخست وزیر در حال کناره گیری بریتانیا، امیدوار بود که تهدید فرستادن این مهاجران به کشور روآندا 

کارساز باشد ولی  کیلومتری بریتانیا که در ماه آوریل گذشته اعالم شد، به عنوان اقدامی بازدارنده ۶۴۰۰در فاصله 

 .شورای پناهندگان بریتانیا تأکید میکند که طرح دولت به هیچ وجه نتیجه بخش نبوده است

پناهجو با قایقهای کوچک به سواحل بریتانیا وارد شدند. پناهندگانی از  ۵۲۶هزار و  ۲۸در سال گذشته میالدی دستکم 

دهند. در پی پناهجویان ایرانی، مهاجرانی از عراق و تشکیل می ایران بیشترین تعداد را در میان این مهاجران غیرقانونی

 .اریتره و سوریه بیشترین شمار را تشکیل میدادند

اند و این درحالی است که مقامات هزار مهاجر به بریتانیا وارد شده ۲۲بر اساس آمارها در سال جاری میالدی بیش از 

 .هزار نفر برسد ۶۰سال به دولتی هشدار میدهند این رقم میتواند تا پایان 

اند و جان باخته یا مفقوداالثر نفر در خالل گذر از دریای مانش دچار حادثه شده ۱۶۶تا کنون دستکم  ۲۰۱۴از سال 

 اند.شده

 رادیوآزادی
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می گویند که نگران سرنوشت شان اند، زیرا آنها در این کشور با خطر جریمه، دستگیری و پناهجویان افغان در پاکستان 

 .آزار و اذیت، روبرو می باشند

 

کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که تعداد پناهجویان افغان ثبت شده در پاکستان نزدیک به 

شود که ده ها هزار نفر دیگر بدون مدارک قانونی در شهر های مختلف یک و نیم میلیون تن می رسد، اما گفته می 

 .پاکستان به سر می برند

 .حسیب هللا یک تن از پناهجویان افغان در پاکستان است

 .او شش ماه پیش از افغانستان به پنجاب پناهنده شد، اما اکنون موعد ویزه او پایان یافته است

ندگی میکنند، اعتبار ویزٔه آنها تمام شده و هر یک شان دوسیه پناهندگی دارد.ما بسیاری پناهندگانی که در اینجا ز»

دوسیه در اروپا داریم که کار روی آن ادامه دارد. حکومت پاکستان گفته که کسانی که در اینجا زندگی می کنند و ویزه 

ه افغانستان بفرستند، دوسیه پناهندگی ما ندارند، دستگیر، جریمه یا به زور به افغانستان فرستاده می شوند. اگر ما را ب

 «.هم از بین می رود

 

 .اما وزارت داخله پاکستان نگفته که افغانهای پناهنده چقدر جریمه بپردازند

https://morr.gov.af/
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تعدادی از مهاجرین افغان در پاکستان که در مقابل دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در شهر کویته گردهم آمده اند تا کارت 

  .دریافت کنندمهاجرت 

 .زمری پناهجوی دیگر ی است که یک سال در خیبر پشتونخوا زندگی میکند

او میگوید که موعد اعتبار ویزه اش تمام شده و اگرچه برای تمدید ویزه اقدام کرده، اما به او گفته شده که باید به 

 .افغانستان برگردد

 

آنها می گویند که باید به افغانستان برگردی.  . ه در اینجا نیستیآنها ]پاکستانی ها[ به من می گویند که تو مستحق اقام»

 ".ما نمی توانیم به آنجا برگردیم، زیرا زندگی ما در خطر است

ماه دسیمبر  ۳۱رانا ثناهللا وزیر داخلٔه پاکستان می گوید، که موعد عفو پناهجویان غیرقانونی در پاکستان به روز شنبه 

 .پایان می یابد

ماه دسیمبر  ۳۱ وزیر داخلٔه پاکستان می گوید، که موعد عفو پناهجویان غیرقانونی در پاکستان به روز شنبه رانا ثناهللا

 .پایان می یابد

وی در توییتر خود نوشت که به این اساس افرادی که در پاکستان بیش از موعد ویزه شان به طور غیر قانونی زندگی 

افرادی که بیش از یک سال بدون سند در پاکستان بوده اند، داخل فهرست  کرده باشند، جریمه خواهند شد و نام های

 .سیاه می شوند

تاکنون کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، حکومت طالبان و سایر نهادهای مرتبط در این مورد اظهار 
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 .نظری نکرده اند

الت سند پاکستان به ویژه در زندان های شهر کراچی بد در ضمن، اخیراً وضعیت بد صدها پناهجوی افغان محبوس در ای

 .توصیف شده است

تن  ۳۰۰تن می رسند که از آن جمله بیش از  ۱۴۰۰منابع می گویند که تعداد زندانیان افغان در این زندان ها نزدیک به 

 .آنها کودکان اند

 رادیوکلید

 کستان اعالم کرده است که طرح عفو مهاجران غیرقانونی در این کشور به پایان رسیده است وزارت داخله پا

 

 31هللا، وزیر داخله این کشور در توییتر خود نوشته است، کسانی که اقامت شان به پایان رسیده باشد، باید بعد از راناثناء

 جدی( در پاکستان زندگی نکنند. 10دسامبر)

 دهند.ها تشکیل میبزرگی از مهاجران غیرقانونی در پاکستان را افغانگفتنی است که بخش 

 اند.بسیاری از آنها به دلیل تداوی ویا پس از تغییر نظام در افغانستان، به پاکستان مهاجرت کرده

 کنند.میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می 1.3براساس گزارش سازمان ملل متحد، تقریباً 
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با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان گفته است که بد رفتاری مداوم با مهاجرین افغان این سازمان 

 غیرقابل تحمل است.

های پاکستان بسر های مختلف، از جمله مهاجرت غیرقانونی در زنداناین درحالی است که صدها مهاجر افغان به اتهام

 ن کشور شکایت دارند.برند و از رفتار غیرانسانی نظامیان آمی

های حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران افغان به ویژه زنان و کودکان در زندان

 ها خوانده است.پاکستان، چنین رفتار پاکستان را نامناسب و برخالف ارزش

 رهای انسانی با مهاجران افغان برخورد کند.های حقوق بشری و معیاوی از دولت پاکستان خواسته که براسای ارزش

 صدای ترکیه

 عملیات جداگانه در یک هفته از خطر غرق شدن نجات داده شدند 31مهاجر غیرقانونی طی  1007

 

جداگانه در خالل عملیات  31مهاجر غیرقانونی را طی  1007ای اعالم کرد که فرماندهی گارد ساحلی ترکیه طی بیانیه

 .انددسامبر سال جاری از خطر غرق شدن نجات داده 29تا  23روزهای 

https://morr.gov.af/
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 چارو وزارت او راس تنېدونکو  دهماجرینو  وزارت امور هماجرین وعودت کنندگان
Website: https://morr.gov.af  

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov.gov.af1 

نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان  گفتنی است عملیات

 .ادامه دارد

  .شده استقاچاقچی مهاجر نیز خبر داده  3در این بیانیه همچنین از دستگیری 
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