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او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1---------------------------------------------------- هلمند کې زرګونو کورنیو ته د نغدي مرستو د وېش لړۍ پیل شوه

 1------------------------------------------------------------------ صد ها مهاجرافغان ازایران به وطن برگشت نمودند 

 2--------------------------------------------------- زرو زیاتو کورنیوسره مرستې وشوې ( ۶والیتونوکې له )( ۱۳په )

 3---------------------------------------------------- غرق شدن قایق پناهجویان در سواحل تونس؛ پنج نفر جان باختند 

 5------------------------------------------------- های کراچی آزاد شدندصد و بیست و چهار زندانی افغان از زندانپنج

 6------------------------ پس از آزادی در مسیر حرکت به سوی افغانستان قرار دارند ٬صد ها زندانی افغان در پاکستان

 8---------------------------------------------------- هلمند کې زرګونو کورنیو ته د نغدي مرستو د وېش لړۍ پیل شوه
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 متن کامل اخبار 

 دوزارت ویب سایت 

 

)  مه  (  ۱۵(  ۱۲( موسسې له لورې د هلمند والیت د مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍ د مرغومي په )  UNDP)د  

 کورنیوته د نغدي مرستې د وېش لړۍ پیل شوه. ( ۱۰۱۲

افغانۍ  (  ۱۲۲۰۰یادو کورنیو هرې کورنۍ ته وروسته له سروې او پېژندنې وروسته د ذکر شوې موسسې له لورې )

 ووېشل شوې.

   یب سایت وزارت و
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تن مهاجرافغان ازایران،    989آمریت سرحدی اسالم قلعه ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت هرات ازبرگشت  

 جدی خبرداد.  15به تاریخ 

 تن دیگرافراد مجرد بودند واردکشور شده اند. 900تن و   89خانواده، شامل  18از میان افراد مذکور 

میان،   ازآن  که  نمود  عالوه  دفتر    850منبع  به  نیز    IOMتن  و  به    7؛  کمک،  دریافت  غرض  ردمرزی  طفل 

 معرفی شدند. WARCHILDدفتر 

 دوزارت ویب سایت 

https://morr.gov.af/
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( ۱۰( والیتونوکې د مهاجرینو چارو ریاستونو په همکارۍ د مرغومي د )۱۳د یوشمېر مرستندویه بنسټونو له لورې په )

 ( کورنیو سره مرستې شوي. ۶۵۵۲( مې ) ۱۵څخه تر )

 په یادو مرستو کې نغدي، روغتیایي کڅوړې، د اوبو د تصفیه ماشین او کورنۍ کڅوړې شاملې وې، چې په ننګرهار، 

پکتیکا، پکتیا، تخار، فاریاب، خوست، بغالن، ارزګان، نیمروز، هرات، بامیان، غزني او میدان وردګو کې په یادو کورنیو  

 وېشل شوي دي. 

 صدای آمریکا  

https://morr.gov.af/
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شان روز  هایگویند که کم از کم، پنج پناهجو از کشورهای جنوب صحرای افریقا پس از آنکه قایقمقامات امنیتی تونس می

 .جدی( در سواحل این کشور غرق شد، جان باخته و پنج نفر دیگر آنان ناپدید شدند  ۱۷)شنبه هفتم جنوری 

خواستند با این نفر دیگر را که می   ۲۰ی تونس حدود  فوزی مسمودی، سارنوال شهر بندری صفاقس گفت که گارد ساحل

 .قایق از طریق دریای مدیترانه به ایتالیا بروند، نجات داد

 .کنندهای صفاقس را برای یافتن پناهجویان ناپدید شده، جستجو میهای گارد ساحلی آبمسمودی افزود که قایق

پناهجویانی مبدل شده که از جنگ و فقر در افریقا و آسیای میانه سواحل صفاقس تونس در این اواخر به نقطه عزیمت  

 .فرار کرده و به دنبال زندگی بهتر در اروپا استند

کیلومتر از جزیرٔه لمپدوزای ایتالیا فاصله دارد    ۱۵۰های از خط ساحلی تونس از جمله سواحل شهر صفاقس کمتر از  بخش

 .خواهند به اروپا بروندده که میکه آن را به نقطهٔ عطف پناهجویانی تبدیل کر

های جنوری و سپتمبر سال  کند گفته است که بین ماهکه مسایل مرتبط به پناهندگی را دنبال می FTDES گروه حقوقی

 .پناهجو از کشورهای مختلف در سواحل تونس بازداشت شده اند ۲۳۵۰۰گذشته بیش از 

 .یان سفر به اروپا در دریا کشته شده اندپناهجو در جر ۵۰۰به گفتهٔ این گروه حقوقی بیش از 

https://morr.gov.af/
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ترین محل عزیمت پناهجویان افریقایی است که تالش دارند با در پیش گرفتن سفر  تونس و لیبیا که همسایۀ هم اند، عمده

 .های بادی خود را از مسیر بحیرۀ مدیترانه به اروپا و عمدتاً ایتالیا برسانندپر خطر دریایی، سوار بر قایق

دیترانه مرگبارترین مسیر مهاجرت در جهان خوانده شده است، با آنهم مردمان فقیر و ناچار کشورهای افریقایی  بحیرۀ م

 .خرنددر آرزوی یافتن زندگی بهتر در اروپا، به گونۀ فزاینده خطر سفر در این مسیر را به جان می

 انس خبری باخترآژ

 

باختر   ۱۷کابل،    جدی، 

آزادی   از  کشور،  خارجه  امور  زندان  ۵۲۴وزارت  در  افغان  استزندانی  داده  خبر  پاکستان  کراچی  شهر   .های 

آباد  های سفارت افغانستان در اسالمیی گفته است که در نتیجه تالش به گزارش آژانس باختر؛ این وزارت با نشر خبرنامه

های کراچی آزاد شدند  کودک از زندان  ۹۷زن و    ۵۴افغان به شمول    ۵۲۴و سرقنسولگری این کشور در کراچی، امروز  

شد خواهند  بازگردانده  کشور  به  زودی  به   .و 

رنامه آمده است که تمامی مصارف ترانسپورت، خوراک و پوشاک زندانیان بر اساس دستور وزارت امور خارجه در خب 

می پرداخت  قنسولگری  و  سفارت  سوی  از   .شودافغانستان، 

https://morr.gov.af/


 

6 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

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

گزارش اخیراً  که  است  حالی  در  زنداناین  در  افغان  زندانیان  با  بدرفتاری  از  بودهایی  شده  منتشر  پاکستان   .های 

 وهاج

 رادیوی آزادی 

 

 تعدادی از افغان ها که اخیرآ در پاکستان به جرم نداشتن اسناد اقامت و یا ویزه بازداشت گردیده اند

زندانی افغان از محابس ایالت سند پاکستان در نتیجۀ تالش های سفارت    ۵۰۰مقامات طالبان ادعا کرده اند که بیش از  

کراچی در  طالبان  حکومت  قونسلگری  و  آباد  اسالم  در  اند  ٬افغانستان  شده   .آزاد 

روز)شنبه ناوقت  طالبان  خارجه  وزارت  سخنگوی  معاون  احمد  ضیاء  پیام  ۷حافظ  در  گفتجنوری(   :ی 

کودک را از زندان های ایالت سند پاکستان آزاد کرده و روند اعزام   ۹۷زن و    ۵۴افغان به شمول    ۵۲۴کشور پاکستان  "

آنها به کشور ادامه دارد. مصارف ترانسپورت، سفریه، غذا، البسۀ و همۀ هزینه هایی آنها از طرف سفارت و قونسولگری  

شود می  پرداخت   ".افغانستان 

 

مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان نیز در تویتر خود نوشته که از اقدام حکومت پاکستان برای رهایی پناهجویان   ذبیح هللا

 .افغان استقبال می کند، اما از اسالم آباد می خواهد که دیگر مهاجرین افغان را زندانی نکند

https://morr.gov.af/
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  ذبیح هللا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان

مقامات زندان های ایالت سند گفته بودند که به زودی صدها زندانی افغان را که دوران حبس  در آغاز سال جدید میالدی،  

 .شان را تکمیل کرده اند، آزاد خواهند کرد

 .منیزه کاکر: دود هشتصد پناهجوی افغان به شمول زنان و کودکان هنوز هم در محابس کراچی زندانی هستند

فغان به دلیل رفتن غیرقانونی به پاکستان به دو ماه حبس محکوم شده بودند، بر اساس گزارش ها، اکثر این پناهجویان ا

اند کرده  سپری  زندان  در  را  حبس  ماه  دو  از  بیش  آنها  بیشتر   .اما 

 

بسیاری از وکالی مدافع و فعاالن جنبش تحفظ پشتون تالش هایی را در سطح محلی برای آزادی این پناهجویان افغان انجام  

اند  .داده 

 

مدافع منیزه کاکر، به روز شنبه در تویتر خود نوشت که پناهجویان افغان در حال اخراج اجباری از پاکستان، از  وکیل  

 .اینکه از زندان آزاد شده اند، خوشحال هستند

https://morr.gov.af/
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  اطفال و بزرگساالن افغان را نیز زندانی کرده است ٬حکومت پاکستان به صد ها تن از زنان

نگرانی کرده که حدود هشتصد پناهجوی افغان به شمول زنان و کودکان هنوز هم در محابس کراچی زندانی خانم کاکر ابراز  

 .هستند

در چند ماه گذشته پولیس پاکستان به ویژه مقامات ایالت سند، عملیات را علیه مهاجران غیرقانونی افغان انجام داد و 

بیم و  کهنسال  مردان  زنان،  کودکان،  جمله  از  تن  استصدها  کرده  دستگیر  را   .اران 

پناهجوی افغان را دستگیر کرده که اکثر آنها به حکم محکمه به دو ماه زندان   ۱۲۰۰پولیس پاکستان تایید کرده که حدود  

اند شده   .محکوم 

 .دستگیری و زندانی ساختن پناهجویان افغان از جمله کودکان و زنان واکنش های گسترده ای را در قبال داشته است

 دوزارت ویب سایت 
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)  مه  (  ۱۵(  ۱۲( موسسې له لورې د هلمند والیت د مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍ د مرغومي په )  UNDPد )

 کورنیوته د نغدي مرستې د وېش لړۍ پیل شوه. ( ۱۰۱۲

افغانۍ  (  ۱۲۲۰۰یادو کورنیو هرې کورنۍ ته وروسته له سروې او پېژندنې وروسته د ذکر شوې موسسې له لورې )

 ووېشل شوې.
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