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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-------------------------------------------- افغان مهاجر وطن ته راستانه شول  وروځوکې له درې زره   په تېرو دوه

 2------------------------------------------------------------------- به یکصد خانواده نیازمند در والیت غور کمک شد 

 3----------------------------------------- هملند کې سلګونو کورنیو سره نغدي او د غیر خوراکي توکو مرستې وشوې 

 4------------------------------------------ دو تن به اتهام قاچاق پناهجویان از پرتغال به بلژیک به زندان محکوم شدند

 5-------------------------------------------------------------------------------- مهاجر از ایتالیا به آلمان ۱۳۰انتقال 

 7--------------------------------------------- فورپامرن آلمان-اعتراضات علیه ایجاد اقامتگاه پناهجویان در مکلنبورگ

 8--------------------------------------- هالنډ: له یو هیواده بل هیواد ته پر تلونکو مهاجرو باید دبلن اصول تطبیق شي 

 10 ---------------- پاکستان و ترکیه برگشت داده شده اند ٬هزار پناهجوی افغان از ایران  ۸۰۰در یک سال گذشته حدود 
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 متن کامل اخبار

 دوزارت ویب سایت 
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( تنه ۳۱۲۳)   له الرې د ایران څخه   او هرات والیت د اسالم قلعه  په تېرو دوه ورځوکې د نیمروز والیت د ورېښمو پل

 افغان مهاجرینو هېواد ته راستانه شول. 

ورېښمو  ( تنه او د نیمروز والیت د  ۱۶۳۸د هرات والیت د اسالم قلعه له الرې )   د معلوماتو له مخې د سلواغې په پېنځمه 

 ( تنه افغان مهاجر هېواد ته راستانه شوي. ۱۴۸۵)  ( مه۴پل له الرې د سلواغلې په )

( تنو  ۱۹۰( کورنۍ دي چې شمېر یې )  ۶۱په یادو راستنېدونکو کې چې په خپله خوښه او جبري توګه راستانه شوي، )  

 ته رسي. 

تو د ترالسه کولو په موخه د مهاجرت نړیوال ( راستنېدونکو د مرس۷۱( کورنۍ او )۳۷د یادو راستنېدونکو له ډلې ) 

 ( ته ور وپېژندل شولIOMسازمان )

   ویب سایت وزارت 

 

https://morr.gov.af/
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دلو   5   برای یکصد خانواده فقیر و بی بضاعت دروالیت غور از طرف وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان بتاریخ

 مساعدت صورت گرفت. 

در جریان این کمک ها که از سوی آمریت امور مهاجرین آن والیت توزیع شد، بته هر خانواده یک تخته کمپل، دو عدد  

   شناسایی و نیازسنجی در بخش های مختلف آن والیت توزیع شد. جمپر و یک جوره موزه زمستانی پس از

   دوزارت ویب سایت

 

موسسې له لورې د هلمند والیت د مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍ د سلواغې په )   (AAHاو ) ( دفتر UNHCRد )

 ( کورنیو سره نغدي او د غیر خوراکي توکو مرستې وشوې. ۹۱۵( مه ) ۵

( ۷۰۰( دفتر له لورې )UNHCR( کورنیو هرې کورنۍ ته د )۴۱۵د یادو کورنیو له ډلې د اړتیاوو ارزونې وروسته )

( کیلو خوراکي ۱۰۰( موسسې له لورې د حیواناتو لپاره )AAH( کورنیوهرې کورنۍ ته د )۵۰۰امریکایي ډالره او )

 ( کیلو یوریا ووېشل شوه. ۵او )  مواد، حیواني دوا
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 مهاجرنیوز

 

دادگاه شهر بایون فرانسه روز گذشته دو شهروند هندوستان را به اتهام قاچاق پناهجویان به ده ماه زندان محکوم کرد. 

 .از پرتگال به بلژیک بودند ۲۰۲۲این افراد متهم به انتقال صدها پناهجو از سپتامبر تا دسامبر 

در مرز با اسپانیا در بزرگراه بریات در منطقه پیرنه اتالنتیک    ۲۰۲۲دسامبر ۲۸ساله در    ۳۱و    ۲۴این مهاجران هندی  

 .کردند، بازداشت شدندپناهجوی غیرقانونی و بدون اسناد را با موتر حمل می ۱۳فرانسه در حالی که 

ه  پناهجو را از اسپانیا از راه کوه ها و تپه ها به فرانس  ۳۲۰بر اساس پژوهش ارگان های قضایی این قاچاقبران حدود  

 .هزار یورو گرفته اند ۱۰۰یورو، در مجموع نزدیک به  ۳۰۰منتقل کرده اند و از هر پناهجور مبلغ 

یورو را از مهاجران دریافت کرده بود، به دادگاه گفت که او نیز مانند  ۱۷۰۰ساله هندی که در زمان بازداشت  ۲۴جوان 

 .دید" در مورد پرونده وی خواستار آزادی او شددیگران یک "مسافر معمولی" است. وکیل مدافع به دلیل "وجود تر

https://morr.gov.af/
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 دادگاهی در فرانسه، پنج قاچاقبر را به زندان محکوم کرد  :بیشتر بخوانید 

 "همکاری با باند قاچاق"

سال دارد و راننده موتر حامل مهاجران بود، به دادگاه گفت که مستقیماً از کسی پول نگرفته است.    ۳۱شخص دیگر که  

وی که معتاد به مواد مخدر است گفت که مهاجران قبل از سفر به فرد دیگری پول پرداخت کرده اند. به گفته وی، تنها  

 .یورو برای انتقال پناهجویان پرداخت شده است ۵۰۰

اگرچه دادستانی پذیرفته است که این دو شهروند هندی سازنده و رهبران گروه قاچاق نیستند، اما به دلیل همکاری با باند  

 .قاچاق و سوء استفاده از زورگیری با هموطنان شان از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شدند

 .نج سال از ورود به فرانسه منع کرده استدادگاه نیز در دستور خود این دو تن را پس از زندان به مدت پ 

 سال زندان درخواست کرده است  ۶فرانسه: دادستانی برای قاچاقبران تا  :مرتبط

عضو یک   ۱۱ماهه    ۱۸دسامبر، در پایان یک تحقیق    ۹ن نیز در همین منطقه محکوم شده اند. در  اخیراً سایر قاچاقبرا

شبکه قاچاقبران هندی و پاکستانی، برای کمک به مهاجران غیرقانونی که عمدتاً بین پرتگال و فرانسه فعالیت می کردند،  

 .در دادگاه بوردو به حبس بین دو تا پنج سال زندان محکوم شدند

نوامبر، سه مرد هندی دیگر که مهاجران را از پرتگال به فرانسه منتقل کردند، به هشت ماه زندان و ده سال    ۲۱در  

 .ممنوعیت از ورود به خاک فرانسه محکوم شدند

 فرانسه: مردی به دلیل تهیه قایق برای قاچاق مهاجران به دادگاه معرفی شد : در همین زمینه

منطقه مرزی بین اسپانیا و فرانسه برای قاچاقبران یک راه شناخته شده است. در ماه سپتامبر، اعضای از قاچاقبران  

 .الجزایری که در این مرز متالشی شده بودند، بازداشت شدند

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/44553/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/46180/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7--%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/45436/%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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مهاجر دیگر را به منظور کاهش فشار از کشور   ۱۸۰پناهجو از ایتالیا به المان انتقال داده شدند. قرار است آلمان   ۱۳۰

 .های مدیترانه ای از ایتالیا به این کشور انتقال دهد

ندگی  براساس وزارات داخله آلمان، این مهاجران که از خطر غرق شدن در آب ها نجات یافته اند، قرار است روند پناه

 .انهالت و تورینگن پیش برده شود-وستفالن، زاکسن- شان در بایرن، براندنبورگ، نیدرزاکسن، نوردراین

ماه جون، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باالی میکانیزمی یا سازوکاری به توافق رسیدند تا کشورهای یونان،   ۲۲به تاریخ  

ه پناهجویان حمایت کنند. کشورهای دیگر یعنی کشور های غیرعضو  قبرس، ایتالیا، مالتا و اسپانیا را در امور رسیدگی ب

  .کمک های مالی و غیر مالی انجام دهند اتحادیه اروپا نیز می توانند مهاجران را بپذیرند و یا هم به این کشور ها

رس است. این برنامه  این برنامه داوطلبانه است و اما برای کشورهای غیر اتحادیه اروپا مانند ناروی و سویس نیز در دست

 .در ابتدا به یک سال محدود است

 هزار نفر را از افغانستان خارج کرده است ۲۴زید« آیجی :»بیشتر بخوانید 

مورد   ۳۹۲نفر از طریق این برنامه از ایتالیا و قبرس به کشورهای دیگر آورده شده اند که تنها  ۴۳۵نا حال در مجموع 

 .نفربه لوکزامبورگ انتقال یافته اند ۵نفر به فرانسه و  ۳۸نفر باقی مانده،  ۴۳به آلمان انتقال یافته اند. از 

 سازمان های امدادگر از عالقمندی شدید افغان ها برای شرکت در برنامه پذیرش آلمان سخن می گویند  :مرتبط

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/45975/%3C%3C%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF%3E%3E-%DB%B2%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.infomigrants.net/prs/post/44533/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86--%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
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  ۸۰۰۰کشور پیشنهاد کردند که بیشتر از    ۱۳ در ماه جون زمانیکه روی این برنامه توافق صورت گرفت، در مجموع

 .مهاجر را در کشور های شان اسکان می دهند

 مهاجرنیوز

 

فورپامرن -در جریان تظاهرات اعتراضی علیه اسکان برنامه ریزی شده مهاجران در "ګریوینسمویلن" در ایالت مکلنبورگ

 .آلمان، شورش هایی رخ داد. گفته شده است که راست گرایان افراطی نیز در جمع اعتراض کنندگان بودند

بت یک جلسه فوق العاده شورای منطقه در مقابل تن به مناس  ۷۰۰براساس گزارش پلیس اواخر روز پنجشنبه، بیش از  

 .تظاهرات کنند "ساختمان کنفرانس تجمع کردند تا در برابر اسکان مهاجران در منطقه "هوپال

بر اساس اطالعات به دست آمده، بخشی از اعتراض کنندگان قصد داشتند به ساختمان دسترسی پیدا کنند که با ممانعت و  

پلیس از جانب اعتراض کنندگان در معرض تهاجم لفظی قرار گرفته بود.  پلیس مواجه شدند.توسط ماموران   عقب راندن

https://morr.gov.af/


 

8 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

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

در اتاق جلسه نیز چندین بار توسط افراد ناشناس مواد آتش مشتعل شد. این حرکت اعتراضی ثبت شده و افسران پلیس در  

محل اسکان کانتینری برای پناهجویان محل حضور داشتند. به اساس گزارش ها، شورای منطقه در پایان جلسه خود ساخت  

 .را تصویب کرد

 بیشتر بخوانید: سازمان »پرو ازول«: کنترول پلیس در دریسدن نژادپرستانه است

افسر در مقابل ساختمان کنفرانس مستقر شده بود، تحقیقات در مورد تخلفات جدی و تخلف از   ۱۲۰پلیس که با حدود  

قانون تجمعات را آغاز کرده است. رسیدگی به تخلفات اداری به دلیل آتش بازی روی دست گرفته شده است. در نهایت  

فورپامرن از حمله افراط   -سید. در همین حال، گروه جوانان سبز مکلنبورگگردهمایی توسط برگردان کننده آن به پایان ر

گرایان راست صحبت کرده اند. در بیانیه ای این گروه آمده است: »شعارهای نژادپرستانه، مشعل ها و تالش برای هجوم 

 «.به اتاق جلسه هیچ ربطی به اعتراض مشروع ندارد، بلکه تنها مملو از تحقیر انسان ها است

 سویدن: راستگرایان آماده هر کاری برای اخراج مهاجران هستند :مرتبط

یه ایجاد اقامتگاه موقت در کانتینر ها که برای  به گفته مسووالن منطقه شمال غربی مکلنبورگ، این حرکت اعتراض عل

پناهجو در یک منطقه صنعتی در نظر گرفته شده است، راه اندازی شده بود. اخیرا اعتراضاتی علیه اسکان   ۴۰۰حداکثر  

ار  در میان دیگران، مرتباً برای این ک  "مهاجران در زاکسن نیز راه اندازی گردیده بود. حزب راست افراطی "فرای زاکسن

نیز در یک اقامتگاه مهاجران در "باوتسن" در ماه    شوند. یک حمله برنامه ریزی شده با آتشدراین منطقه بسیج می

 .اکتوبر انجام شده بود

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/43119/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%3C%3C%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84%3E%3E-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AF%D9%86-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/45931/%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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مهاجرو د شمېر کمولو لپاره باید چې په ایټالیا او یونان کې د مهاجرو د ثبت پروسې  هالنډ وایي چې په اروپا کې د پر سفر  

 .ال بهتره شي

کال په د ایرلند په دبلن کې یو تړون السلیک کړ. د دغه تړون له مخې په   ۱۹۹۰د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو په  

چې له الرې یې په لومړي ځل دغه مهاجر اروپا ته اروپا کې هغه هیواد د مهاجرو د پناه غوښتنې د څېړلو مسؤل دی،  

داخل شوی وي. د دغو اصولو له مخې که مهاجر اروپا ته د یو اروپایي هیواد له الرې داخل شي خو وروسته بل اروپایي 

 .هیواد ته والړ شي نو بېرته به لومړي هیواد ته د پناه غوښتنې لپاره لېږل کیږي

چې د دبلن اصول دي پر هغو مهاجرو ال په جدیت سره تطبیق شي چې په اروپا کې دننه   اوس د هالنډ هیواد غوښتنه کړېده

له یو هیواد څخه بل هیواد ته په حرکت کې وي. هالنډ غوښتي چې په ایټالیا او یونان کې باید د نوو ور رسېدونکو مهاجرو  

یې په ترڅ کې کړېده. دغه اعالمیه د فبرورۍ  ثبت ال مؤثره کړل شي. هالنډ دغه غوښتنه د خپل دریځ بیانوونکې یوې اعالم

په نهمه او لسمه نېټه د اروپایي اتحادیې و سرمشریزي ته لېږدول کیږي. د آلمان خبرې آژانس ته هم دغه اعالمیه رسېدلې 

 .او په هکله یې معلومات خپاره کړي دي

ې نومونه یې ثبت کړي د اروپا نورو هیوادونو  پر یونان او ایټالیا تورونه لګول کیږي چې ورته رسېدونکي مهاجر بېله دې چ 

ته پرېږدي. حال دا چې په اصل کې د دبلن اصولو له مخې باید د دغو پناه غوښتونکو پناه غوښتنې په هغه هیواد کې  

 .پروسه شي، د کوم له الرې چې اروپا ته داخل شوي وي

https://morr.gov.af/
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ي مهاجرت له الري ورته زیات مهاجر رسیږي. یعني  آلمان، هالنډ، بلجیم اتریش او نور هیوادونه شکایت لري چې د ثانو

هغه مهاجر چې لومړی نورو اروپایي هیوادونو ته رسېدلي وي، پر ځای د دې چې هلته د پناه غوښتنه وکړي دوی ته 

ورځي. دغه هیوادونه وایي چې له دې کبله د شینګن ساحه په ګواښ کې ویني ولې چې په دغه ساحه کې د غړو هیوادونو  

 .پر پولو کنټرول نه کیږي تر منځ

هالنډ د یادې غوښتنې تر څنګ د اروپایي اتحادیې د باندنیو سرحدونو د بهتره ساتنې لپاره د ال زیاتو پیسو غوښتنه کړې  

 .ده. دغه هیواد وایي چې د هغو مهاجرو اخراج هم باید چې چټک کړل شي چې په اروپا کې د پاته کېدو اجازه نه لري

د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیران سرمشریزه لري چې پر دې بحث کوي  د پنجشنبې په ورځ  

 .څنګه د اخراج شرحه زیاته کړي

 رادیوآزادی 

 

هزار افغان از ایران، پاکستان و ترکیه به گونۀ اجباری و   ۸۰۰گوید، در یک سال گذشته حدود میحکومت طالبان 

 .تعدادی نیز داوطلبانه به افغانستان برگشت داده شده اند

 

شنبه در توییتی گفته که تنها در  این درحالیست که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به روز پنج

https://morr.gov.af/


 

11 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

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

 .روز بیش از سه هزار مهاجر افغان از ایران به گونۀ داوطلبانه و اجباری به افغانستان برگشت داده شده اند  ۲جریان

 

 .شدید اقتصادی مجبور به ترک کشور شان شدند هنوز هم ادامه دارد اخراج مهاجران افغان، که به دلیل نا امنی و بحران

 

اش را تجربه های زندگیگوید بدترین روزوحید، جوان افغان که دو ماه پیش به گونهٔ غیرقانونی به ایران رفته بود، می

 .کرده است

 

گوید، برخوردی که مردم و پولیس  دی میاو که به تازگی از ایران اخراج و به افغانستان برگشت داده شده، به رادیو آزا

 .ایران در برابرش کردند، به عنوان یک خاطرٔه بد برایش باقی خواهد ماند

 

بد داشتند با من، شکنجه، لت و کوب و آسیب مالی همه شامل آن بود،  بسیار وضعیت بد بود، پولیس ایران بسیار رویهٔ"

 ".دگیرنمبایل پول هر آنچه که داشته باشی ازت می

 

  .ترکیه نیز در جریان بیشتر از یکسال گذشته هزاران تن از افغانها را اخراج کرده است

 .های مشابهی دارندهای اخراج شده از ترکیه نیز روایتافغان

 

 .گوید، فقر و تنگ دستی او را وادار به مهاجرت غیرقانونی کردضیالراحمن، دیگر جوان افغان است که می

https://morr.gov.af/
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 برگشته است: خاطرات تلخ از ایران به خصوص از پولیس و مردم آن کشور دارم  وحید که از ایران

های پر از خطر، خود را به شهر های پرخم و پیچ ایران و جنگلاو به رادیو آزادی گفت که یک سال پیش با عبور از کوه

بازداشت و به افغانستان برگشت استانبول ترکیه رساند، اما به خاطر نداشتن اسناد و کار سیاه از سوی پولیس ترکیه 

 .داده شد

 

نفر قفل  ۱۶الی  ۱۵تنگی داشتتند در یک کانتنر با برخوردشان بسیار زشت بود، برخی از پسرانی که مشکل نفس"

ساعت  ۲۴شدند، در تمام کردند و دوباره بیرون میآمدند لت و کوب میگقتیم که مشکل داریم میکردند، وقتی میمی

 ".شان در یک اتاق حبس بوندنفر همشه  ۱۶تا  ۱۵همیش 

 

هزار  ۸۰۰در همین حال ذبیح هللا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت، در یک سال گذشته حدود 

 .افغان از ایران، پاکستان و ترکیه به گونۀ اجباری و داوطلبانه به افغانستان برگشت داده شده اند

 

صد هزار مهاجر که تعداد شان اخراج شدند و تعداد به خواست  ۷معلومات تخمینی این است که در یک سال گذشته "

  ۵۶اند و حدود ر از پاکستان به افغانستان عودت کردههزار مهاج ۵۰اند، همچنان حدود خود شان از ایران برگشت کرده

 ".اندها از ترکیه دیپورت شدههزار افغان

 

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

شنبه در صفحهٔ توییتراش نوشته است که  از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به روز پنج

قعلۀ هرات و پل ابریشم نیمرزو به افغانستان   تن از ایران و از طریق مرز اسالم ۱۲۳ر و هزا ۳روز،  ۲تنها در جریان 

 .اندبرگشت داده شده

 

 ۴۸۵هزار و  ۱دلو از طریق مرز اسالم قلعهٔ هرات و  ۵مهاجر افغان به تاریخ  ۶۳۸هزار و   ۱به اساس این آمار، 

 .افغانستان برگشت داده شده اند دلو به ۴مهاجر دیگر از طریق مرز پل ابریشم به تاریخ 

 

شوند، به گونهٔ دواطلبانه و اجباری برگشت داده ها نیز میاین وزارت همچنان نوشته، این مهاجران که شامل خانواده

 .شده اند

 

  ۷۱خانواده و  ۳۷به گفتهٔ وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، پس از ثبت و سروی برگشت کنندگان، 

 .معرفی شده اند (IOM) جوان مجرد برای دریافت کمک به ادارٔه مهاجرت سازمان ملل متحد

 

هر چند داستان مهاجرت شهروندان افغانستان از چندین دهه به این سو به دلیل جنگ و فقر ادامه دارد، اما پس از  

قانونی و یا غیرقانونی راه مهاجرت  سقوط نظام پیشین جمهوریت و حاکمیت دوبارۀ طالبان، صدها هزار افغان به گونۀ

 را در پیش گرفته اند

 

 

https://morr.gov.af/

