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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  

  ( ۳۰۰له زندانه شاوخوا ) ار ښ د پاکستان د کراچ   
 1 ------------------ ستانه شولته را واد ېاو ه تنه افغان مهاجر خوش 

 2 ---------------------------------------------------- به وطن برگشت کردند پالیدو خانواده مهاجر افغان داوطلبانه از ن

 3 ------------------------------------------------------------------- زرو زيات افغان مهاجر وطن ته راستانه شول  له دوه 

 4 --------------------------------------------------------- کند  مشکل افغانان را حل نیم مواد کمیک لو یدو ک ا ی کی: حقان  

 5 ----------------------------------------------------------------------- بازداشت شده اند   ونانیقاچاقبر انسان در  ۱۳۰۰

 6 ------------------------------------------ ايستل   وادهېله خپل ه والډزره ناقانونه افغان ک ۶۸ ېباند هڅکال   ب  ت ترکي   

 7 -------------------------------------------------------- هیهفته از ترک ک یشهروند افغانستان در  ۵۰۰به   کیاخراج نزد

 8 ------------------------------------------------------- پاکستان به کشور برگشتند آزاد شده افغان از کراچ   زندان   ۳۰۰
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 متن کامل اخبار 

 پاڼهد وزارت ويب 

 

او په اسالم آباد کې د مهاجرینو چارو وزارت   افغان مهاجر چې د پاکستان د کراچۍ ښار په زندان کې و د بهرنیو چارو وزارت ۲۷۸

 .د اتشې په هڅو له قیده ازاد او هېواد ته راستانه شول

ارت، د افغانستان سفارت او مهاجرینو  د کراچۍ ښار د پولیسو له لورې د افغان مهاجرو د نیولو په تعقیب د هېواد د بهرنیو چارو وز

خوشې کولو او لېږد په    چارو وزارت، په اسالم آباد کې د مهاجرینو چارو اتشې ته دنده ورکړل شوې وه، چې د نیولو شوو افغانانو د

مل ول خوشې  تنه افغانان، چې پکې میرمنې، سړي، مشران او ماشومان شا(  ۲۷۸جدي اقدام ترسره کړي، چې په پایله کې )   برخه کې 

 .شول
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له   (IOM) د خوشې شوو افغانانو د معلوماتو له مخې په اسالم اباد کې د افغانستان سفارت د نظر الندې د مهاجرت نړیوال سازمان

زره افغانۍ نغدې، خوراکي  (  ۳۰کورنیو هرې کورنۍ ته )  (  ۳۳لورې هېواد ته انتقال او د همکارو مرستندویه بنسټونو له لورې )  

 .زره افغانۍ نغدې ووېشل شوې ( ۳تنو مجردینوهر یو ته ) ( ۱۵۷او )  کور وسایلتوکي، د 

 .مرستې ترسره کړي   د اړتیاوو په نظر کې نیولو وروسته  په پام کې ده، چې د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت یادو کورنیوته 

  خوشې او د افغانستان سفارت اوپه اسالم آباد کې   ان څخهافغان مهاجر د سند د حیدرآباد له زند (۳۰۰)  د یوبل خبر له مخې تېره شپه

ترڅارنې الندې ورته بسونه ونیول شول او د سپین بولدک له الرې هېواد ته راستانه    د مهاجرینو چارو وزارت د اتشې د کار کوونکو 

 .شول

 ويب سايت وزارت 

 

مور مهاجرین و اداره پناهندگان سازمان ملل متحد در میدان هوایی کابل از دو خانواده مهاجر افغان که از نیپال  نماینده های وزارت ا

  .به وطن برگشته اند، پذیرایی کردند

  تن می شوند، داوطلبانه از کشور نیپال به   9حفیظ هللا و مرتضی باشندگان اصلی والیت قندهار با اعضای خانواده شان که مجموعاً  

 .جدی به میدان هوایی کابل رسیدند 20وطن برگشت کرده و صبح سه شنبه 
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گویند که اکنون با تامین امنیت در کشور، تصمیم گرفتند که به وطن شان  این خانواده ها هشت سال در کشور نیپال مهاجر بودند و می 

  .برگردند و نگران امنیت شان نیستند

هاجرین، باقدرت دانی از این اقدام خانواده های یادشده، از سایر افغانهای مهاجر تقاضا  عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور م 

 .نمود که به وطن برگردند وبا استفاده از اندوخته های علمی و مسلکی شان، درامان و آبادی کشور سهیم شوند

یاد شده، بایشان کمک و همکاری می نماید.    وی عالوه نمود که وزارت امور مهاجرین، با در نظر داشت نیازمندیهای خانواده های 

همچنان قرار است از سوی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد برای این خانواده ها در حمایت از تصمیم بازگشت داوطلبانه، کمک  

 .نقدی صورت گیرد

 دوزارت ويب سايت 

 

( ۱۸او )   مه(  ۱۷)   په  د مرغومي   او نیمروز والیت د ورېښمو پل له الرې د ایران څخه   د هرات والیت د اسالم قلعه

 تنه افغان مهاجرینو هېواد ته راستانه شول. ( ۲۲۰۵مه ) 

(  ۸۸۰او )     تنه د هرات(  ۱۳۲۵په خبره )     مسؤلینو   او ورېښمو پل د مهاجرینو چارو د    د هرات والیت د اسالم قلعه

 تنه د ورښمو پل له الرې هېواد ته راستانه شوي دي.

چې رد مرز شوي و د مرستو په موخه د     ماشومان  تنه  (  ۱۷مشران او )(  ۹۹د سرچینې په خبره چې له ډلې یې )  

 ته ور وپېژند شول.  ( دفترWARCHILD) ( او IOMمهاجرت نړیوال سازمان )
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 وله  دويچه

 

در دیدار با رئیس شورای پناهندگان ناروی گفته است خلیل الرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان  

  .که »یک یا دو کیلو کمک خارجی« مشکل افغانان را حل نمی کند

ایگلند، دبیرکل  وزارت مهاجرین و عودت   با جان  این وزارت  الرحمان حقانی، سرپرست  از دیدار خلیل  کنندگان طالبان 

 .شورای پناهندگان ناروی»ان آر سی« در افغانستان خبر داده است

این وزارت در صفحه توییترش نگاشته است که این مقام شورای پناهندگان ناروی تعهد کرده است اگر اداره طالبان به 

 .ه کار بدهند، روند کمک رسانی را مطابق »شریعت اسالمی و رسوم افغانی« انجام خواهند دادزنان اجاز 

بربنیاد خبرنامه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، سرپرست این وزارت در این دیدار گفته است: »با یک یا دو  

 «.کیلو کمک مشکل افغانان حل نمی شود

افغانستان حل گردد. حقانی تصریح کرده  او تاکید کرده است کمک ها باید به گونه ای صورت بگیرند که مشکل اساسی  

است که اداره طالبان سعی می ورزد که برای کار و تحصیل زنان »چارچوب شرعی« را ایجاد کند و کمک های بشری  

 .نباید مشروط باشند
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  ۷۰۰افغان کمک رسانی کرده است و انتظار می ورد در آینده به    ۸۵۰شورای مهاجرین ناروی در شش ماه گذشته برای  

 .ار تن دیگر نیز کمک کندهز

اما در پی ممنوعیت زنان از کار در نهادهای غیردولتی از سوی طالبان در افغانستان، این نهاد از نخستین سازمان های  

 .مددرسانی بود که فعالیت اش را به تعلیق درآوردند

سوشیتدپرس گفته است که »بحث  به خبرگزاری ا جان ایگلند، دبیرکل شورای مهاجران ناوری قبل از سفر به افغانستان

 .در افغانستان فلج کرده استهای بشردوستانه را فعالیت «های درونی و احکام افراطی طالبان

 دويچه وله 

 

نفر را در پیوند به سازماندهی قاچاق انسان دستگیر    ۱۳۰۰ماه سال گذشته، حدود    ۱۲گارد ساحلی یونان می گوید که در  

 .هزار نفر از خاک ترکیه به قلمرو اتحادیه اروپا شوند ۲۵۶کرده اند. آنان در این مدت موفق شده اند که مانع ورود 

   از نتایج تالش های شان برای مبارزه با قاچاق انسان و جلوگیری از ورود نیروهای محافظت از مرزهای یونان،

 ۱۳۰۰گزارش داده اند. این نیروها مدعی اند که در یک سال گذشته دست کم  ۲۰۲۲پناهجویان به این کشور، در سال 

 .ران بازداشت کرده اندنفر را به ظن قاچاق انسان و سازماندهی سفر غیرقانونی مهاج 

اسکای" گفت، نیروهای آنان همچنان "تاکیس تئودوریکاکو، وزیر حفاظت از شهروندان یونان روز شنبه به تلویزیون 

هزار نفر از دریای اژه جلوگیری کنند. این مهاجران و پناهجویان تالش می کرده   ۲۵۶موفق شده اند که از عبور حدود 

 .ترکیه، به قلمرو اتحادیه اروپا برسند اند که با ورود به یونان از

های مدافع حقوق بشر، آتن را متهم می کنند که گویا پناهجویان را با جبر که "پوشبک" نامیده می   برخی از سازمان
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شود، به عقب می راند. این سازمان ها مدعی اند که یونان، افرادی را که امیدوار به یک آینده ای بهتر در اروپا هستند، 

 .به گونه غیرقانونی به ترکیه باز می گرداند

از جانب دیگر، یونان کشور همسایه اش ترکیه را به "فشار به جلو" متهم می کند. مقام های یونانی می گویند که ترکیه 

به پناهجویان گزینه های مختلف را می دهند: پناهجویان می توانند که به سوریه برگردند، به کشور دیگری یا به گونه 

 .نونی به سوی یونان بروندغیرقا 

نفر   ۸۰۰هزارو  ۱۸حدود  ۲۰۲۲بر بنیاد آمار رسمی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، در سال 

دو برابر افزایش را نشان   ۲۰۲۱ماه سال  ۱۲توانسته اند که بدون مدرک قانونی وارد یونان شوند. این رقم نسبت به 

 .می دهد

 بی بی سی پشتو 

 

زرو ډېر ناقانونه کډوال ایستلي چې په    ۱۲۴کال کې یې له خپل هېواده له    ۲۰۲۲د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي په تېر  

 زرو ډېر یې افغانان دي.  ۶۸دوی کې له 

ترکیې ویلي، د نیول شویو ناقانونه کډوالو شمېر د تېرو کلونو پرتله په لوړېدو دی چې تر ټولو لوړ شمېر پکې د افغانانو  

 دی. 
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 ناقانونه افغان کډوال یې بېرته خپل هېواد ته ستانه کړي دي.  ۲۲۷وړمه ورځ د ترکیې اګرې والیت چارواکو ویلي وو چې  

 ت هم په دې وروستیو کې په ډېرېدونکي ډول بېرته د افغانانو د ورستنېدو خبر ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو حکوم

په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره د افغانانو کډوالي یوه نوي پېر ته ننوتله. لکونه افغانان تازه کډوالیو ته 

سم چلند او بېرته یې په زوره افغانستان ته د ستنولو اړ شول او ورسره په ګاونډیو هېوادونو کې له دغو کډوالو سره د نا

 راپورونه هم ډېر شول.

 طلوع نيوز 

 .اندشهروند افغانستان در یک هفته پسین از آن کشور اخراج شده ۵۰۰حکومت ترکیه اعالم کرده است که نزدیک به 

برند و در  شهروند دیگر افغانستان در ترکیه در بازداشت بسر می  ۵۰۰۰رسانند که بیش از  ها میافزون بر این، گزارش

 .روزهای آینده به کشور برگردانده خواهند شد

 .زننداند، از بدرفتاری نظامیان تُرک سخن میبرخی از پناهجویان افغان که به تازگی از ترکیه اخراج شده

انشجوی سال دوم دانشکده حقوق و علوم سیاسی است، هفت ماه پیش دانشگاه را ترک کرد و برای پیدا کردن  بالل که د

 .وکوب به افغانستان برگردانده شدگوید که در ترکیه از سوی پولیس بازداشت و پس از لتکار به ترکیه رفت. بالل می

تا زمانی که خسته شوند و یا خداوند به دل شان رحم    او در این باره گفت: »حق گپ زدن ندارید فقط لت و کوب است.

 «.بندازد که نزنند

دادند؛ برای هر اکرم، پناهجوی اخراج شده از ترکیه، گفت: »ما را پای و دست بسته تا گرگان آوردند غذای درست نمی

 «.دادچهار نفر یک ظرف نان و دو تا نان می

هزار آن  هزار پناهجو را که بیش از پنجگوید که انقره نزدیک به بیست همزمان با این، خبرگزاری "آنادولو" ترکیه می

 .شهروندان افغانستان هستند، در روزهای آینده اخراج خواهد کرد

گویند که انقره شرایط اقامت و تمدید آن را به شهروندان کشور، دشوار  برند، میپناهندگان افغانستان در ترکیه بسر می

 .ساخته است

لطان اوغلو، پناهجوی افغان در ترکیه، گفت: »دولت ترکیه شرایط را برای مهاجرین افغانستانی خیلی سخت معاذهللا س

 «.تواندساخته و هیچ مهاجری در شرایط کنونی اقامت گرفته نمی

https://morr.gov.af/


 

8 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

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

کنندگان میاز سویی مهاجران و عودت  با  هم، وزارت  اجباری شهروندان کشور  اخراج  درباره  اسالمی  امارت  که  گوید 

 .وگو کرده استهای ترک گفتقامم

، سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان، گفت: »ما در جریان استیم تا این روند اخراج اجباری  عبدالمطلب حقانی

 «.ها به گونه اجباری اخراج نشوندمتوقف شود و افغان

کند که کشورهای میزبان باید با  رین امر میالمللی برای مهاجگوید: »قوانین بینعبدالملک افغان، فعال امور مهاجران، می

 «.شودمهاجرین برخورد نیک بکنند و برای شان یک مقدار پول نیز برای بخاطر میزبانی از مهاجرین، پرداخت می

شهروند افغانستان را   ۵۰۰ها، اداره مهاجرت ترکیه در پنج روز اول سال تازه میالدی بیش از نزدیک به  بربنیاد گزارش

 .رده استاخراج ک

هزار پناهجوی ۱۲۴میالدی، از میان    ۲۰۲۲اش گفته است که در سال  پیش از این، حکومت ترکیه در گزارش ساالنه

 .اندهزار تن آنان افغان استند و به کشور شان برگردانده شده ۶۸غیرقانونی، 

 آريانانيوز
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جدی( در دروازه سپین ۱۸حدود سیصد زندانی افغان که به تازگی از زندان کراچی پاکستان آزاد شده اند، روز یک شنبه )

 بولدک با حکومت افغانستان تحویل داده شدند. 

نیز شامل هستند که با حمایت مالی امارت اسالمی گویند که در میان این سیصد زندانی زنان و کودکان  های محلی میمقام

 دوباره به برگشته اند. 

های محلی والیت این زندانیان که سند قانونی ندارند از این رو پولیس پاکستان آنان را از خاک این کشور اخراج و به مقام

 آمیز داشته است. با آنها رفتار خشونت گویند که پولیس پاکستان آنان را شکنجه کرده وکندهار تحویل دادند. این افراد می

 های شان گرفته شده است.گویند که تدابیر برای انتقال آنها به والیتهای محلی میمقام

 خواهند که کشور را ترک نکنند.های محلی از مردم می همچنین برخی ازمقام

 داده شوند.قرار است زندانیان آزاد شده به روزهای آینده به افغانستان برگشت 

 ها جلوگیری کنند. درهمین حال، سفارت افغانستان در پاکستان از این کشور خواسته است تا از بازداشت افغان

 

https://morr.gov.af/

