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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ---------------------------------- کندیم افتیدر  ورو یهزار  ۱۰ رد،یجو بپذپناه کیکه   یاروپا: هر کشور  هیاتحاد ۀطرح تاز 

 5 --------------------------------------------------------------- هړ مهاجرو پر منلو موافقه وک ۳۰۰د  خهڅ سبوسیروم له ل

 6 ---------------------------------------- وهلمند مساعدت شدند مروز ین اتیدرول  جاشدهیعودت کننده و ب یخانواده ها

 7 --------------------------------------------------------------- نمودند افتیدر غور پول نقد در  یعودت کننده گان ردمرز 

 7 ------------------------------------------ افت؟یخواهد  شیبرگشت مهاجران افغانستان افزا ا یآ ران؛یموج سوم کرونا در ا

 10 ------------------------------------------------------------------------- کندبه کابل سفر یم کینزد ندهیعمران خان در آ

 11 -------------------------------------------------------------- د کانکور عمویمي اول نمره اعالن شوه خهڅله کابل  هیشمس
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وزارت امور مهاجرین 
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 سالم وطندار 

ان|مهر  3   ز   1399مي 

 

ای بسیاری علیه ویژه در جزیرۀ لیسبوس، انتقادههای یونان به جویان در اردوگاههشدن وضعیت پنااین روزها بحرانز 

دۀ حقوق سیاست ز نقض گسيی های مهاجرنی اتحادیه اروپا به همراه داشته است. برخورد نادرست پولیس یونان و ني 

 کند. دار یما نزد جهانیان خدشهجویان از سوی این کشور، چهرۀ اروپا ر پناه

 برخز کشورها  تبدیل شده است. جویان به یک معضل جدی اختالف نظر میان کشورهای اروپاني بر رس اسکان پناه

 دیگر کشورهای اروپاني شوند، از ن  جویان به اروپا دانسته یمهای ورودی پناهاز جمله ایتالیا و یونان که دروازه
تفاونی

 اند. در زمینۀ مهاجرت سخت شایک

تر به این معضل ودهای مختلف کار کند تا بتواند هرچه ز تحادیه اروپا روی طرحا  این فشارها سبب شده است که

 اجباریسازوکار همبسته»ترین مورد، اتحادیه اروپا طرخ را زیرنام پایان دهد. در تازه
ی

پیشنهاد کرده است. بر « گ

 ۱۲رسپرست باشد، جو کودک ن  هزار یورو و اگر پناه ۱۰جو بپذیرد، بنیاد این طرح، هر کشور اروپاني که یک پناه

 آورد. ست یمدهزار یورو از این اتحادیه به 

بانز کرده است؛ اما این طرح باید از سوی اعضای این اتحادیه به تصویب برسد. اوسول فن آلمان از این طرح پشتی 

ان، از طرح جدید خي  داده و از کشورهای ز  درلین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در نشستی به روز چهارشنبه، دوم مي 

ز ننز کنند. به گفتۀ او، اتحادیۀ اروپا مشخص در بارۀ مشکالت اردوگاه موریا بااروپای خواسته است که از آن پشتی  ي 

 اقدامانی را روی دست دارد. 
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ز شود که کشورها را مکلف ساخته بود به پروندۀ پناه جو، طرح تازۀ اتحادیه اروپا امکان دارد بدییل برای قانون دوبلی 

ز در صورنی   کند. اشد، رسیدهوارد شده ببار در خاک آن کشور که برای نخستی 
ی

 گ

ز در این نشست با اشاره به وضعیت بحرانز پناه جویان در یونان یلوا یوهانسون، کمیسیار امور داخیل اتحادیه اروپا ني 

 داشته باشیم، به این معنا در کشوری که پناهباید همبسته»گوید: یم
ی

شود، کمک مایل  بانز یمجو خواستار پشتی گ

 و حمایت از پناهدیگر در مورد رسیدهکنیم و با یک
ی

 «کاری کنیم. جویان بیمار همگ

، بیش از  9موریا در جزیرۀ لسبوس، بامداد چهارشنبه،  سوزی در اروگاهدر نی آتش خانمان جو ن  هزار پناه 13سپتامي 

جویان افغانستان را پناهدرصد آنان  80جویان هفتاد کشور در این اردوگاه حضور دارند، اما بیش از اند. پناهشده

انسانز پولیس یونان با پناهتشکیل یم  ها را به ستوه آورده است. جویان، آندهند. نبود امکانات و برخورد غي 

دهاین موضوع واکنش ز به همراه شده است. عدهني را در رسانههای گسيی بانز از ني در پشتی های اجتمایع اروپا ني 

بانز  اند، اما برخز دیگر از آن پشتی کرده  و در کل اتحادیۀ اروپا را نسبت به پناهجویان انتقادهکرد یونان جویان رویپناه

 جویان به کشورهای خودشان هستند. کرده و خواستار برگشتاندن پناه

 دویچوله

تړون  کاتولیکي ټولتز رسه په ګډه د مهاجرو د منلو په هکله یو بل« سنت ایګیدو»په روم گي د کورنیو چارو وزارت د 

ي ډول ایټالیا ته سفر وکړي
ۍ وکولی سي په قانونز

ه بیا مجبوري کورنز   .هم لسلیک کړ. په دې ډول به په تي 
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ز په چوکاټ گي د دغه نوي ۍ د دهلي  دوستی ې په ماښام خي  ورکړ، د بشر ې د سه شنت 
ي نوموړي ټولتز تړون  لکه څرنګه خی

ي  ۳۰۰د   په ترڅ گې له یونان څخه
ې له لیسبوس ټاپو څخه دي. د دیعز مهاجرو منل په پام گي نیول سوي خی زیاتره ني

ی آژانس رسه د مرگې په ترڅ گي ورکړ  ي مشر مارکو ایمپاګلیازو دغه خي  د جمعې په ورځ ل د کاتولیکي خي 
 .ی ووټولتز

ي دغه نوی تړون به د  ي خی ه بیا د مجبورو مهاجرو فامی میاشتو له ۱۸ویل کي  ږ لونو پاره اعتبار ولري. هغه به په تي 

ي ډول ایټالیا ته سفر وکړي
، څو وکولی سي په ډاډمن او قانونز رو هلته به دوی د کلیساني او نو  .په ګټه تمام سي

 . ې مالتړ وسي ي لندی ونیول سي او د مدغم کیدو په برخه گ به ني
ي ایمپاګلیازو وو ټولنو د غړو له خوا تر پالتز یل خی

 .مهاجرو د منلو په اړه ، ورته تړون رامنځته سي  ۵۰۰ورو ن  همدارنګه په فرانسه گي به هم ډیر ژر د

و کلونو گي څه ۍ په چوکاټ گي د دغه هیواد کاتولیکي او پروتستانت کلیساګانو په تي  دوستی د پاسه  په ايټالیا گي د بشر

ې  ۲۵۰۰ ه بیا اړمن مهاجر له سورني ي افریقا او لیبیا څخه منیلي دي. د دغو مهاجرو د پروازونو او په تي 
ي پ، ختیځ 

التز

ي  .مایلي لګښت زیاتره وخت د کلیساوو او بسپنو له پیسو څخه ورکول کي  ږ

 ویب سایت وزارت 

ان ازطریق ریاست 2واده عودت کننده ، نیازمند ،و بیجاشده، در ولیات نیمروز وهلمند، به تاری    خ خان56برای  ز مي 
 های امورمهاجرین و عودت کننده گان آنولیات مساعدت شده است. 

، به مناطق امن در مراکز برای هریک ازخانواده های یاشده  نولیات بیجا وازطرف ادارات آ  که قبأل از اثر ناامتز
ورت  مهاجرین به همکاری موسسات رسوی وشناساني شده بودند، نظر به نیازمندی آنها،جهت تهیه لوازم موردضز

، ازطرف دفيی 21افغانز و 500هزار 9آنها،دردوکتگوری،  ، برای شان توزی    ع شد. UNHCRهزار افغانز

https://www.dw.com/ps/%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D8%AF-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%88%DA%A9%DA%93%D9%87/a-55023401
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وزارت امور مهاجرین 
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ز ،  4همچنان برای هریک از  CHAافغانز از جانب موسسه  هزار  24خانواده بیجاشده نیازمند در ولیت کاپیسا ني 
 توزی    ع شده است. 

 ویب سایت وزارت 

تن عودت کننده ردمرزی کشور  31آمریت امورمهاجرین و عودت کننده گان ولیت غور از مساعدت نقدی برای 
ان سال  2ایران درآن ولیت به تاری    خ  ز  روان خي  داد. مي 

وزکوه بوده اندازکشورایران ٫شهرک ٫که باشنده های اصیل ولسوایل های دولینه این ردمرز شده گان  تولک وفي 
ز الملیل مهاجرت یاواز طریق سازما ردمرز  ز  IOM ن بی  برای شان کارت داده شده بود وقبال از جانب این اداره ني 

 شناساني شده بود. 

با حضور امر مهاجرین  بوده IOMاز جانب موسسه  افغانز پول نقد  200هزارو  7غ برای هریک مبل  کمک یاشده
  توزی    ع گردید موسسه یاشده درمرکز  غور ونماینده دفيی ولیتی 

 روزنامه صبح کابل

 دقیقه  3 | 2020سپتامي   26

ان(، به روزنامه 4کنندگان، روز جمعه )گشتگوی وزارت مهاجران و باز انصاری، سخنعبدالباسط  ز ی صبح کابل  مي 

هزار نفر از کشورهای دیگر به افغانستان برگشته اند که نزدیک  500روان تا اکنون، بیش از  گفت که از آغاز سال

  .هزار آن از ایران برگشته اند 480به 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 وزارت بهداشت
ی

هاني ای که سبب نگرانز ایران از احتمال موج سوم کرونا در این کشور، خي  داده است؛ مسأله به تازگ

، شده است. سال پیش به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران، شمار زیادی از مهاجران افغانستانز  ز در افغانستان ني 

 .ناچار به کشور برگشتند

ان برگشت مهاجران از ایران و پاکستان در کنندگان، یمبا این حال، اما وزارت امور مهاجران و بازگشت ز گوید که مي 

ی داشته استسال روان نسبت به سال گذشته، کاهش چشم  .گي 

ان(، به روزنامه ۴کنندگان، روز جمعه )گشتگوی وزارت مهاجران و باز عبدالباسط انصاری، سخن ز ی صبح کابل  مي 

رگشته اند که نزدیک بهزار نفر از کشورهای دیگر به افغانستان  ۵۰۰ز روان تا اکنون، بیش ا گفت که از آغاز سال

 .هزار آن از ایران برگشته اند ۴۸۰به 

کنندگان شهروندان زمان با شیوع ویروس کرونا در ایران، شمار بازگشتاین درحایل است که سال گذشته، هم

ی افزایش یافتی چشمافغانستان، از این کشور به گونه وع شیوع کرونا در ایران، ه بود؛ گي  تنها چند هفته پس از رسر

 .هزار مهاجر افغانستانز از ایران به این کشور برگشته بودند ۲۱۰بیش از 

ش شیوع ویروس  علت بازگشت دواطلبانه افغانستانز  ها در روزهای نخست سال روان از ایران و پاکستان، گسيی

 .س کرونا در این دو کشور خوانده شده بودهای مبتال به ویرو کرونا، تداوی نشدن افغانستانز 

، معاون سخن ز حال رضا باهي  گوید که سال پیش روزانه کنندگان، یمگوی وزارت امور مهاجران و بازگشتدر همی 

وس  که موج سوم ویر شدند؛ اما در حال حاضز با آنبیش از ده هزار نفر تنها از مرز ایران، وارد خاک افغانستان یم

ز د کنند که این رقم صد نفر به افغانستان، برگشت یمکم یک هزارو پنجر ایران رسیده است، روزانه دستکرونا ني 

ی را نشان یمنسبت به سال پیش، کاهش چشم  .دهندگي 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 و کار گمانه
ی

ها بر این است که با رسیدن موج سوم ویروس کرونا در ایران، شمار زیادی از مهاجرانز که در ایران زندگ

د دوباره همانند روزهای نخست شیوع این ویروس به افغانستان باز گردند؛ اما مسوولن در وزارت مهاجران کننیم

گویند که با توجه به تفاهیم که با مسوولن دولت ایران شده است، این احتمال بسیار کنندگان، یمو بازگشت

 .ضعیف است که برگشت مهاجران افغانستانز از این کشور افزایش یابد

ی او، اکنون آقای انصاری گفت که روند برگشت مهاجران در سال روان از ایران کاهش یافته است؛ زیرا به گفته

ی و تداوی یمشوند به گونهدولت ایران، مهاجران افغانستانز را که ویروس کرونا مبتال یم  .کندی رایگان بسيی

 

هزار نفر  ۴۷۰فغانستان برگشته اند، بیش اسال روان به هزار نفری که در جریان  ۵۰۰گوید که از میان انصاری یم

ن، نفر از کشورهای اروپاني به افغانستا ۲۴۹هزار از ترکیه و  ۶هزار نفر از پاکستان، بیش از  ۲۰آن از کشور ایران، 

 .برگشته اند

 

به پنجاه درصد شان،  ماه گذشته از ایران به افغانستان برگشته اند، نزدیک  ۷گفتتز است، از میان افرادی که یط 

 .به افغانستان برگشته اند ی اجباری و باقی شان دواطلبانهکسانز استند که به گونه

 

سلسه  تر این کشورها تصمیم بر وضع یکگي  شد، بیشتر کشورهای جهان همهکه ویروس کرونا در بیشپس از این

ش و محدویت ندگي  مههها گرفتند؛ تا از این طریق بتوانند جلو گسيی  .ی این ویروس را در کشورهای شان بگي 

 

ز پس از این ی مثبت ویروس کرونا در هرات به ثبت رسید، اعالم کرد که این کشور  که یک واقعهدولت پاکستان، ني 

ز بولدک را برای گذرگاه  .کنددت نامعلویم بسته یممهای مرزی تورخم و اسپی 

 

ز های تورخم و اسپشدن دروازهزمان با بستههم بولدک بیش از چهل هزار از شهروندان افغانستان در پاکستان گي   ی 

های مرزی تورخم و ی دوم ماه حمل سال روان اعالم کرد که گذرگاهمانده بودند. رسانجام دولت پاکستان در هفته

ز  ماندهبولدک را برای سه ر اسپی   .کندی افغانستان در این کشور، باز یموز به روی مسافران گي 

 

ز  مانده بودند، بولدک، هزاران مسافر و مهاجر افغانستانز که آنبا باز شدن مرز تورخم و اسپی  طرف مرز تورخم گي 

مرز  چهار روزی که-مسوولن محیل در ننگرهار، در آن زمان گفتند که در جریان سه باره وارد ننگرهار شدند. یک

 .م، وارد افغانستان، شده بودندهزار نفر از آن سوی مرز تورخ ۴۰باز بود، نزدیک به 

 

ی کاهش یافته است؛ اما با آنکه در حال حاضز شیوع ویروس کرونا در افغانستان به صورت چشمبا آن هم گي 

ز بولدک و تورخم به روی رفت  .وآمد بسته استمرزهای اسپی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ش شیوع ویروس کرونا در دو    گوی وزارت مهاجران، ترصی    ح کرد کهسخن کشور، مرزها میان که پس از گسيی

ان رفت ز وآمد زیادی از پاکستان به افغانستان و برعکس افغانستان و پاکستان بسته شده و مهاجران در حال حاضز مي 

 .آن را ندارند

گزاری افق  دقیقه پیش 37 خي 

گوید، رییس جمهور غنز با عمران خان؛ نخست وزیر پاکستان تلفونز گفتگو جمهوری یم ارگ ریاست
، عمران خان را برای سفر به کابل دعو کرده ف غنز .استت کردهاست. در این گفتگو اشر

 

ف طبق اعالمیه ، روز جمعه )ارگ، ارسر ان( با عمران خان ۴غتز ز  .استگفتگو کرده  مي 

تش
ٓ
 .استبس در افغانستان بودهمحور این گفتگو، روند صلح و برقراری ا

تش براساس اعالمیه
ٓ
، رییس جمهور غتز بر برقراری ا وزیر بس تاکید و از نخستارگ، در این مکالمه تلفونز

 .استپاکستان برای سفر رسیم به افغانستان، دعوت کرده

تش
ٓ
ینده نزدیک به  بس در افغانستان حمایت کامل یمعمران خان هم گفته که کشورش از ا

ٓ
کند و افزوده که در ا

 .کابل سفر خواهد کرد

https://ufuqnews.com/archives/author/m_noori
https://i2.wp.com/ufuqnews.com/una/wp-content/uploads/2020/09/telephon-president-600x400-1.jpg?ssl=1
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 .این سفر عمران خان در حایل صورت خواهد گرفت که مذاکرات صلح در قطر جریان دارد

ز رو همکاری پاکستان برای به نتیجه آباد را متهم به حمایت از طالبان یمحکومت، اسالمهای مقام کنند و از همی 
 .شودرسیدن مذاکرات صلح، مهم دانسته یم

ز تاکیمقام  ني 
 .د دارند که متعهد به حمایت از روند صلح افغانستان هستندهای پاکستانز

 

 غژد امریکا 

  ۱۳۹۹, ۰۳تله 

 

 

ې د   
ې   ۱۳۹۹د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت کانکور کمېتی ې په وینا ني سلنه  ۹۸کال د کانکور پاییلې اعالن کړې خی

 .داوطلبان بریایلي شوي دي

پایلو د اعالن پر )تیلې درېیمه( د کانکور د  ۲۴د کانکور میلي ادارې رسپرست عبدالقدیر خموش نن پنجشنبه سپټمي  

 .مهال وویل د رس ږ کال کانکور تر ټولو جګه نمره د شمسیه په نوم د کابل ولیت اوسېدونکې وړې ده
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

نمرو په تر لسه کولو رسه د رس ږ کال کانکور عمویمي اول  ۳۵۳/۱۸۳نوموړي د یادو پایلو د اعالن پر مهال شمسیه د 

ي پوهنتون ې د کابل طت  ې په وینا ني  .ته بریایلۍ شوې ده نمره اعالن کړه خی

نمرو په تر لسه او  ۳۵۳/۱۳۳د خموش په وینا په ترتیب رسه د کابل ولیت دوه تنه نور اوسېدونکي نعمت هللا د 

ي پوهنتون ته بریایلي شوي دي ۳۵۰/۰۶۱محمد مجتت  د   .نمرو په تر لسه کولو رسه هم د کابل طت 

ي پوهنتون همدارنګه په ترتیب رسه توریایل له میدان وردګ ولیت  .څخه څلورم نمره، د کابل طت 

ۍ پوهنځ    .احمد فواد له کابل ولیت څخه پنځم نمره، د کابل پوهنتون د انجني 

م نمره، د هرات طب پوهنځ    .زین العابدین له غور ولیت څخه شيی ږ

ي پوهنتون  .احمد وثیق له کابل ولیت څخه اووم نمره، د کابل طت 

ي پوهنتوننصیحه له کابل ولیت څخه اتم ن  .مره، د کابل طت 

ي پوهنتون  او د فضل احمد په نوم له هرات ولیت څخه بل تن د لوړو نمرو په تر لسه کولو رسه لسم نمره د کابل طت 

 .ته بریایل شوی دی

ې د لزمو نمرو په نه تر لسه کولو رسه د خپیلې  ې رسپرست وویل هغه کسان خی  
 د لوړو زده کړو وزارت د کانکور میلي کمتی

ي شوي ديخو 
ۍ ته نه دي بریایلي شوي، هغوی خصوصي پوهنتونونو ته معرقز

ې پوهنځ   
 .سز

ې خصوصي پوهنتونونو ته بریایلي شوي دي ي او څومره ني
ې څومره کسان دولتی  .هغه ونه ویل خی

ې او نورو اړوند   
ې نمرې وړي دي د کانکور کمېتی

ې تر ټولو زیانی ارو ادټاکل شوې د رس ږ کال کانکور پنځه تنه بریایلي کسان خی

ي 
 .لخوا تقدیر سر

ې یاد وزارت د متقاضیا یالنو ته وویل خی نو د یادو پایلو تر اعالن مخکې د لوړو زده کړو وزارت رسپرست عباس بصي  خي 

ې څخه د زیاتو کسانو د جذبولو ظرفیت نه لري ۱۰له ډیلې د 
 .سلتز

 


