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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ----------------------------------------------------------- به کابل هیمهاجر افغان از ترک ۳۰۰از  شیب «یاجبار »بازگشت 

    دونکو ېراستن نيمروز ک  
 6 -------------------------------------------------------------------- ېشو  کورنيورسه نغدي مرست 

 7 ---------------------------------------------------------------------------- از دو هزار خانواده در کندزمساعدت شد شیب

 8 ------------------------------------------------- انتقال داد ی  رایبه مراکز پذ ها مهیمهاجر را از خ ۶۰۰از  شیب سیکاله: پول

ک در مس عمیل یهاعبدهللا در پاکستان؛ چشم به راه گام  9 ------------------------------------------ ! میصلح هست ت  مشت 

 10 ----------------------------------------------------------- به افغانستان ختر داد یدالر  ونیلیم ۱۰۰از کمک  بانک جهای  
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 ویب سایت دویچوله

افغان از ترکیه برگردانده  پناهجوی ۳۰۰وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تایید یم کند که بیش از 

ل ساله اند امروز سه شنبه با دو هواپیمای چارتر از ترکیه به کاب ۲۵شده اند. این گروه که اکتر شان جوانان باالی 

 .رسید

     

 

شده اند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان  گروه دیگری از پناهجویان افغان از ترکیه بارگشت داده

ان/  ۸سه شنبه )امروز  ( تایید کرد که  ۲۹مت   مهاجر افغان از ترکیه به کابل رسیده اند. دو هواپیمای  ۳۲۷سپتمتر

 .حامل این پناهجویان صبح امروز به میدان هوای  بی   الملیل کابل فرود آمدند

ه گفت: هاجرین و عودت کنندگان افغانستان در گفتگو با دویچه ولم رضا باهر، معاون سخنگوی وزارت امور

نفر بازگشت اجباری است، چون با طیاره چارتر یم آیند. اما در دولت افغانستان به نام بازگشت   ۳۲۷»بازگشت 

 وزارت امور مهاجرین 
ی

کننده گان داوطلبانه ثبت اند، چون این افراد اسنادی را در سفارت افغانستان و در نمایندک

اینها دو تعریف برای شان »او افزود: « به افغانستان بر گردند.  در ترکیه امضاء یم کنند که یم خواهند داوطلبانه

 «.وجود دارد بازگشت شان اجباری است، اما اسناد شان بازگشت داوطلبانه است

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84/a-55093020
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 مهاجر افغان از ترکیه ۶۸۰۰بنا بر آمار وزارت مهاجرین افغانستان، از اوایل سال روان میالدی تا کنون در مجموع  

 .اده شده اندبه افغانستان برگشت د

زاده، نماینده وزارت امور مهاجرین افغانستان در میدان هوای  کابل یم گوید مهاجریت  که امروز از ترکیه به   معی   مت 

ساله بودند و احتماال شمار انگشت شماری از کودکان زیر سن نت   در  ۲۵افرادی با سنی   باالتر از  کابل رسیده اند،

 .میان آنها بوده است

، ند. اکتر  ناامت   فقر و بیکاری روز افزون در افغانستان سبب شده که ده ها هزار افغان راه مهاجرت را در پیش بگت 

 به کشورهای اروپای  خود را به ترکیه یم رسانند
 .آنها به گونه غت  قانوی  به قصد رفی  

یم گوید که از مجموع مهاجرای   عزیز الرحمان ییک از مهاجرین افغان است که امروز از ترکیه به کابل رسیده است، 

تن از آنها به گونه اجباری اخراج شده اند. او از والیت کابل است، شش ماه  ۲۰۰شده اند  که امروز به کابل منتقل

وهای ترکیه در استانبول بازداشت  در ترکیه بود و قصد داشت که خود را به اروپا برساند، اما چندی قبل از سوی نت 

 .بل اخراج شده استشده و امروز به کا

زاده زمای  که این مهاجران به افغانستان یم رسند با حمایت مایل اتحادیه اروپا، از سوی سازمان بی    به گفته مت 

افغای  برای شان داده یم شود و همان روز پناهجویان رخصت شده و یم  ۱۲۵۰۰مبلغ «IOM» الملیل مهاجرت

 .توانند به والیات مربوطه شان بروند

اساس معلومات این نماینده وزارت امور مهاجرین، در دو هفته اخت  تقریبا همه روزه شماری از پناهجویان افغان بر 

تان مهاجر افغان از ترکیه به افغانس ۱۰۰۰از ترکیه به کابل رسیده اند. بنا بر آمار وی از اوایل ماه جوالی تا کنون 

یت این مهاجر  زاده یم گوید که اکتر  .ین داوطلبانه یم آیندآمده اند. مت 

 .برگشت داوطلبانه و اجباری مهاجرین افغان بعد از شیوع کرونا از کشورهای همسایه و منطقه افزایش داشته است

 بدهند و 
ی

اکتر اخراجر ها وبرگشت کننده گان از ترکیه افرادی اند که نیم خواهند در این کشور درخواست پناهندک

ه ترانزیت برای رفی   به اروپا استفاده کنند. رضا باهر، سخنگوی وزارت مهاجرین یم خواهند از ترکیه به عنوان را

ایط    قاچاقتر یم مانند، وقت  رسر
افغانستان یم گوید که مهاجرین منتظر یک فرصت خوب برای عبور از دریا و یافی 

 .برایشان نامساعد شود، باعث بازگشت شان یم شود

یت شان یم خواهند  ۱۶۰از بنا بر آمار وزارت امور مهاجرین بیش   هزار مهاجر افغان در ترکیه به رس یم برند که اکتر

 .این کشور را ترک و خود را به کشورهای اروپای  برسانند
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درصد مهاجران غت   ۴۰وزارت امور خارجه افغانستان نت   در اوایل سال روان میالدی به دویچه وله گفته بود که 

 .تشکیل داده اندقانوی  در ترکیه را افغان ها 

 و اخراج اجباری آنها از ترکیه در سال های گذشته نت   وجود داشته 
گزارش های  از بازداشت مهاجران غت  قانوی 

 .است

هزار مهاجر غت  قانوی  افغان در سال  ۲۰۰چنانچه وزارت امور خارجه افغانستان در ماه جنوری گفته است تنها 

هزار آنها به صورت داوطلبانه به افغانستان برگشتانده شده  ۸۰بودند که  در ترکیه به دست پولیس افتاده ۲۰۱۹

مهاجر افغان در مرزهای  ۳۵۰حدود  ۲۰۱۹ماه سال  ۹قونسولگری افغانستان در ترکیه نت   گفته بود که در « اند. 

 .ترکیه جان باخته اند

روی »یه ختر یم دهد. رضا باهر یم گوید: وزارت امور مهاجرین از تالش ها برای اعزام کارگران مهاجر افغان به ترک

که یم توانیم با این سند کار و حضور   سندی بی   افغانستان وترکیه برای اعزام کارگر مهاجر به ترکیه کار یم شود

 «.کارگران افغان را در ترکیه قانونمند بسازیم

نفر به شکل  ۲۵و به شکل اجباری و پناهج ۲۴۹  بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین افغانستان از اوایل امسال

 داوطلبانه از کشورهای اروپای  نت   به افغانستان برگشت کرده اند. اما پس از ماه مارچ به دلیل شیوع ویروس کرونا 

 .اخراج اجباری و برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از کشورهای اروپای  متوقف شده است

 

 ڼهد وزارت ویب پا

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84/a-55093020
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وز واليت دکډوالو چارو رياست په همکارۍ ل UNHCR د ملګرو ملتونو دکډوالو ادارې مستحقو  ۳۰ه لورې د نمت 

  شوي. 
 راستنېدونکو کورنيورسه نغدي مرست 

ۍ ج   د جګړو له امله د يوشمت  سيموڅخه ددې واليت مرکز ته رابېځايه شوې وې د تیل  په 
هرې  مه ۷يادې کوری 

ۍ ته 
ۍ نغدې ورکړل شوې.  ۹۵۰۰او  ۲۱۰۰۰کوری 

 افغای 

 سایت وزارت ویب 

 

،  627میلیون و 21گان والیت کندز از توزی    ع مساعدت به ارزش ریاست امورمهاجرین وعودت کننده هزار افغای 

داد.  365ر و هزا2برای   خانواده بیجاشده در آن والیت ،ختر

ت به گفته منبع، این خانواده ها قبال از اثر ناامت  ها وجنگ از ولسوایل خان آباد و مناطق مرکزی شهر کندز به محال 

 با نهادهای همکار رسوی شده بودند، ظرف 
ی

روز گذشته 8امن در مرکز آنوالیت بیجا وتوسط آن اداره در هماهنیک

 اعدت نقدی، درکتگوری  های مختلف، به ایشان صورت گرفت. ، مس
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هزار افغای  ،  9فامیل، درشهر کندز، مبلغ 286هزار و 1منبع افزود که ازمیان خانواده های مذکور، برای هریک از 

، وبرای هریک  12فامیل بیجاشده مرکز و ولسوایل خان آباد، مواد غذای  به ارزش  500برای هریک از  هزار افغای 

ا7سنبله ایل  30، تهیه شده بود، ازتاری    خ  WFPوRRAA هزار افغای  که ازطرف دفاتر 6فامیل دیگرمبلغ  579از ن مت  

           با حضور داشت نماینده اداره امورمهاجرین و موسسات یاشده توزی    ع شد . 

 بود.  فامیل ، درآنوالیت مساعدت شده 500هزار  1گفتت  است که درجریان ماه گذشته، بیش از 

 

 مهاجر نیوز

 29/09/2020نشر شده به :  هیئت تحریر  نویسنده

مهاجر را به مراکز پذیرای  انتقال داد.  ۸۰۰تا  ۷۰۰پولیس یک کمپ خودرسانه در شهر کاله را تخلیه کرد و حدود 

یه یمسازمان  اقدایم مشکل مهاجران یر رسپناه را حل نخواهد کردهای خت 
 .گویند که چنی  

وهای پولیس اطراف یک کمپ مهاجران ۲۹سه شنبه صبح روز  ۶حویل ساعت  ی از نت  ، تعداد کثت  در  سپتمتر

منطقه شفاخانه کاله را محارصه و یک ساعت بعدتر عملیات تخلیه کمپ خودرسانه مهاجران در این محل را آغاز  

 .کردند

گزاری فرانسه، مهاجران که بیشت  آن یا بودند در گروههای اق، ایر ها مردان اتباع سومالیا، عر به گزارش ختر ان و اریت 

یه تعداد زیادی از مهاجران افراد زیرسن و بدون همراه بودند  جداگانه سوار بس ها شدند. به گفته سازمان های خت 

 .ها در نظر گرفته نشده بودکه هیچگونه خدمات ویژه برای آن

امروز به مراکز مختلف پذیرای  از مهاجر در جریان عملیات  ۶۰۰وزارت داخله فرانسه گفته است که بیشت  از 

 را دستگت  کرد ۲۱مهاجران در مناطق مختلف انتقال داده شدند. همزمان پولیس مرزی فرانسه 
قانوی   .مهاجر غت 

یههای مهاجران در کاله و نگرای  سازمانتشدید عملیات تخلیه کمپ: در همی   زمینه  های خت 

ی از تجمع مهاجران در یک منطقه  جلوگت 

د را در کمپ رها کنند. های خو های خواب، کفش و لباسها، کیسهعملیات پولیس موجب شد که مهاجران خیمه

ها شوند اما خواستند سوار بسمهاجران نیم»به مهاجر نیوز گفت:  ۵۶سیلووه، یک فعال رضاکار از سازمان یوتوپیا 

ند ها نتوانستند اسباب و اسناد اداری شان را نآای نداشتند. بسیاری از چاره  «.با خود بگت 

خواهد جلو تجمع یم»جریان عملیات حضور داشت گفت که پولیس لوی  لو فرانک، فرمانده پولیس پا دوکاله که در 

د.  یس « دوباره مهاجران در کاله را بگت  قابل دست  او در ادامه گفت محیل که کمپ مهاجران در آن موقعیت داشت غت 

 .خواهد شد

https://www.infomigrants.net/prs/author/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1/
https://www.infomigrants.net/prs/author/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1/
https://www.infomigrants.net/prs/post/26376/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87?preview=1601388769084
https://www.infomigrants.net/prs/post/26376/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87?preview=1601388769084
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ین عملیات تخلیه یک کمپ ۲۰۱۶او گفت که بعد از برچیدن کمپ جنگل در سال  خودرسانه ، عملیات امروز بزرگت 

 .رودمهاجران به شمار یم

ها بود که باید قبل از رسیدن به گفته فرماندار پولیس پا دوکاله، هدف از عملیات امرز انتقال مهاجران به رسپناه

ان انسان نت   اقدام کرده استشد. او افزود کزمستان انجام یم  .ه پولیس با این عملیات علیه قاچاقتر

یه  کنند. سیلووه، از در کاله، تخلیه کمپ مهاجران را یک اقدام تکراری و یر نتیجه ارزیایر یمبا این حال سازمان خت 

مهاجران در روزهای آینده، یا حت  همی   امشب به اینجا »گفت که این کار یر فایده است، زیرا   ۵۶سازمان یوتوپیا 

 «.گردندبر یم

، از انجمن مسافرخانه مهاجران نت   
توانند در رج  از مهاجران به دلیل وضعیت خاص نیمبگفت  مایا کونفوری 

 بدهند و یم
ی

  .خواهند به انگلستان بروندفرانسه پناهندک

 

نامه  ویب سایت ختر

ان  ۸  دیدگاه ۰|  ۱۳۹۹/ مت  

سفر سه روز در اسالم آباد پاکستان بش یم برد یم گوید افغانستان عبدهللا عبدهللا رییس شورای مصالحه که در 

ک با پاکستان در مست  صلح است و اکنون فرصت آن رسیده تا از شعارها و بیانهچشم به راه گام
های  های عمیل مشت 

 ای رقم بخورد. عبور و فصل تازه« ایتوطیه»های کهنه و تکراری و تیوری

ان( همراه با شاه محمود قریشر وزیرخارجه پاکستان در انستیوت مطالعات ۸نبه )شآقای عبدهللا امروز سه مت  

اتژیک اسالم مطمینم  »آمت   و مرفه برای دو کشور است و ی صلحآباد گفت که مردم افغانستان در آرزوی آیندهاست 

ازدن دور جدیدی از روابط دوجانبه و منطقهی رقمکه ما در آستانه ها م متقابل و افزایش همکاریای استوار براحت 

ک قرار داریم.   «و رفاه مشت 

ی برای افغانستان به چشم یمی صلحکند که آیندهاز پاکستان دیدن یم او افزود در حایل خورد و اکنون تیم آمت  

 ی صلح در دوحه دور یک مت   قراردارند. مذاکره کننده

ای بازی کرده و اکنون ازی برای آغاز مذاکرات نقش عمدهسرییس شورای مصالحه تاکید کرد که پاکستان در زمینه

ی این فرایند بلکه در ایستادن در کنار مردم و حکومت تری نه تنها در کمک به پایان رسانیدن موفقانهنقش مهم

 آمت   و مرفه دارد. ای صلحافغانستان در ساخی   منطقه

خواهند. را توقع دارند و یم داده شود و مردم این او ترصی    ح کرد که این به نفع نیست تا وضعیت موجود ادامه

 ی واحد ببینیم. ی خود به عنوان یک منطقهندی وجو دارد تا به منطقهتر از هرزمای  نیازمبیش
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ات  ۳۰ی خود در های منطقهباید به واقعیت»رییس شورای مصالحه اضافه کرد:  سال گذشته نگاه نماییم و تغیت 

یم. سپس باید درساقتصادی را د-فیایسیایس و جغرا-جغرافیای های الزم را از سود و زیان خود و تهدیدها ر نظر بگت 

یم. به این باید توجه نماییم که اگر ما راهو فرصت ، میانهرد، تنشب-های استوار بر بردحلها بگت  روی، اتصال زدای 

کردیم ترمیان تاجران و مردم را دنبال یمو بیش ، ترانزیت، همگرای  اقتصادی و تعامل موثر تر، تجارتای بیشمنطقه

 «داشتیم. امروز در کجا قرار یم

ی تازه است»عبدهللا با بیان اینکه  های ها و فرصتگفت باورمند است که زمینه« مایه را هر وقت از آب بگت 

، سیایس و اقتصفراوای  برای همکاری ک تر از هر ادی وجود دارند و دو کشور بیشهای امنیت  زمای  به همکاری مشت 

 آمت   و مرفه نیازدارند. یست  مسالمتتر برای همز و تعامل بیش

یک او همچنان افزود که اکنون فرصت آن رسیده است تا دو ملت افغانستان و پاکستان در انتخاب ر اتت 
های است 

ند و مشکالت و منافع مشتازه اندازهخود تجدید نظر کنند چشم  بگت 
ک ای را به معرف  ند. ر ت   ا به بحث بگت 

نیست. او گفت که افغانستان  ۲۰۰۱یا  ۱۹۹۶رییس شورای مصالحه تاکید کرد که افغانستان امروز افغانستان 

است و ملت ما بیش خوان ی حکومت و نظام همتر از هر زمای  مصمم اند تا خود آزادانه در بارهامروز جوان و متکتر

ند. ی خود تصمیم با وحدت و تنوع جامعه  بگت 

دهد هیچ گروه و افگت  در این کشور حضور داشته باشد و اجازه نیمبه گفته او افغانستان نیم خواهد دهشت

 ای تهدیدی برای ملت دیگری باشد. شبکه

ی رفتاری و پس از آن ی کارشیوهاالفغای  در بارهعبدهللا در ادامه همچنان گفت که توقع دارد تا در مذاکرات بی   

ها خشونت را به صورت جدی کاهش دهند و در حرکت به سوی یک آتش بس کار توافق شود و طرفروی دستور 

نظامیان خود داری کنند. جامع و داییم از آسیب  رسانیدن به غت 

 غت  به زودی پاکستان یم رود

، وز از سوی هم شاه یک اسالم ی پاکستان در انستیتوت مطالعاتیر خارجهمحمود قریشر ر اتت 
گفت که یک آباد  است 

 که از خارج بر آن تحمیل گردد. تواند حاصل شود نه اینها یمصلح پایدار در افغانستان تنها توسط افغان

خواهیم در امور داخیل شما مداخله کنیم. پیام من به شما این است که ما ما نیم»وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد: 

ام  ام بگذاریم. گذاریم و یمیمبه حاکمیت، استقالل و تمامیت ارض  شما احت   «خواهیم احت 

، قریشر آغاز مذاکرات بی   االفغای  را گام مهم خوانده ادامه داد که تمام طرف ها باید برای یک افغانستان صلح آمت  

 موفق و با ثبات که خواست پاکستان است، کار کنند. 

ای  همچنان از سفر رییس جشاه  دی به پاکستان ختر داد. مهور غت  به زو محمود قریشر در سخت 

 ویب سایت خامه پرس
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 .کندمیلیون دالر کمک یم ۱۰۰بان جهای  بانک به حمایت از سکتور های مایل و تجارت های کوچک در افغانستان 

د، زیرا خودکفای  اقتصادی افغانستان صورت یمها به هدف مسوولی   در بانک جهای  گفته است که این کمک گت 

 .یابدبا تقویت اقتصاد، سکتور های کوچک و بزرگ تجاری نت   انکشاف یم

د که به دلیل شیوع ویروس کرونا، کشورهای جهان به شمول   در حایل صورت یم گت 
این کمک های بانک جهای 

 .رگانان نت   متحمل خسارات زیادی شده اندو باز  افغانستان از لحاظ اقتصادی به شدت زیانمند شده

 .های مختلف کمک کرده استشایان ذکر است که بانک جهای  پیش از این نت   به افغانستان در بخش

 

 

 

 


