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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 -------------------------- « فاریس TRT»  ی  در سواحل ازم ونانی گارد ساحیل  یوهای  مهاجر رانده شده توسط ن  68نجات

 4 ----------------------------------------------«هشت صبح » صلح نشوند  جنگ، قربان   انیاز مهاجران افغان: قربان جمیع

 6 ------------------------ « فاریس TRT»  و پناهندگان نیکمک به سالمت روان مهاجر   یبرا هیهالل احمر ترک ت  یبرنامه حما

 8 ------------------------------------------- « یس ن   ن  »  محروم از شناسنامه و کارت میل رانیمشکالت مهاجران افغان در ا

 یها جاشدهیبه برگشت کنندگان و ب ن  اشتغالزا یو صندوق انکشاف زراعت افغانستان رو  نیمسئوالن وزارت امور مهاجر 

 9 ---------------------------------------------------------------------------------- «ت وزارت یبسایو » صحبت کردند  داخیل

  د یبرنامه جد
 

 10 --------------------------------------------- « یدر  TRT»  قانون  ی  و مهاجرت غ انگلستان در مورد پناهندگ

 10 ------------------------------------------- «ا میصداوس یخی  گزار »  کا یآمر  جنون   یهابازداشت مهاجران در مرز  شیافزا

 12 ---------------------------------- «مهر  یخی  گزار « » انبار»دغدغه است/ حس ناب در  میبرا شهیمسائل مهاجران هم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار کامل  مت   

وهای گارد  68 ساحیل یونان به آبهای ترکیه رانده شده بودند، در آبهای نزدیک به  مهاجری که از سوی نی 
 .دیکیلیل استان ازمی  به ساحل منتقل شدند سواحل

 

آبهای نزدیک به این  نی دریافت گزاریسی مبت  بر حضور یک گروه مهاجر بر روی یک قایق پالستییک در  در 
 .اعزام شد شهرستان، قایق فرماندیه گارد ساحیل ترکیه به منطقه

 .رسنشت   این قایق که از سوی عنارص یونان به سوی آبهای ترکیه رانده شده بودند، نجات داده شدند 64

 .انتقال به خشیک و در نی انجام امور بازریس به اداره مهاجرت این استان اعزام شدندمهاجرین در نی 

صدای »ران افغانستان با نشی اعالمیه صبح، کابل: در آستانه برگزاری نشست استانبول، جمیع از مهاج۸ 
ون از کشور برای تحقق صلح عادالنه در افغانستان مباحثات »اند که تأکید کرده« جمعیت مهاجر بی 

ات« توافقات سیایس وع، ن  باید معطوف به ایجاد یک دولت میل منتخب، کیر
طرف و مبتت  بر گرا، مشی
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

اند که توافقات صلح باید معطوف المیه خاطرنشان کردهواقعیت عرصهای حارص  باشد. مهاجران در این اع
 به مظالم و خسارات مایل و جان  جنگ باشد تا قربانیان جنگ، قربان  صلح نشوند. به عدالت، رسیده
 

 گ

های اسایس زنان و مردان چنان ترصی    ح شده است که این توافقات نباید حقوق و آزادیدر این عالمیه هم
ها پیوسته است، ت افغانستان به آنالملیل که دولهای بت   وانت   جاری و کنوانسیونافغانستان را که در ق

 نف  کند. 

اند که نشست دهند، تأکید کردهگان این اعالمیه که جمعیت مهاجران کشور را تشکیل یمامضاکننده
ح را در یان  به صلراه حل سیایس برای ختم جنگ و دست وگو و رسیدن به یکاستانبول امید به گفت

 تر ساخته است. افغانستان بیش

کتدر بخشی از این اعالمیه که خواست دهد، گان نشست استانبول را بازتاب یمکنندههای مهاجران از رسی
های اجران  و های واضح و عمیل، ضمانتتوافقات صلح و روند گذار باید براساس مکانیسم»آمده است: 

طرف استوار باشد. نهادهای امنیت  و متحد و کشورهای ن  نظارن  مشخص و تحت نظارت سازمان ملل 
دفایع کشور ما و سایر نهادهان  که الزمه یک دموکرایس و داشت   یک دولت معارص است، باید حفظ 

 «.شود

 

 و اجتمایع ملت مهاجران افغان ترصی    ح کرده
 

اند که ساختار دولت آینده باید متناسب تنوع قویم، فرهنیک
داری از تکرار تجربه انحصارگران  و تضعیف مشارکت مردم در سطوح مختلف حکومتافغانستان باشد و 

 پرهی   شود. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های قویم و مذهت  نه تنها در موارد مربوط به گان اقلیتدر اعالمیه مهاجران آمده است که زنان و نماینده
اقیع ی( صلح حضور و )هانامهحقوق شان، بلکه در تمام مراحل مذاکرات، اتخاذ تصامیم و اجرای موافقت

 و موثر داشته باشند. 

 و ترجیح منافع میل، در مسی  قطع اند که با اتخاذ سیاست ن  مهاجران از اطراف مذاکرات خواسته
 
طرف

، برچیدن پایگاه وهای های نظایم، قطع حمایتمداخالت خارج  های مایل، تسلیحان  و عملیان  خارج  از نی 
 شوریسی گام جدی بردارند. 

 آبرومندانه برای همه به ویژه خانوادهاند که باید زمینه زندهچنان گفتهن هممهاجرا
 

های قربانیان، گ
 ها و زنان فراهم شود. اقلیت

وع روند خلع سالح و ادغام جنگ قانون  طبق یک مکانیسم شفاف و رسی    عرسی با   جویان مسلح غی 
جران از اطراف نشست استانبول درباره های مهادرنظرداشت ایجاد زمینه اشتغال بدیل از دیگر خواست

 صلح افغانستان است. 

ساالر در پایان این اعالمیه آمده است که افغانستان پس از چهاردهه جنگ به یک صلح پایدار و دولت مردم
دوست نیاز دارد و مهاجران امیدوار است که طرفت   مذاکرات به مطالبات و آروزهای مردم خسته و صلح

ساالری گوش بدهند و اقدامات و و خارج کشور، برای اثبات تعهدشان به مردماز جنگ در داخل 
 های آنان باشد. شدن خواستشان در راستای عمیلمواضع

د، برج  وقایع ناخواسته را نی   با خود رصف نظر از اینکه مهاجرت به چه دلییل و با چه هدف  انجام یم گی 
ادی با استفاده ود و منفعت متواند تالش افراد بدخواه برای کسب سآورد. ییک از این وقایع، یمبه همراه یم

ایط سخت مهاجران باشد. در ترکیه، برنامه ات منف  یا به حداقل از رسی  برای از بت   بردن این تأثی 
های مختلف 

شود. انجمن هالل احمر ترکیه ییک از نهادهای پیشگام در این زمینه است که برای حفظ رساندن آنها اجرا یم
دهد. های مختلف حفاظت  را در این راستا انجام یمائل است و برنامهحقوق بشی و کرامت انسان  ارزش ق

های متفاون  از قربانیان و نیازمندان برای کنار آمدن هالل احمر ترکیه عالوه بر این برنامه حفاظت، حمایت
 امات، برنامه حمایت از سالمت روان است. دهد. ییک از این اقدبا این مشکالت ارائه یم

 برنامه حمایت از سالمت روان

های دفایع هالل احمر ترکیه به منظور حمایت از سالمت روان مهاجرین سیع دارد با تقویت مکانیسم
، به جمعیت پناهندگان در زمینه انجام فعالیتمقابله با اثرات روان   های اجتمایع و بازیان  عملکرد  منف 

 و احساس کارآمدی سابق 
 

اجتمایع آنها کمک کند تا از این طریق پس از مهاجرت بتوانند به رسعت به زندگ
  خود بازگردند. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 به منابع روان  اجتمایع، اقداماتبه این منظور نی   جهت دستیان  کلیه اقشار جامعه منجمله جامعه پناهنده 
انه در زمینه بهداشت روان، آگایه از این خدمات و   از قبیل توسعه خدمات محافظت  و پیشگی 

مختلف 
یس آنها به خدمات بهداشت  فراهم گردیده است. در این راستا نی   برنامه هان  نظی  فراهم کردن زمینه دسی 

ها یا سمینارهای بهداشت روان و آموزش های روانشناخت  موزشهای گرویه، آهای فردی و درمانمصاحبه
 ترتیب یافته است. 

 نی   انجام یمهای مختلف  برای باها، فعالیتدر کنار همه این پشتیبان  
 

د. زتاسیس پیوندهای خانوادگ  گی 

 

 در سه حیطه اصیل انجام یم
 

د: در کنار بازتاسیس پیوندهای خانوادگ شدن مجدد  هم قرار گرفت   و ییک گی 
اعضای درجه اول خانواده، برقراری ارتباط با بستگان  که نیازهای ویژه دارند، اطالع از رسنوشت اعضای 
خانواده یا بستگان و برقراری ارتباط منظم با آنها. به منظور نیل به این هدف نی   به افراد جهت جستجوی 

پیدا کردن اعضای خانواده و بازتاسیس  اعضای گمشده خانواده در راه مهاجرت، ارسال پیام به آنها،
 بت   

 در چارچوب اعالمیه حقوق بشی به عنوان یک چارچوب حقوف 
 

الملیل و نی   حقوق پیوندهای خانوادگ
 شود. فراهم شده در چارچوب قوانت   جمهوری ترکیه ارائه خدمات یم

مر در زمینه کمک به صلیب رسخ و هالل اح الملیلهالل احمر ترکیه به عنوان عضوی از نهضت بت   
مهاجرین جهت اطالع از رسنوشت اعضای خانواده، جستجوی اعضای گمشده یا ارسال پیام به آنها جهت 

، از طریق دیگر انجمن های میل و نی   کمیته بت   
 

یبازتاسیس پیوندهای خانوادگ های الملیل صلیب رسخ پیگی 
 الزم را انجام یم دهد. 

شود. بر اساس احکام مندرج در نامه حفاظت موقت اعمال یمآیت    49ها در راستای ماده کلیه این فعالیت
، زمینه انتقال ( مهاجرین یم1این ماده قانون  )

 
توانند با ارائه درخواست بازتاسیس پیوندهای خانوادگ



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

8 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷شاته ، پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ها توسط اداره کل همش، فرزندان خردسال و نی   فرزندان رشید خود به ترکیه را فراهم کنند. این درخواست
الملیل و بت    هایهای دولت  ذیربط، سازمانمهاجرت ترکیه ارزیان  شده و با همکاری نهادها و سازمان

د. )نهادهای مدن  اقدامات الزم صورت یم ( درمورد کودکان  که مشخص شود بدون همراه بزرگسال 2گی 
هستند، بالفاصله و بدون نیاز به ارائه درخواست توسط کودک، اقدامات مربوط به بازتاسیس پیوندهای 

 انجام یم
 

د. خانوادگ  گی 

  انجام این امر نیازمند ارتباط و همکاری
 

 نهادهای زیر است: وزارت امور خارجه )اداره کل مهاجرت، پناهندگ
کار و  و ویزا؛ اداره کل امور سیایس دوجانبه(؛ اداره کل مهاجرت وابسته به وزارت کشور؛ وزارت خانواده 

ی؛ اداره کل امنیت و  خدمات اجتمایع؛ فرماندیه کل ژاندارمری؛ موسسه پزشیک قانون  وزارت دادگسی 
 های مرزی. ریفرماندا

رسد. تان  به گوش یمرسارسی یا اس هان  هم از تعطییلاین روزها، با شیوع موج چهارم کرونا در ایران، زمزمه

اییط کمکیص آسیب یمکارهای خصو   هان  که از همه بیشی  به کسب و تعطییل های رساند. در چنت   رسی

  تعطییل فروش مواد اولیه به نرخ دولت  راه کار مناست  برای کمک به کسان  است که از  دولت  مانند یارانه یا 

 یم ها نفر دیگر هماند. اما میلیونکار و بارشان آسیب اقتصادی دیده
 

کنند اما هستند که در ایران زندگ

ها و شهروندان کشورهای ها، پاکستان  ها، عراف  کنند. مهاجران. افغان  ها استفادهن کمکتوانند از اینیم

کارت میل، از   مهاجران، به دلیل نداشت   شناسنامه و  های اقتصادی نیست. اینالبته تنها کمک .دیگر

یپس از انتظار طوالن  و پی خدمات دولت  بسیاری محروم یم مانند و یا دستکم این خدمات را  های بسیار گی 

 .آورندبه دست یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

علم امله ایمل آرمان رئیس هیات صندوق انکشاف زراعت وال معت   پالیش و تطبیق افغانستان با شی 
کنندگان   زان  برای عودتن دیدار و روی برنامه های اشتغالمهاجرین و عودت کنندگا های وزارت امور برنامه

 .و بیجاشدگان داخیل گفتگو کردند

 

ییک مسند آقای امله رییس هیات صندوق انکشاف زراعت افغانستان در  های وال، برنامهاین دیدار ضمن تی 
در نظر  دیه اسالیم ضهدت کنندگان از طریق قر زان  به بیجاشدگان و عو راستای اشتغال این اداره را که در 

ی    ح و اعالم همکاری کرد  .دارد، به وی تشی

د  وزارت ضمن استقبال از اعالم همکاری آن اداره، بیان کر  هایدر همت   حال، معت   پالیش و تطبیق برنامه
زمینه  با بخش های تخنییک وزارت، روی عمیل سازی این طرح در  طرح ارایه شده و جلسه که پس از ارزیان  

 .غالزان  به برگشت کنندگان تصمیم خواهد گرفتاشت

 ادارات مختلف میل و بت   الملیل  وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تالش دارد 
 

تا با همکاری و هماهنیک
 بیجاشدگان داخیل زمینه کار و شغل فراهم کند. این موضوع ییک از تعهدات دولت به برگشت کننده ها و 

 .ی   هستافغانستان در نشست ژنوا ن
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ید درخواست آنها به  زیر داخله انگلستان: در چهارچوب برنامه جدبد، پناهجویان تا زمان تایو  پریت  پاتل
 کشورهای ثالث فرستاده خواهند شد

ضمن اعالم برنامه جدید دولت این کشور در  ٬وزیر داخله انگلستان یط سخنان  در مجلس عوام پریت  پاتل
قانون  گفت: قصد داریم برای   و مهاجرت غی 

 
نگهداری پناهجویان  که درخواست آنها در حال مورد پناهندگ

ات قانون  ایجاد   ٬برریس و یا تجدیدنظر خوایه است در اردوگاهها در ابحار آزاد یا در کشورهای ثالث تغیی 
 کنیم. 

 

اتژی جدید قانون مهاجرت انگلستان است ات به عنوان بخشی از اسی  گفت:   ٬او با اشاره به اینکه این تغیی 
قانون  د ضمن مبارزه با شبکهبا این طرح جدی ایط الزم را ندارند  ٬های مهاجرت غی   افرادی که رسی

 
از پناهندگ

ی کنیم.   جلوگی 

 که به طور غی  درچارچوب این برنامه؛ تشی    ع دراخراج، افزایش مجازات
های قاچاقچیان انسان ویا کسان 

ی خواهد شد. ارد کشور شدهرانسه و فآیند و یا از طریق کشورهای امن مانند قانون  به کشور یم  اند جلوگی 

نت   ،ا سیم و دا صی ار گز   ی  خ للمال بت    سویرس  به گزارش  رادیو کانادا، شمار مهاجران به نقل از پایگاه اینی 

قانون  که در ماه مارس در مرز   های جنون  آمریکا بازداشت شدند، افزایش قابل توجیه داشته است. غی 

قانون  در دسته  ۲۰۲۰های جنون  آمریکا از اواخر سال های متعدد به مرز ها و کاروانهجوم مهاجران غی 

ن که سیاست مهاجرن  منعطف تری را نسبت به دونالد آغاز شد، اما پس از به قدرت رسیدن جو باید

 ترامپ در پیش گرفته است، تشدید شد. 
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قانون  در مرز  وده بریکا و مکزیک در ماه مارس در پانزده سال اخی  ن  سابقه های آمبازداشت مهاجران غی 

های جنون  آمریکا است و به گفته مسئوالن مرزی آمریکا، شمار کودکان تنها و ن  رسپرست  که در مرز 

های جنون  ، نسبت به سال گذشته صد درصد افزایش یافته است. افزایش تنش در مرز بازداشت شده اند

 ها از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را تشدید کرده است. وم انبوه مهاجران، انتقاد آمریکا به علت هج

هزار نفر که تالش  ۱۷۲حفاظت مرزی آمریکا، در ماه مارس بیش از  ترین گزارش اداره گمرکات و طبق تازه

قانون  از طریق مرز غکردند به طور یم ین رقم وند، بازداشت شدند. اشهای مکزیک وارد خاک آمریکا ی 

 دهد. درصدی را نسبت به ماه فوریه نشان یم ۷۱افزایش 

قوانت   و مقرران  دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشت   آمریکا به منظور اجرای سیاست مدارای صفر در زمینه 

قانون  به اجرا گذاشت، به مقامات مرزی آمریکا این اجازه را یممقابله با مهاجرت دهد که مهاجران های غی 

های جنون  را به رسعت اخراج کنند با این حال دولت جو بایدن تعهد کرده است  اشت شده در مرز بازد

های جنون  آمریکا کودکان ن  رسپرست را اخراج نکند. در ماه مارس شمار کودکان بازداشت شده در مرز 

 نفر رسید.  ۸۹۰هزار و  ۱۸نسبت به ماه فوریه دو برابر شد و به 
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روی پرده « دقیقه از یک قرن ۱۰۸»که در قالب بسته « انبار»زاده بازیگر فیلم کوتاه  هالل محمدرضا 
 ی  عبدهللا را درکقش و بازی کاراکنترین چالش انتخاب با بیان اینکه اصیل مهر ر اگ  ی  خ رفت، در گفتگو با 

 مهاجران افغان یم
 

 دانم، اظهار کرد: برای من مو بهی  از زندگ
 

هان  که یک کارگر افغان و سخت   اجهه با زندگ
ها به این افراد ییک از دالیل بود از سوی دیگر نگاه آدم به عنوان یک مهاجر در کشور دیگری دارد دغدغه

 .پذیرش نقش بود

 

باورپذیری اثر گفت: بازیگری یک دنیای بزرگ و پر از چالش است.  نقش بازیگر در وی در ادامه با اشاره به 
 یم هر روز که

 
توان  نیم شوی و دیگر های متفاوت یمق شخصیتکت  بیشی  عاشق خلبیشی  با نقش زندگ

  بلوغ ذهت  است که اش داشت   باور بزرگ و از آن دور شوی. بازیگری عشف  است که الزمه
ً
هرکش قطعا

 و در چارچون  بلوغ و باور ب تواند به اینها تالش و تجربه یمپس از سال
رسد و ایفای نقش را به درست 

ی به شما در یک فیلمنامه یا نمایشنامه پیشنهاد یم باورپذیر به انجام قرار است  شود و برساند. وقت  کاراکی 
 کنید و از خودتان دور روزها و شب

 
 یم حایل س و باشید، ح ها آن نقش را زندگ

 
کنید که قابل وصف را زندگ

 این حس ناب را « انبار»از جمله در رابطه با نقش عبدهللا در فیلم کوتاه  ها نقش نیست، من در کنار تمام
ین و احسایس است که در کل فیلم دیگران  کردم. عبدهللا یک رسکارگر شی 

 
کند را دعوت به آرامش یم زندگ

 .ضایعات است ارانش در آن انبار و به نویع رستیم و رهی  همک

ی شخصیت عبدهللا در فیلم زاده عنوان کرد: روند شکل هالل خییل رسی    ع اتفاق افتاد،  انبار  «کوتاه»گی 
ی گویش افغان نداشتم و باید  زبان یا همان دری من دیر به این پروژه ملحق شدم، زمان زیادی برای یادگی 

 ویژه رساندم که برای مخاطب بهای یمهمزمان به درجه در کنار خلق شخصیت عبدهللا گویش را هم

https://www.mehrnews.com/news/5186968/مسائل-مهاجران-همیشه-برایم-دغدغه-است-حس-ناب-در-انبار
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بینم که همت   جا از یم مخاطب افغان ما باعث کدورت خاطر و غی  قابل باور نباشد. فرصت را مناسب
 .ای در بیان و ادای کلمات داشتمناخواسته های عزیز عذرخوایه کنم اگر قصور تمایم افغان زبان

مضمون اجتمایع به واسطه ارتباط تنگاتنگ با مخاطب و  های کوتاه با به گفته وی، تجربه کار در فیلم
 های جامعه بسیار لذت بخش و در عت   حالها و غمژانر به واسطه بیان شادی استقبال تماشاگر از این

ران به ویژه مسائل مهاج به دلیل به تصویر کشیدن مشکالت و معضالت« انبار»سخت است و فیلم کوتاه 
 .کاری، اجتمایع تا حد قابل توجیه موفق است

وع کرده است، بیان کرد: بازیگری در فضای تئاتر و فیلم   این بازیگر با اشاره به اینکه کار خود را با تئاتر رسی
یت  خودش را دارد وع کردم ویل .هر کدام جذابیت و شی  بازی  من فرزند تئاتر هستم و از تئاتر بازیگری را رسی

 برای من جذاب و لذت بخش است. هر پروژه در سینما 
ً
گذرد این یم ای کههمیشه هدف من بوده و شدیدا

ینهدف برایم زیباتر، بزرگ دارم به همت   دلیل تمام رو به جلو گام بر یم تر شود و خییل مصممتر یمتر و شی 
  انرژی، فکر و 

 
ی در زمینه پروژه ام کهگذاشته  کردن  را برای درست بازی امزندگ های بتوانم تجربیات بیشی 
 .تصویری کسب کنم

 را بدون هیچ مکث، توقف و حت  اجازه برگشت به عقب  زاده در پایان اظهار کرد: در تئاتر ما هالل
 

یک زندگ
بدن و حت   کنیم و برای اینکه تماشاگر بتواند با نمایش همراه شود، حرکات صورت،اجرا یم به صورت زنده

 متوجه سالن هم نشسته است بتواند  شود تا تماشاگری که در ردیف آخر خییل با مبالغه استفاده یمصدا 
صورت با دقت زیاد ضبط  تک اجزایداستان نمایش شود و با کار ارتباط برقرار کند ویل جلوی دوربت   تک

ود توی ذوق بیننده درشت شیا خییل به قویل گل شود اگر بیش از حد صورت و بدن بخواهد بازی کند و یم
ان   میان بازیگری تصویر و صحنه مرزی وجود دارد که اگر بازیگر نتواند آن را درک اصل زند. در یم کند جی 

ان نیست. این روزها آن بسیار سخت یم هم مشغول کارگردان  نمایشی برای  شود و گایه اوقات قابل جی 
 .اجرا در سال جاری هستم

 

 


