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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4---------------------------------------------------------------------------------------------------------- متن اخبار

 4----------------------------------------------------------------- را به کشورشان بازگرداند  یمهاجر افغان  363 هیترک

 5--- ... مهاجران  یروابط دوجانبه و رفع مشکالت بانک تی تقو یرو رانیوزارت خارجه با معاون سفارت ا یاسیس نیمع

 6-------------------------------------------------------------- نمودند  افتی در یمواد خوراک ری صد ها خانواده در پنجش

 6---------------------------------------------------------- سره مرسته وشوه وی( کورن٨٣٥له ) ېوالیت ک رهارګننپه 

 7---------------------------------- داشته باشند  یدسترس  یبه خدمات بانک  توانندی: مهاجران ثبت نام شده افغان مرانیا

 9---------------------------------- ړېک تنهښکولو غو تهځ ته د اسانتیاو د رامن والوډد طالبانو حکومت له ایران افغان ک

 11 -------------------------------------------------- ی یو روغتیایي مرکز پرانیستل ېکندهار ک ۍشنرېعالي کم والوډد ک

 12 ------------------------------------------------------- باسي ېخاور  ېله خپل والډزیات نور افغان ک ٣٨۰ترکیه له 

 12 ------------------------------------ دارند  تیاخراج مهاجران افغان؛ آنان از برخورد نادرست مرزبانان شکا شیافزا
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 ویب سایت رادیو تلویزیون ترکیه 

سیصد و شصت و سه مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان به منظور اعزام به کشورشان از شهر ادیرنه به استانبول منتقل  

 شدند 

 

مختلف دستگیر شده و موقتا در مراکز استرداد اتباع خارجی های  ها برای استرداد مهاجران غیرقانونی که در تاریخفعالیت

 .کنند، همچنان ادامه دارددر سراسر ترکیه اقامت می

مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان پس از طی مراحل قانونی از ادیرنه به استانبول منتقل شده و با    363در این راستا،  

 .هواپیما به افغانستان اعزام خواهند شد
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های فشرده برای بازگرداندن مهاجران  تالش .دهدای انجام میویژه  بارزه با مهاجرت غیرقانونی را با استراتژیترکیه م

اند، به کشورهایشان  طور موقت در مراکز مهاجرت استانی اسکان داده شدهغیرقانونی که در سراسر کشور دستگیر و به

 .ادامه دارد

 آژانس اطالعاتی باختر 

 

شیرمحمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت امور خارجۀ افغانستان با سید حسین مرتضوی معاون سفارت ایران در  

 .مهاجران افغان در ایران گفتگو کردکابل روی تقویت روابط دوجانبه و رفع مشکالت بانکی 

به گزارش آژانس باختر؛ بر اساس خبرنامۀ وزارت امور خارجه، سید حسین مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل  

روابط میان دو کشور را تاریخی خوانده و ابراز امیدواری کرده است تا ارتباطات سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و  

 .ش تقویت شودایران بیشتر از پی

دهیم تا  عناصر متعصب« اجازه نمی»معاون سفارت ایران با اشاره به مسایل مرزی میان دو کشور گفته است که به 

 .دار سازندروابط دو کشور را خدشه

های جمهوری اسالمی شیرمحمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت امور خارجۀ افغانستان ضمن قدردانی از همکاری

 .مردم افغانستان، بر ایجاد فضای دوستی و برادری میان مردمان دو کشور تأکید کرده استایران با 
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معین سیاسی وزارت امور خارجه همچنین بر حل مشکالت بانکی مهاجران افغان در ایران تأکید کرده و افزوده است که  

 .اهد شدبرداشته شدن مشکالت بانکی سبب تقویت روند داد و ستد تجاری میان دو کشور خو

هایی در روند ارائه خدمات بانکی برای  گفتنی است که بر اساس تصمیم اخیر دولت جمهوری اسالمی ایران، محدودیت

 .اتباع خارجی در آن کشور وضع شده است

جات با مشکالت زیادی  گویند که از رهگذر استفاده از خدمات بانکی، انتقال و دریافت حوالهمهاجران افغان در ایران می

 .مواجه شده اند

 ویب سایت وزارت 

 

خانواده بیجاشده ناشی از جنگ   850آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت پنجشیر مساعدت خوراکی را برای  

 .سرطان توزیع نموده است 13به تاریخ 

شامل پنجاه کیلو آرد، چهار نیم کیلو روغن، چهار و نیم کیلومواد تغذی، نیم مساعدت مذکور، برای هرخانواده سروی شده  

کیلو نمک و شش و نیم کیلو دال بود که از جانب سازمان جهانی خوراک تهیه وازطریق اداره امور مهاجرین آنوالیت 

 .توزیع شد

 ویب سایت وزارت 
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مه نېټه د دغه والیت پر  ١٣ننګرهار والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست له لوري د روان کال د چنګاښ په  د  

 .( اسیب پزیرو داخلي بې ځایه شویو کورنیو سره نغدي مرسته وشوه٨٣٥)

( کورنیو ته ٨٨الر، )( ډ٦٥۰( کورنیو ته )٩۰( ډالر، )٥٥۰( کورنیو ته )٦٧( امریکایی ډالر، )٣٣۰( کورنیو ته )٥٩۰)

موسسې په مالي مرسته د ننګرهار په مرکز کې د مهاجرینو چارو ریاست په همغږۍ ورکړل  (UNHCR) ( ډالر، د٨۰۰)

 .شوې

  ویب سایت مهاجر نیوز

توانند پناهجویان افغان که در برنامه سرشماری اتباع خارجی در ایران شرکت کرده اند میبه گزارش رسانه های ایران،  

 .به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند. ایران دو ماه پیش برنامه سرشماری اتباع خارجی را راه اندازی کرد

تباع خارجی شرکت کرده اند می  احمد وحیدی وزیر داخله کشور ایران گفته است که مهاجرانی که در برنامه سرشماری ا

 .توانند به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند

 .وی یکشنبه گذشته این موضوع را با کمیسیون امور خارجی و مهاجرت مطرح کرد
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وحیدی افزود: »برای تعیین ظرفیت اتباع خارجی باید برنامه سرشماری آنها با جدیت انجام شود.« به گفته وی، برای  

 .های دقیق برای اتباع خارجی باید محل سکونت و فعالیت اقتصادی آنها شناسایی شود تدوین سیاست

وی همچنان گفت که با خارجیانی که در سرشماری شرکت نکنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. به گفته وی، در  

ود که این موضوع بین دو طرف  هماهنگی با مقامات کنونی افغانستان باید جلوی ورود مهاجران افغان به ایران گرفته ش

 .در حال بررسی است

و کشور در تالش است تا در کوتاه  وزارت داخله ایران اعالم کرد که سرشماری اتباع افغانستان آغاز شدهدو ماه پیش،  

 .مدت این سرشماری را انجام دهد

جدیدی از پناهجویان افغان مواجه شد. فقر، بیکاری، تهدید    پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ایران با موج

 .توسط طالبان و ناامنی هزاران افغان را مجبور به فرار به کشورهای همسایه از جمله ایران کرده است

ایران وزیر امور خارجه ایران در اواخر ماه مارچ گفت که از زمان سقوط طالبان حدود یک میلیون پناهجوی افغان به  

 .وارد شده اند و اکنون این تعداد به پنج میلیون مهاجر رسیده است

بیشتر پناهجویان افغان در ایران می مانند، اما برخی از آنها از آنجا به ترکیه راه می یابند و تالش می کنند که از آنجا  

ان اخراج شده از این کشور نیز افزایش  وارد کشورهای اروپایی شوند. با افزایش مهاجرت افغان ها به ایران، تعداد مهاجر

 .یافته است. به گفته طالبان، ایران هر هفته صدها مهاجر افغان را به افغانستان باز می گرداند
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 ډیو د آزادی را

 نستان ته را استول شوي و شمېر افغان کډوال چې له ایران افغا ی

د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي، په کابل کې یې د ایران د سفارت له مرستیال سره د نورو موضوعاتو  

ترڅنګ په هغه هېواد کې د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې او غوښتنه یې کړې چې هغوی ته دې اسانتیاوې رامنځته 

 .کړي

بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد ضیا پرون سې شنبې په یوه ټویټ کې ویلي چې له  د طالبانو د حکومت د  

ته ایران څخه یې غوښتي چې په هغه هېواد کې دې د افغان کډوالو د بانکي حسابونو په ګډون هغوی ته اسانتیاوې رامنځ

 .کړي

ل شیر محمد عباس ستانکزي او په کابل کې د ایران  دغه غوښتنه په هغه کتنه کې چې پرون د دې وزارت د سیاسي مرستیا

 .د سفارت د مرستیال سید حسن مرتضوي ترمنځ وشوه، مطرح شوه

دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنیدونکو چارو وزارت وړمه ورځ وویل چې په دې 

 .ره ایستلو پروسه چټکه کړې دهوروستیو کې ایران له خپلې خاورې د افغانانو د په زو
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 د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی  

افغان کډوال په زوره د نیمروز والیت پر میلک او د   ٣۲۰۰دې وزارت ویلي چې یوازې د دوشنبې په ورځ ایران نژدې  

 .هرات د اسالم قلعه پر پولو د افغانستان لورته را اړولي دي

طالبانو حکومت ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې ایران د ورځې په متوسط ډول دوه زره افغان کډوال له خپلې د  

 .خاورې باسي او افغانستان ته یې استوي

کې ښځې او ماشومان و، ایران افغان کډوال چې په  ۴۵۶۰د دې وزارت په وینا د چنګاښ له نهمې تر یو لسمې پورې  

  .ان ته یې استولي ديایستلي او افغانست

که څه هم د ښاغلي ستانکزي او ښاغلي مرتضوي د تېرې ورځې په کتنه کې ظاهراً له ایرانه په زوره د افغان کډوالو د  

دي ویل شوي خو څه باندې یوه اونۍ مخکې د طالبانو ویاند ذبیح هللا مجاهد ویلي و چې دوی تل د ایستلو په اړه څه نه 

هېوادونو چې افغان کډوالو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی، غوښتي چې له دوی سره ښه  ایران په ګډون له هغو  

 .چلند وکړي

هغه ویلي وچې په نورو هېوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې دوی ښې درک کوي او له چارواکو سره په غونډو کې یې 

 .تل په دې اړه اندېښنې شریکې کړي دي

کډوالو د ایستلو د پروسې د چټکېدو ترڅنګ په دې وروستیو میاشتو کې په هغه هېواد کې له    له ایرانه په زوره د افغان 

 .افغان کډوالو سره د ایران د پولیسو او نورو لورو د بد چلند زیات راپورونه ورکړل شوي دي
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 .واده ووځيخو په افغانستان کې روان ناوړه اقتصادي او سیاسي وضعیت اکثره افغانان دې ته اړباسي چې له هې

 .ډېری دغه افغانان هم د اروپا په نیت ایران ته مخه کوي

د ایران د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي او د قانون د تنفیض د چارو مرستیال سید مجید میر احمدي څو ورځې مخکې  

کډوالو شمېر  وویل چې د دوی سروې ښېي چې په اوس وخت کې په ایران کې د مېشتو قانوني او غیر قانوني افغان  

 .شاوخوا څلور نیم میلیون تنو ته رسیږي

 د آزادي راډیو 

 

 د افغانستان په عمومي نقشه کې د کندهار والیت موقعیت  

د کندهار والیت په   ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ  لپاره د ملګرو  افغانستان  اعظم کال کې د یوه روغتیایي مرکز د د 

 .پرانستلو خبر ورکوي

تنو کورنیو بې ځایه شویو ته    ۴٣۰۰دغې کمېشنرۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکز به په دې سیمه کې  

 .روغتیایي خدمات سرته رسوي

 .غانو ته ښه امکانات برابرويیو ان ایچ سي ار ویلي چې دا مرکز په سولري یا لمریزې برېښنا سمبال دی چې نارو
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 رادیو آزادی 

 ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال  

افغان کډوال د دې هېواد چارواکو استانبول ته لېږدولي چې    ٣۶٣د ترکیې د انادولیا رسمي خبري آژانس د راپورله مخې  

 .له هغه ځایه یې افغانستان ته واستوي

 .دغه افغان کډوال د ترکیې په ادیرنه ښار کې نیول شوي دي

افغانانو چې په غیر قانوني توګه یې په دې ښارکې ژوند کاوه، له همدې امله چې د استوګنې قانوني  د راپور له مخې دغو 

 .لرله، بېرته افغانستان ته لېږل کېږياجازه یې نه

 .دي ویل شوي چې دوی به کله افغانستان ته لېږل کېږيخو دا نه

 .دیترکیې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی 

 .افغانان ایستلي و او هغه مهال یې ویلي وچې له غیر قانوني کډوالو سره به جدي چلند کوي  ۲۲٧د ثور په میاشت کې یې  

 رادیو کلید  سایت ویب
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گویند که آنان از سوی نیروهای امنیتی، کایت داشته و می مهاجران افغان از برخورد نادرست پولیس کشورهای همسایه ش

 .شوندوکوب شده و دوباره به کشور برگشتانده میلت

 

گونۀ مهاجر افغان را که به   363گی  اجباری پناهجویان افغان از کشورهای منطقه، ترکیه به تازه   در ادامۀ روند اخراج

 دوباره به کشور برگشتاند. غیرقانونی وارد خاک آن کشور شده بودند، 

مهاجر افغان از ایران، دوباره به کشور   500های ایرانی، اخیرا بیش از چهارهزار و  حال، بر اساس گزارش رسانهدر عین

 بازگشت داده شده اند. 

از مهاجران اند، میبرخی  به کشور برگشتانده شده  از دستگیری مهاجران،که دوباره   گویند که نیروهای سرحدی پس 

 کنند. رحمانه لت و کوب می صورت بیرا به   آنان

ماه اقامت در آن  دلیل بیکاری به ترکیه سفر کرده بود؛ اما پس از یک گوید که بههللا جعفری، افسر حکومت قبلی میعتیق

لیس  ماه توسط پوکشور، دوباره برگشتانده شد:»از فقر و بیکاری مجبور شدم به ترکیه بروم، بعد از سپری کردن یک

 گرفتار و رد مرز شدم. ما بسیار لت وکوب شدیم که حتی بعضی از دوستان ما هنوز در وضعیت بد صحی قرار دارند.«

شوند سوی سرحد متحمل میمهاجران افغان در آن  فواد، یکی دیگر از مهاجران بازگشت داده شده از ایران، از رنج هایی که

کار شدم و از جبر روزگار به ایران رفتم، با تکلیف و رنج زیاد از مرز بیکند:»بعد از تحوالت سیاسی  چنین حکایت می

عبور کردم؛ اما بعد از مدت چند توسط پولیس دستگیرشدم. آنان مهاجران را بسیار تحقیر کردند و رد مرز کردند حاال در  

 افغانستان هم کار وبار نیست ما حیران هستیم چی چاره کنیم.«
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گوید که حکومت در تالش فراهم ساختن زمینه کار برای جوانان ی معاون سخنگوی امارت اسالمی، میحال، بالل کریمبا این

است تا از مهاجرت بیشتر آنان جلوگیری شود:»مسئولین امارت اسالمی با کشورهای بیرونی در تماس هستند، خواست 

 شود، با مهاجرین همکار باشند.«که زمینه برگشت آنان فراهم میما از کشورهای بیرونی این است، تا زمانی

گونه قانونی و چهار این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، دو میلیون و یکصدهزار مهاجر افغان به

 برند. صورت غیرقانونی در این دو کشور بسر میمیلیون مهاجر دیگر به
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