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 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1-------------------------------------------------------------- غور کې له دوه زرو زياتو کورنيو سره مرستې وشوې

 1------------------------------------------------------------------- مواد خوراکی برای ده ها تن در تخار توزيع گرديد

 2--------------------------------------------------------- مرستې وشوې  خوست کې له درې زرو زياتو کورنيو سره 

 3----------------------------------------------------------------- بيش از دو هزار مهاجر افغان به وطن برگشت نمود

 4----------------------------------------------------------- کندميليون مهاجر در سال جاری ميزبانی می 1.2آلمان از 

 5----------------------------------------------- «مجبوريم به ايران برگرديم»افزايش اخراج مهاجران افغان از ايران؛ 
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 متن کامل اخبار

 دوزارت ویب سایت 

 

  (UNHCR )د دره خشکک هللا يار، غملين او د   دفتر له لورې د غور واليت د مهاجرينو چارو رياست په همکارۍ

 ( مه نغدي مرستې وشوې.12د ليندۍ په )   ( کورنيو سره2۴۵2فيروز کو سمې او شهر او چهارسدې ولسوالۍ )

( امريکايي ډالره 2۷۵( کورنيو ته )۴۸1( امريکايي ډالره او )۷۰۰( کورنيوهرې کورنۍ ته )۹۷1د يادو کورنيو له ډلې )

 نغدې ووېشل شوې.

  ویب سایت وزارت
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 قوس مواد خوراکی توزيع شد. 12خانواده عودت کننده در واليت تخار به تاريخ  6۵برای 

پاکت  3۰کيلو آرد تغذی برای خانم های حامله و  ۹کيلو روغن ،  1۸دالنخود ، کيلو  2۵کيلو آرد ،  2۰۰اين کمک شامل 

 .مواد سوی تغذيه برای اطفال از جانب سازمان جهانی خوراک بود

 دوزارت ویب سایت 
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( مه 12په همکارۍ د ليندۍ په ) واليت د مهاجرينو چارو رياست  ( له لورې د خوست  WFPخوراک نړيوال سازمان ) 

 ( کورنيو سره د خوراکي توکو مرستې وشوې.31۰۰) 

 ووېشل شول. ( لېتره غوړي او نيمه کيلو مالګه ۴کيلو دالنخود، )( 6( کيلو اوړه ، )۵۰يادو کورنيو هرې کورنۍ ته )

  ویب سایت وزارت 

 

به واليت نيمروز   قوس 11و  1۰تاريخ های   مقيم ايران، از طريق پل ابريشم، به تن مهاجر افغان  ۵۵دو هزارو 

 برگشتند.

تن مجرد بودند  1۹51تن و  1۰4خانواده ، شامل  24افراد مذکور به اساس معلو مات ريس امورمهاجرين واليت نيمروز 

معرفی   IOMتن مجرد غرض دريافت کمک، به دفتر 426زن و همچنان  51مرد و  4۹خانواده شامل  23و ازآن ميان 

 شده اند.
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 شت صبحه

 

 .ميليون پناهنده را پناه داده است 1.2آلمان در جريان سال جاری حدود 

ميليون پناهنده را  1.2دسامبر، اعالم کرده است که آلمان امسال در مجموع  ۴شنبه، سونتاگ، روز يکآمروزنامه ولت

 .ميزبانی کرده است

 .اندبه گفته اين نشريه، بيش از يک ميليون تن تنها از اوکراين وارد آلمان شده

گی از اتباع کشورهای سوريه، افغانستان، ترکيه، درخواست پناهنده 612هزار و  1۸1عالوه بر اين، تا پايان ماه اکتبر، 

 .عراق و ساير کشورها دريافت شده است

 .شده بيشتر شودها تا پايان سال از رقم اعالمبراساس اين گزارش، مقامات آلمانی انتظار دارند که تعداد درخواست

گان های فدرال در مورد افزايش تعداد پناهندهها و شهرداریای در ايالتشريه تاکيد کرده است که نگرانی فزايندهاين ن

 .وجود دارد
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هزار نفری از سوی اين کشور در اوج  ۸۹۰ميلونی مهاجران از سوی دولت آلمان، از رقم پذيرش  1.2رقم جديد پذيرش 

 .استپيشی گرفته  2۰1۵بحران مهاجرت در سال 

 هشت صبح

 

ويژه ايران شدت گرفته است. های همسايه بهپس از تحول سياسی اخير در افغانستان، موج مهاجرت شهروندان به کشور

المللی های ملی و بينغيردولتی، موسسههای دولتی و سقوط دولت به دست طالبان سبب شد که هزاران نظامی، کارمند اداره

گونه قاچاقی به ايران شان فراهم نبود، به دليل هراس از تهديدهای امنيتی بهکه شرايط قانونی خروج از افغانستان برای

دولت پناه ببرند. ايران اما در اين اواخر روند اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی را افزايش داده است. ماموران انتظامی 

ای جز برگشت به گويند که چارهگان اما میشدهکنند. اخراجايران روزانه هزاران شهروند افغان را بازداشت و ردمرز می

 ايران ندارند.

صورت قاچاقی خود را شده از ايران است. او باشنده واليت غور است که سه ماه پيش بهاسدهللا، يکی از مهاجران اخراج

سه ماه پيش با پرداخت شش ميليون تومان از مرز »گويد: صبح می۸د. اسدهللا در صحبت با روزنامه به ايران رسانده بو

https://morr.gov.af/
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قلعه قاچاقی به ايران رفتم. دو ماه کار کردم، پول قاچاقی و مصارف خود را پرداخت کردم. ماه سوم هنوز مزد خود اسالم

 «د و ردمرز کردند.را نگرفته بودم که ماموران ايران مرا از داخل کارخانه گرفتن

گونه گويد که مجبور است دوباره بهتواند با دستان خالی به خانه برگردد. او میافزايد که نمیاين مهاجر ردمرز شده می

حاال اگر خانه بروم، زمستان در خانه »دهد: اش را تأمين کند. اسدهللا توضيح میقاچاقی وارد ايران شود تا نفقه خانواده

شود دوباره برای باری زياد است و هيچ کاروباری هم نيست. مجبورم به هر رقم میطقه ما زمستان برفچه کنم. در من

 «کارگری به ايران بروم.

های کاری در داخل کشور است. شماری از های اصلی مهاجرت شهروندان افغانستان به ايران، نبود فرصتيکی از علت

های کاری در افغانستان شکايت دارند. دستی و نبود زمينهاند، از فقر، تنگهمهاجران افغان که تازه از ايران اخراج شد

های خود، به دنبال کار به کشورهای همسايه بروند. به سخن گويند که مجبورند برای سير کردن شکم خانوادهآنان می

شده از سوی اساس آمارهای ارايهشوند. برآنان، در صورتی که زمينه کار در داخل کشور فراهم باشد، از کشور بيرون نمی

های نيمروز و هرات وارد گونه قاچاقی از مسيرهای واليتهای طالبان، روزانه بيش از سه هزار شهروند افغانستان بهمقام

 شوند.خاک ايران می

مار زيادی از با اين حال، اسدهللا يگانه مهاجر افغان نيست که از ايران اخراج شده است. در اين اواخر دولت ايران ش

اند را نيز اخراج کرده است. اخراج گونه قاچاقی وارد ايران شدهنظاميان پيشين که با سقوط حکومت به دست طالبان به

 های آنان را برانگيخته است.نظاميان پيشين نگرانی خانواده

دولت ايران نخست بازداشت و فريدون )نام مستعار( يکی از نظاميان پيشين است که حدود دو ماه پيش از سوی نيروهای 

شده حکومت پيشين است. يکی سپس به افغانستان برگشتانده شده است. فريدون باشنده هرات و يکی از نظاميان شناخته

وقتی فريدون از ايران اخراج شد، دوباره نتوانست برگردد و »گويد: صبح می۸گان او در صحبت با روزنامه از بسته

ايم، . چند روز از آمدنش نگذشت که توسط طالبان بازداشت شد. ما بارها نزد طالبان مراجعه کردهمجبور شد به خانه بيايد

 «ايم.اما اجازه ورود به دفتر طالبان در هرات را نيافته

افتد. به گفته شود، توسط طالبان به زندان میهای نظاميان پيشين، وقتی هر نظامی از ايران اخراج میبه گفته خانواده

 برند و از شمار ديگر هيچ سرنخی در دست نيست.های طالبان به سر مین، شماری از اين نظاميان در زندانآنا

ای است که تازه از ايران اخراج شده است. اين باشنده ولسوالی کرخ هرات مسووليت تأمين ساله 2۴قمرالدين، جوان 

قلعه وارد خاک ايران شده گونه قاچاقی از مرز اسالمبه نفری را بر دوش دارد. او حدود يک ماه پيشنفقه خانواده هفت

پزی بازداشت کرده و دوباره به کشور برگشت های خشتزنی پوليس ايران او را از داخل يکی از کورهبود، اما مامور گشت

 ت.بر و مصارف سفر را کمايی نکرده بود که ردمرز شده اسگويد که هنوز پول قاچاقداده است. قمرالدين می
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دهد که برای کار از کرخ به شهر هرات رفته و روزها در منطقه سر گذر مراجعه کرده تا اين جوان هراتی توضيح می

ام را که هنوز قاچاقیبه خاطر اين»کند: مزدورکاری کند، اما کار وجود نداشت و مجبور شد به ايران برود. او عالوه می

م دوباره از راه قاچاق به ايران شان خرج و خوراک زمستانی فراهم کنم، مجبوریام و فاميلم انتظار دارند براخالص نکرده

 «برگردم.

نيم وسالشوند که رفتن شهروندان افانستان به ايران را در يکفقر، نبود زمينه کار و ترس از طالبان، از داليلی شمرده می

گويند که در صورت وجود زمينه کار اند، میمرز شدهگذشته شدت بخشيده است. بيشتر افرادی که از سوی دولت ايران رد

 گونه غيرقانونی وارد خاک ايران شوند.شوند با عالمی از مشکالت و تحمل خطر بهو امنيت در داخل کشور، مجبور نمی

يمروز اين در حالی است که دولت ايران روند اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی را شدت بخشيده است. منابع در واليت ن

اند. در اين مهاجر افغان از ايران اخراج شده ۸12هزار و  2۸خورشيدی به تعداد  1۴۰1گويند که تنها در ماه عقرب می

فرد مجرد  361هزار و  2۴رسد و همچنان تن می ۴۵1خانواده که تعداد آنان به چهار هزار و  ۵۰ميان يک هزار و 

اند. اين در حالی يران اخراج و از طريق مرز پل ابريشم وارد واليت نيمروز شدهگونه اجباری از ااند. اين مهاجران بهشامل

 شدند.هزار مهاجر فاقد اسناد از ايران اخراج می 1۵است که طبق اظهارات منابع، از اين پيش ماهانه تنها حدود 

قلعه نيز روزانه شد. مرز اسالمپل ابريشم يگانه مرزی نيست که روزانه گواه اخراج اجباری مهاجران افغان از ايران با

 گواه اخراج صدها مهاجر افغان است.
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