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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1--------------------------------------------------- واليتونوکې له شپږ زرو زياتو کورنيوسره مرستې وشوې( ۱۲په )

 2-------------------------------------------------------------صد ها خانواده در پنج واليت کشور کمک دريافت نمودند

 3-------------------------------------------------------- باميانو کې سلګونو کورنيو ته د مرستو د وېش لړۍ پيل شوه

 4------------------------------ الملل درباره مشکالت مهاجرين افغان به صدر اعظم پاکستان نامه نوشترييس عفو بين

 5----------------------------------------------------------------- ماه اخير 9به کشور در هزار مهاجر  728بازگشت 

 7---------------------------------------------------------------------- جان باختن يک مهاجر افغان در زندان پاکستان

 8--------------------------- نشست چهار جانبه در ايران موضوع برگشت مهاجرين افغان را مورد بحث قرار داده است
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 متن کامل اخبار

  دوزارت ویب سایت

 

( واليتونوکې د مهاجرينو چارو وزارت د رياستونو او آمريتونو په ۱۲په )  يوشمېر مرستندويه بنسټونو له لورېد 

 ( کورنيو سره مرستې وشوې.۶۳۹۵( مې )۲۵( مې تر )۲۰همکارۍ د ليندۍ د )

په هرات،  په يادو مرستو کې خوراکي توکي، ژمنۍ بسترې، د لمريزې برېښنا تختې او نغدي مرستې شاملې وې، چې

 هلمند، نيمروز، بغالن، ننګرهار، کندز، غزني، پروان، پکتيکا، باميان، لغمان او بدخشان کې په يادو کورنيو ووېشل شوې.
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 ویب سایت وزارت

 

امورمهاجرين و عودت کننده گان واليات غزنی ، ننگرهار ، غور ، بغالن و به اساس گزارش های واصله از رياست های 

 قوس مساعدت های بشری توزيع شده است. 24خانواده به تاريخ  987نيمروز برای 

خانواده در  11، به  CHAدالر امريکايی از جانب موسسه  550مبلغ خانواده درغزنی  478هريک از اين کمک ها به 

هزار افغانی ا زجانب  14مبلغ  خانواده در غور 105، به  NRCافغانی مساعدت موسسه  680ارو هز 21ننگرهارمبلغ 

ACF   ، قلم مساعدت موسسه  18يک بسته صحی شامل  خانواده در بغالن 37بهDACAR  خانواده در  356، برای

در مراکزواليات يادشده  ميباشد باهماهنگی ادارات مهاجرين UNHCRدالر امريکايی که مساعدت  330نيمروز مبلغ 

 توزيع شده است.

  

 

 

 

 

https://morr.gov.af/


 

3 
 

 

  Website: https://morr.gov.af چارو وزارت او راستنېدونکو  دمهاجرینو  مهاجرین وعودت کنندگانوزارت امور 

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

  دوزارت ویب سایت 

 

( راستنېدونکو، بېځايه شوو او د طبيعي پېښو له امله زيانمنو شوو ۷۱۶)   د باميانو واليت د مهاجرينو چارو آمريت

 ( مه د مرستو دوېش خبر ورکړ.۲۴په ) کورنيو ته د ليندۍ

( ۵۰۰( زره او )۱۷( له لورې هرې کورنۍ ته ) IOMپه پام کې ده، چې د مهاجرت نړيوال سازمان )  د سرچينې په خبره

(، کهمرد، شېر او سيغان کې ووېشل ۲(، يکه ولنګ )۱( کمپلې او يوه يوه ژمنۍ کڅوړه په يکه ولنګ )۳افغانۍ نغدې، )

 شي.
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 آریانانیوز

 

AddThis Sharing Buttons 

Share to Facebook 

FacebookShare to TwitterTwitterShare to WhatsAppWhatsAppShare to 

MessengerMessengerShare to SkypeSkypeShare to پست الکترونيکیپست الکترونيکي Share 

to TelegramTelegramShare to ادامه... 

 ...ادامه

(Last Updated On:  ۱۴۰۱, ۲۶قوس) 

گی به مشکالت مهاجرين و ای به صدر اعظم پاکستان خواستار رسيدهالملل طی نامه سرگشادهسرمنشی سازمان عفو بين

 گان افغانستان در اين کشور شده است.پناهنده

اگنس کاالمارد آمده که پاکستان فاقد قوانين ملی برای حمايت از مهاجرين است و روش مشخصی برای تعيين در نامه 

 گی ندارد.حالت پناهنده
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توانند های مقيم پاکستان عمدتاً قادر به دسترسی به مسکن نيستند و نمیدر اين نامه آمده است که بدون اسناد قانونی، افغان

 کنند که به آنها خانه کرايه بدهند. ها را متقاعدخانهصاحب

ها شان با نام خودشان پول دريافت کنند. آن ها نمی توانند حساب بانکی باز کنند يا از اقاربخانم کاالمارد افزوده که افغان

 توانند سيم کارت دريافت کنند.های پاکستان، نمیهمچنين به دليل نداشتن اسناد هويتی و سياست

پنداشته « اخراج»ها از مرز عبور کنند چنانچه اين امر يک نوع است که برای تمديد ويزه نياز نباشد افغاناو همچنان گفته 

 شود.می

اش تاکيد کرده است که حکومت پاکستان همچنين بايد از حقوق مهاجرين برای آزادی بيان، الملل در نامهسرمنشی عفو بين

آميز محافظت کند و بازداشت پناهجويان به بهانه نداشتن اسناد بايد تهای مسالمآزادی برگزاری تجمعات و گردهمايی

 متوقف شود.

 رادیوی کلید

هرچند صندوق جمعيت سازمان ملل متحد از بازگشت تعداد زيادی از مهاجران افغان از کشورهای همسايه خبر داده 

 .افغان به کشور فراهم گردد  شود تا زمينۀ بازگشت دوبارۀ مهاجرانگويند که تالش میمیاسالمی مسئوالن امارات  است. 
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 خبر داده است. ماه اخير  9هزار مهاجر افغان در  728صندوق جمعيت سازمان ملل متحد از بازگشت 

مهاجر از ايران و  600هزار و  661ماه اخير به تعداد  9قوس( در توييتی نوشت که در   24شنبه، اين اداره روز )پنج

 اند.تن ديگر از پاکستان به افغانستان برگشته 300هزار و  66

با اين حال شماری از آگاهان برگشت مهاجران افغان را فرصتی برای حکومت کنونی در جذب جوانان تحصيل کرده در 

 دانند.ادارات دولتی می

 خوانند که هرجا درپی لقمۀ نانی سرگردانند.ی میگاناين آگاهان شهروندان افغانستان را بيچاره

سازد گويد که شرايط ناگوار کشور و بيکاری، مردم افغانستان را مجبور میتن از کارشناسان سياسی میمهدی توانا يک

 که به قصد پيدا کردن کار کشور را ترک کنند.

مسأله برگشتاندن مهاجران افغان ”داند:المللی میتوانا اخراج اجباری مهاجران افغان را برخالف کنوانسيون حقوق بين

های مختلف دارد که در قدم اول زير فشار قرار دادن حکومت است. گذشته از آن بيکاری، فشارها و فقر مردم را جنبه

 ”کند.مجبور به ترک کشور می

نات اخذ پاسپورت را ندارند و درعين حال برخی از آگاهان اقتصادی به اين نظر اند که مردم افغانستان فرصت و امکا

 دهند.شوند از راه غير قانونی مهاجرت کنند، اما کشورهای ديگر آنان را برگشت میمجبور می

انداز کاری گويد که نسل جوان و تحصيل کردۀ افغانستان به دنبال کار است و نبود چشمظاهر حليمی کارشناس اقتصادی می

 شود که آنان کشور را ترک کنند.عث میهای مشخص از سوی حکومت، باو برنامه

کنند و هر زمانی که رابطۀ آنان با حکومت کنونی ها را به عنوان ابزار سياسی استفاده میکشورهای همسايه افغان“

 ”آورند.مهاجرين را اخراج کرده و با استفاده از آنان باالی حکومت فشار می افغانستان دچار مشکل شد، 

گويند که امارت اسالمی تالش دارد زمينۀ برگشت مهاجران را در کشور فراهم سازد و کشورهای میبا اين حال مسئوالن 

 همسايه بايد برای مهاجران افغان اين فرصت را بدهند تا آنان به خواسته خود به کشور برگردند.

هردو کشور همسايه]ايران و  مهاجران نبايد تحت فشار قرار بگيرند.”گويد:هللا مجاهد سخنگوی امارات اسالمی میذبيح

خواهيم که بازهم حوصله کنند و با مهاجران رفتار مناسب اند و ما میها از مهاجران افغان ميزبانی کردهپاکستان[ سال

 ”داشته باشند. امارت اسالمی افغانستان کوشش دارد که زمينۀ برگشت دوبارۀ مهاجران افغان را به کشور مساعد سازد.

ترين گزارش خود گفته است که با فرارسيدن فصل زمستان، حدود گان ناروی در تازهاست که شورای پناهندهاين در حالی 

 اند.های شان جبرا بيرون رانده شدهدر واليت بادغيس از خانه  هزار بی جا شده داخلی 20
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 گان داخلی را توقف دهد.اين شورا از امارت اسالمی خواسته است که اخراج آواره

 رادیوی کلید

يک مهاجر افغان بانام عبدالخليل که از سوی پوليس پاکستان در شهر کراچی زندانی شده بود، در داخل زندان جان باخته 

 .است

 

فارياب بوده و قونسلگری افغانستان در شهر کراچی با نشر يک اعالميه گفته است که اين شخص باشنده اصلی واليت 

 برای تداوی به پاکستان سفر کرده بود.

 به گفتۀ منبع اين مهاجر افغان به دليل نداشتن اسناد قانونی از سوی پوليس زندانی شده بود.

 دليل مريضی در داخل زندان شهر کراچی جان باخته است.افزايد که عبدالخليل شام جمعه گذشته، بهمنبع می

 ه تالش دارد تا با نزديکان اين شخص در ارتباط شده و جسد او را به افغانستان انتقال دهد.اين قونسلگری گفته است ک

گويد که همسر اين مرد نيز در زندان بسر های زندانی در شهر کراچی میدر همين حال منيزه کاکر، وکيل مدافع افغان

 برد که پس از جان باختن شوهرش نيز آزاد نگرديده است.می

https://morr.gov.af/
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مهاجر افغان ديگر، از سوی  130عبدالخليل و همسرش در ماه اکتوبر سال جاری ميالدی همراه با حدود به گفته او 

 پوليس پاکستان دستگير و زندانی شده بود.

  آزادی رادیوی

 

اخذ پاسپورت قصد خروج از افغانستان را دارند، وزارت امور مهاجرين و عودت کننده در حاليکه تعدادی از افغان ها با 

گان طالبان می گويد که در يک نشست چهارجانبه در ايران در مورد بازگشت مهاجرين افغان به افغانستان، گفتگو شده 

 .است

 

لبان، به روز شنبه در پيام ويدئويی مولوی عبدالرحمن راشد، معين مسلکی وزارت امور مهاجرين و عودت کنندگان طا

منتشر شده از راديو تلويزيون ملی تحت کنترول طالبان گفت که در نشست به ميزبانی ايران، نمايندگان افغانستان، ايران، 

 :پاکستان و سازمان ملل متحد روی بازگشت مهاجرين افغان به کشور شان بحث کرده اند

 

به شد، عبارت از آنست که؛ مهاجرين بطور دواطلبانه، مصئون و باعزت به فيصله های که در اين نشست چهارجان"

وطن شان برگردند. دوم، ادغام مجدد و پايدار مهاجرين در کشور شان به خاطريکه به آنها سرپناه و اسکان داده شود. 

ون دالر برای ميلي ۵۵۰سوم جلب کمک های بشری از کميشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان است. 

 ."عودت اين پناهجويان اختصاص داده شده است
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به گفتۀ مولوی راشد برای حل مشکالت مهاجرين افغان در ايران تصميم بر تشکيل يک کميته مشترک گرفته شده، اما 

 .مولوی راشد در مورد مشکالت مهاجرين افغان در پاکستان چيزی نگفته است

رد مرز ميکند و در پاکستان نيز مهاجرين افغان به دليل نداشتن اسناد به زندان انداخته ايران مهاجرين افغان را به زور 

 می شوند

ولی عبدالحميد جليلی، قونسل سابق حکومت مخلوع افغانستان در پاکستان به راديو آزادی گفت که مهاجران افغان که در 

 :ماه اخير به پاکستان آمده اند، با مشکالت زياد روبرو هستند ۱۶بيش از 

 

يکی مهاجرينی هستند که به طور غيرقانونی به ويژه از طريق سپين بولدک وارد پاکستان شده اند، آنها بر اساس يک "

ه پناهندگانی است معامله به آنطرف سرحد رفته اند و تعداد آنها بسيار زياد است. مشکلی که اکنون وجود دارد مربوط ب

 ".که يا ويزۀ آنها ختم شده است يا کسانی اند که به طور غيرقانونی وارد پاکستان شده اند و بدون اسناد زندگی می کنند

 

https://morr.gov.af/

