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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   
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 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1------------------------------------------------------------------------------ د مهاجرينو نړيواله ورځ ونمانځل شوه

 3----------------------------------- معاون اداری رياست الوزرا : کشورها بايد مانع تطبيق پروژه های انکشافی نشوند

 5------------------------------------------------------------------ بيش ازهزار تن مهاجر افغان به وطن برگشت نمود

 6----------------------------------------- زياتو کورنيو سره مرستې وشوې( ۳۰۰د هېواد په يوشمېر واليتونوکې له )

 7----------------------------------------------------------------------------- توزيع کمک های نقدی درهلمند آغازشد

 8--------------------------------- عودت کننده موفق: وقتی زمينه کارو خود کفايی مساعد باشد، نيازبه مهاجرت نيست

 9--------------------------------------------------------------------------- مهاجر در کانال مانش ۱۶۰نجات بيش از

 10 --------------------------------------------------------- نظر سنجی: انتقاد زياد از سياست مهاجرت حکومت آلمان

 12 --------------------------------------------------- در نتيجه برخورد قايق پناهجويان با سخره يک کودک جان باخت
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 متن کامل اخبار

  وزارت ویب سایت د

 

( مه د ۱۸ا. امارت د چارواکو، د کابينې د غړو او په کابل کې د ملي او نړيوالو بنسټونو په شتون کې د دسمبر په ) د

 شوه. د رسنيو په مرکز کې ونمانځل حکومت د له لورې او راستنېدونکو چارو وزارتد مهاجرينو مهاجرينو نړيواله ورځ 

د   ( مه په دغه ناسته کې۲۷يکشنبه د ليندۍ په )  خليل الرحمن حقا ن یوزير الحاج   د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو

ځوانانو د غير قانوني مهاجرت پر مخنيوي ټينګار وکړ او په بادغيس کې يې د حکومت له لورې د داخلي بېځايه شوو د 

خپلو اصلي سيمو ته په خپله وويل، چې ا. امارت په ټول هېواد کې د زرګونو بېځايه شوو کورنيو   جبرې راستنېدو په اړه

 او دوی ته يې د ستنېدو زمينه برابره کړې.  خوښه ستنېدو مالتړ کړی

هغه زياته کړه موږ له کوربه هېوادونو او نړۍ څخه غواړو چې د افغان مهاجرينو له بنسټيزو حقونو سره د قانون له مخې 

همکاري او د نظرونو   افغان بنديانو د برخليک په اړهچلند وکړي او د ا. امارت چمتو دی چې په کوربه هېوادونو کې د 

 تبادله وکړي.
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د ا. امارت د رئيس الوزرا مال محمد حسن آخند په پېغام کې، چې په همدې موخه رالېږل شوی او د حکومت د رسنيو د 

ن مهاجرينو سره په له کوربه هېوادونو غوښتل شوي و، چې له افغا  رئيس مفتي انعام هللا سمنګاني له خوا ولوستل شو.

عادالنه او قانوني توګه چلند وکړي او هغه افغانانان چې له هېواده بهر دي د امنيت په تامينولو سره بايد بېرته خپل هېواد 

ته راستانه شي او خپل مادي او معنوي ظرفيت د هېواد د پرمختګ لپاره وکاروي. اوس پر موږ الزم دي چې د وطن د 

 ر وکړو.ابادۍ لپاره په ګډه کا

ا. امارت د رئيس الوزرا لومړي مرستيال عبدالسالم حنفي وويل، هر افغان چې غواړي په خپل هېواد   په دغه ناسته کې د

کې ژوند وکړي د هغه لپاره کومه ستونزه نه شته. هغه کسان چې د امنيتي اندېښنو له امله له هېواده بهر تلی بايد وطن 

 .ته راستانه شي دا زموږ ګډ کور دی

د هغه په خبره په افغانستان کې زيات شمېر لوستي ځوانان د اقتصادي ستونزو له امله بهرنيو هېوادونو ته مهاجرشوي 

دې د کور جوړولو، د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو، د   دي. هغه د نړۍ له هېوادونو وغوښتل چې افغان حکومت سره

تو د برابرولو او پراختيايي پروژو د پلي کولو په برخه کې همکاري داخلي بېځايه شوو، راستنېدونکو ، روغتيايي خدما

 وکړي.

همدارنګه د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت مالي او اداري مرستيال الحاج محمد ارسالح خروټي وويل، موږ دلته 

ملي کولو اقدام ته ژمن يو. ددې لپاره راټول شوي يو، چې د افغان مهاجرينو د ستونزو د حل د هوکړې د نوي کولو او ع

افغانان  د ا. امارت له بريا وروسته ډېر شمېر افغان مهاجر بېرته خپل هېواد ته راستانه شول او شاوخوا اووه ميليونه 

اوس هم د نړۍ په بېالبېلو هېوادونو کې مهاجر دي او د دوی د بنسټيزو حقونو ساتل او تامينول د مهاجرينو چارو وزارت 

 په دې برخه کې هڅې کو.  ونو څخه دي او موږله لومړيتوب

د مهاجرينو   استازو په خپلو خبرو کې  په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د مهاجرت نړيوال سازمان

 او راستنېدونکو سره د خپلې دوامداره همکارۍ اعالن وکړ.

بهرنيو هېوادونو ته د مهاجرينو د تګ او د هغه د مخنيوي د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو مرستيال مهاجر فراهي 

 په دعا سره پای ته ورسېده.  په الرو چارو خبرې وکړې او ناسته
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 آژانس اطالعاتی باختر

 

 قوس 27کابل باختر 

در محفل تجليل از روز بين المللی مهاجرت گفت کشورها بايد مانع تطبيق پروژه های معاون اداری رياست الوزرا 

 .انکشافی افغانستان نشوند

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، از روز بين المللی مهاجرت به اشتراک مولوی عبدالسالم حنفی معاون اداری رياست 

موسسات بين المللی از سوی وزارت امور مهاجرين و عودت  الوزرا و شماری از مقامات امارت اسالمی و نماينده های

 .کنندگان در کابل تجليل شد

در اين محفل، الحاج خليل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرين و عودت کنندگان گفت به دليل تجاوز کشورها 

شدند و حدود دو ميليون افغان از  به افغانستان، حدود هفت ميليون افغان به کشور های همسايه و ديگر کشور ها مهاجر

 .اثر جنگ ها از مناطق اصلی شان، به مراکز واليت ها بی جا شدند

او گفت حاال نظام امارت اسالمی در کشور حاکم است و در سراسر کشور امنيت تامين شده است، از افغانانی که در 

 .د در وطن شان ادامه دهندکشور ها مهاجر هستند، می خواهم که به کشور برگردند و به زندگی خو

او گفت امارت اسالمی خدمت به مردم را از جمله مسووليت های اصلی خود می داند و برای معيشت و تهيه مسکن 

 .برکشت کنندگان متعهد است

حقانی ياد آور شد که در جريان يک سال، حدود سه ميليون مهاجر از ايران ،پاکستان و ديگر کشور ها به کشور برگشته 
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 .دان

در همين حال پيام مال محمد حسن آخند رييس الوزرای امارت اسالمی توسط مفتی انعام هللا سمنگانی رييس مرکز رسانه 

های حکومت به خوانش گرفته شدکه در اين پيام، علل مهاجرت افغانان، تجاوز قشون سرخ و امريکا و هم پيمانان آن، 

 . عنوان شده است

يران و پاکستان خواسته شده است تا حقوق مهاجرين افغان را مطابق معيار های بين المللی در اين پيام ، از کشور های ا

 . در نظر گرفته تا افغانان درآن کشور ها زندگی باعزت داشته باشند

 . در اين پيام، رييس الوزرا به برگشت مهاجرين افغان به کشور تاکيد کرده است

اداری رياست الوزرای امارت اسالمی، علت مهاجرت افغانان را خشکسالی  در اين محفل مولوی عبدالسالم حنفی معاون

، جنگ و تجاوز خارجی ها ، مشکالت اقتصادی و تعزيرات عنوان کرد و گفت کمک های بشری برای مردم افغانستان 

 .بسنده نيست

پ ، راه آهن و ديگر در از کشور ها می خواهم که مانع تطبيق پروژه های انکشافی مانند پروژه تاپی ، تا” اوگفت

 . افغانستان نشوند

او گفت تطبيق پروژه های انکشافی، مانع مهاجرت شهروندان به بيرون از کشور می شود و باعث کار برای مردم 

 .افغانستان می شود

او از کشور های همسايه ، منطقه و فرا منطقه خواست تا در تهيه آب آشاميدنی، مسکن و ديگر ضروريات برگشت 

 .ندگان، امارت اسالمی را همکاری و کمک کنندکن

مولوی حنفی گفت موسسات و کشور ها بايد در بخش های صحت ، تعليم و تربيه و کاريابی برای جوانان سرمايه گزاری 

 .کنند

ن تا به حال، اين سازمان در افغانستا 1992در همين حال، معاون سازمان مهاجرت بين المللی درافغانستان گفت از سال 

 .در بخش های مختلف فعاليت می کند

او گفت اين سازمان در بخش های مختلف برای برگشت کنندگان و بی جا شده های داخلی برنامه ها دارد و در بخش 

 . های مختلف آنان را کمک می کند تا به حال هفت صد هزار برگشت کننده را کمک کرده است

 . ان و بی جا شده های داخلی، متعهد استاو گفت اين سازمان برای کمک به برگشت کنندگ

 ”در اين محفل، معاون کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت

 .چالش های مهاجرين بسيار زياد شده است و بايد در اين روز ها کار زياد صورت گيرد، زيرا روند مهاجرت مغلق است

 .ستا تهيه کرده است، تا کار بيشتر شوداو گفت اين سازمان پاليسی های زيادی در اين را

 .او گفت اين سازمان برای برگشت کنندگان در نقاط مختلف کشور کمک می کند

در همين حال مهاجر فراهی معين امور نشرات وزارت اطالعات و فرهنگ گفت مجبوريت ها و فشار ها، باعث مهاجرت 

مشکالت زيادی خود را به آن کشور ها می رسانند، حاال افغانان در کشورهای بيرونی شده است که در اين وقت با 

 .تبليغات و پروپاکند ها سبب شده است تا افغانان به کشور بر نگردند
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از روز بين المللی مهاجرت همه ساله از سوی کشور ها تجليل می شود. دراين مراسم ، روی مشکالت و چالش های 

 می شود .بهزادمهاجرين و پيدا کردن راه های حل برای آن بحث 

 ویب سایت وزارت

 

به واليت نيمروز   قوس  25و  24تاريخ های   مقيم ايران، از طريق پل ابريشم، به تن مهاجر افغان  793يک هزارو 

 برگشتند.

تن مجرد بودند  1687تن و  106خانواده ، شامل  27مذکور  افرادبه اساس معلو مات ريس امورمهاجرين واليت نيمروز 

معرفی   IOMتن مجرد غرض دريافت کمک، به دفتر 361زن و همچنان  47مرد و  52خانواده شامل  24و ازآن ميان 

 شده اند.

 

 

 

 

 

https://morr.gov.af/


 

6 
 

 

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

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov.af1 

  دوزارت ویب سایت

 

 ( کورنيوسره مرستې وشوې.۳۳۵( مه ) ۲۶په هرات، تخار، بدخشان، بغالن، هلمند او غور واليت کې د ليندۍ په )

( امريکايي ډالره، ۲۰۰( کورنيو هرې کورنۍ ته ) ۱۲۷( موسسې له لورې ) IRCد يادو کورنيو له ډلې په هرات کې د )

(، په غور کې د مهاجرت ۴۰۰(زره او )۱۲( زره، )۱۵( ) ۲۵کې نيولو سره )( کورنيو ته د اړتيا په نظر ۶۵په تخار کې )

( کورنيو ۶( موسسې له لورې )DACAR( زره، په بغالن کې د )۴۶( زره، ۴۷( تنو ته )IOM( )۳۲نړيوال سازمان )

موخه )  ( کورنيو ته د کور جوړولو په۹۵( دفتر له لورې )UNHCRته يوه يوه روغتيايي کڅوړه، په هلمند کې د )

 ( تنو ته د نجارۍ وسايل ووېشل شول.۱۰( امريکايي ډالره او په تخار کې )۴۰۰
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 ویب سایت وزارت 

 

خانواده بيجاشده درآن  95رياست امورمهاجرين و عودت کننده گان واليت هلمند از توزيع مساعدت نقدی برای يک هزارو 

 قوس خبرداد. 26واليت بتاريخ 

 را جهت ترميم سرپناه دريافت نمايد. UNHCRدالر امريکايی مساعدت موسسه  330قراراست که هر خانواده مبلغ 
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 ویب سایت وزارت 

 

سال را در آنجا منحيث مهاجر سپری  20شير آغا يکتن از افغانهای عودت کننده است که در پاکستان متولد ومدت 

 است   کرده

 مهاجرت در پاکستان خاطرات داشته و از همه افغانها ميخواهد که به وطن برگردند .   وی از درد ها و مشکالت

ديگر در قريه موسی زی ولسوالی قره باغ واليت کابل ازطرف وزارت امورمهاجرين  تن عودت کننده و ده برای شيرآغا 

 گرين هاوس ساخته شده است .  UNHCRو به همکاری دفتر 

که هريک نان آور خانواده   برعالوه من، زمينه کار را برای ده تن عودت کننده ديگر  وی ميگويد که اين گرين هاوس

 تمام مصارف خانواده های ما را گرين هاوس مذکور تکافو نموده است.مساعد ساخته و   های خود هستند

شده است و تا کنون در سه مرحله درآن   وی می افزايد گرين هاوس مذکور با سيستم آب قطره ای و برق آفتابی مجهز

 نگ کشت شود زرع نموده ايم وقرار است در فصل زمستان بار ديگر بادر  بادرنگ، بادنجان رومی و بادنجان سياه را
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 شيرآغا افزود: ) وقتی زمينه کارو خود کفايی مساعد باشد، نيازبه مهاجرت نيست.( 

 دویچه وله

 

مهاجر را که در تنگه مانش تحت شرايط بد و يخبندان قرار داشتند، نجات دادند. به  ۱۶۰نيروهای امنيتی فرانسه بيش از 

 گفته مقامات و اردوی اين کشور، پناهجويان نجات يافته عصر جمعه و شنبه به شهر های فرانسه انتقال يافته اند

ريايی فرانسه نجات داده مهاجر که در يک قايق فرسوده و خراب در حرکت بودند، توسط يک کشتی نيروی د ۵۰حدود 

مهاجر را که در آب ها گيرمانده بودند،  ۳۱شده و به بندر کاله انتقال يافته اند. يک کشتی ديگر نيروی دريايی فرانسه 

نجات داده و به بندر "بولونی" انتقال داده اند. در دو عمليات ديگر توسط گارد ساحلی و سازمان نجات دريايی فرانسه، 

 .اجر نجات يافتندمه ۸۵در مجموع 

 .روز چهارشنبه بر اثر واژگونی يک قايق مهاجران در کانال مانش بين فرانسه و بريتانيا، دست کم چهار نفر کشته شدند

های کوچک از فرانسه عبور کرده و به بريتانيا خود را رسانده اند. اين رقم هزار پناهجو با قايق ۴۵از ابتدای سال، تقريباً 

 .هزار مهاجر بود، نشان می دهد ۳۰توجهی را در مقايسه با سال گذشته که تقريباً يک افزايش قابل 

حکومت بريتانيا می خواهد قوانين جديدی را برای جلوگيری از عبور مخفيانه مهاجران از کانال مانش تصويب کند. 

حق پناهندگی را در اين کشور نمی براساس اين قوانين جديد پناهجويان که از اين طريق به بريتانيا می رسند به طور کلی 

 .توانند به دست بياورند

https://morr.gov.af/
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 دویچه وله

براساس يک نظر سنجی شمار زيادی آلمانی ها برنامه های تسهيالتی مورد نظر حکومت را در مورد دستيابی به تابعيت 

 آستانه روز جهانی مهاجرت در هژدهم دسامبر انجام شده استآلمانی رد می کنند. اين نظر سنجی در 

 

 بسياری در آلمان نسبت به مهاجرت به ديد شک می نگرند. براساس يک نظر سنجی انستيتوت تحقيقاتی افکار عمومی

««YouGov ( به اين اين ۴۷که به درخواست خبرگزاری آلمان انجام شده است، تقريباً نيمی از جمعيت کشور )درصد

 .مهاجرت بر آلمان عمدتاً يک تأثير منفی دارد»نظر اند که 

درصد يک تأثير مثبت را می بينند. حدود يک چهارم پرسش شوندگان غير مصمم بوده و يا  ۲۹در اين نظر سنجی فقط 

 .اظهار نظر نکرده اند

 ۲۰را دشوار نمايد، فقط  کنند که حکومت آلمان بايد مهاجرت به اين کشوردرصد فکر می ۴۴بر اساس اين نظر سنجی 

 .خواهند که سياست کنونی در اين مورد حفظ شوددرصد ديگر می ۲۸ .درصد طرفدار تسهيالت در اين مورد اند

 آنچه که در مورد شرايط اعطای شهروندی در کشورهای اروپايی بايد بدانيد: بيشتر بخوانيد

ها نسبت به سياست حکومت آلمان متشکل از احزاب ائتالفی سوسيال دموکرات، سبز ها و دموکرات های آزاد در ديدگاه

درصد  ۲۸ز آن جمله کنند، ادرصد، اين سياست را منفی ارزيابی می ۶۱زمينه مهاجرت و پناهندگی در کل خوب نيست: 

 .در صد خوب يا نسبتاً خوب ارزيابی می کنند ۲۷بسيار بد،   حتی

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/آنچه-که-در-مورد-شرایط-اعطای-شهروندی-در-کشورهای-اروپایی-باید-بدانید/a-63976458
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به عنوان وسيله ای   در صدی، مهاجرت و کسب تابعيت نيروهای متخصص از خارج را ۵۲يک اکثريت تا   در همين حال

ورت بسيار روشن، يک حمايت دهند اما به صهای مختلف مورد حمايت قرار میدر برابر کمبودی نيروهای کاری در بخش

 .درصد وجود دارد ۸۷قوی از مشاغل آموزش عملی تا 

اين ارتباط آشنايی مثالً   برای مهاجرت نيروی تخصصی، چنانچه حکومت آلمان در نظر دارد، و در» سيستم نمره«يک 

از آن حمايت می « نسبتاً »يا « کامالً »درصد  ۴۵تاحدی بازتاب برابر داشته است:   به زبان نقش دارد، در اين نظر سنجی

 .رد می کنند« نسبتاً »يا « کامالً »درصد آن را  ۴۲کنند، 

 اصالحات مهاجرتی برنامه ريزی شده آلمان چيست؟: بيشتر بخوانيد

ها سؤال شده است، قبل از همه مهاجران در آلمان بايد واجد آن باشند، برای آلمانی های که از آناز فهرست معيار ها که 

 .ها از سيستم نمره نام برده اندآشنايی به زبان مهم بوده است، حدود سه چهارم آن

ا می باشد. بعد از آن از دومين مورد که در اين نظر از سنجی اغلب از آن ياد شده است، تأمين امرار معاش خود آلمانی ه

فهم نظم حقوقی و اجتماعی جامعه و معافيت از مجازات بوده است. احزاب سوسيال دموکرات، سبز ها و دموکرات های 

تر شهروندی آلمانی را دريافت آزاد آلمان در توافقنامه ائتالف توافق کرده بودند که خارجی ها در آلمان می توانند ساده

خواهد حاال اين موضوع را به پيش ببرد. تسهيالت در مورد داشتن چندين تابعيت داخله آلمان می کنند. نانسی فزر، وزير

حمايت « کامالً »طرفدار يا « نسبتاً »درصد از آن  ۳۱رد کرده اند، « کامالً »يا « نسبتاً »درصد  ۵۹را در اين نظر سنجی 

 .کرده اند

درصد تا  ۵۱سالگی را،  ۶۷تسهيالت در مورد سند دانش زبان آلمانی و امتحان برای کسب تابعيت برای افراد باالتر از 

 .درصد تمايل به قبول آن داشته اند ۳۶حد بيشتر يا کمتر قاطعانه رد کرده اند، 

 خواهد قاعده بازنگری در تصاميم پناهندگی را لغو کندحکومت آلمان می: بيشتر بخوانيد

درصد حمايت  ۴۲درصد رد و  ۴۹  کوتاه کردن مدت اقامت برای دستيابی به تابعيت، از هشت سال معمول به پنج سال را

 ۵۱ای دريافت پاسپورت آلمانی برای کودکان با والدين خارجی را يک اکثريت قريب تر برکرده اند. همچنان راه آسان

درصدی رد کرده است. براساس برنامه حکومت ائتالفی، کودکان از والدين با پاسپورت های خارجی، هم تابعيت والدين 

قامت داشته باشد، تا کنون اين وهم آلمانی را دريافت می کنند، در صورتی که يکی از والدين شان پنج سال در آلمان ا

 .درصد تمايل به حمايت از آن را دارند ۳۷مهلت هشت سال است. 

است خارجی های خوب   برعکس شانس دريافت اقامت برای افرادی با اقامت محدود )تحمل شده( که براساس آن در نظر

 ۵۴رند، مورد حمايت قرار گرفته است: تر حق اقامت به دست آوادغام شده بعد از چندين سال اقامت در آلمان، سريع

 .درصد مخالف آن بوده اند ۳۴و   درصد طرفدار آن

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/اصلاحات-مهاجرتی-برنامه-ریزی-شده-آلمان-چیست/a-63949777
https://www.dw.com/fa-af/حکومت-آلمان-میخواهد-قاعده-بازنگری-در-تصامیم-پناهندگی-را-لغو-کند/a-63659878
https://www.dw.com/fa-af/حکومت-آلمان-میخواهد-قاعده-بازنگری-در-تصامیم-پناهندگی-را-لغو-کند/a-63659878
https://www.dw.com/fa-af/حکومت-آلمان-میخواهد-قاعده-بازنگری-در-تصامیم-پناهندگی-را-لغو-کند/a-63659878
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 در نتيجه تصادف يک قايق در سواحل جزيره ليسبوس يونان، يک کودک خردسال جان باخت

مهاجر را حمل می کرد، به دليل هوای طوفانی با  ۳۵گارد ساحلی يونان روز شنبه اعالم کرد که يک قايق کوچک که 

سرنشين ديگر اين قايق پس از آن که به ساحل رسيدند، به مقامات خبر دادند. اين کودک  ۳۴سخره ها برخورد کرد. 

 .احتماالً در نتيجه فشار موج به سخره خورده است

تأييد کرده است. تا ادارات گفته اند که حادثه روز جمعه اتفاق افتاده و شفاخانه جزيره ليسبوس نيز مرگ اين کودک را 

مهاجر را، در حالی که  ۹۷هنوز مشخص نيست که اين مهاجران از کدام کشور آمده اند. گارد ساحلی يونان روز پنجشنبه 

 .کيلومتری آتن نجات دادند ۸۰در وضعيت اضطراری قرار داشتند، در نزديکی جزيره کيکالدن کيا، در حدود 

ز ترکيه به يونان يا حتا خيلی دورتر به ايتاليا از قايق هايی استفاده می کنند که قاچاقچيان بارها برای آوردن مهاجران ا

 .قابليت استفاده در بحر را ندارند

براساس برآوردهای گارد ساحلی يونان، تعداد مهاجران غرق شده و مفقود شده در شرق بحيره مديترانه از ابتدای سال 

 .نفر رسيده است که نسبت به سال گذشته بيش از دو برابر شده است ۳۰۰جاری ميالدی تا کنون به بيش از 

نفر جان باخته و يا هم ]اجساد شان[ پيدا  ۱۱۵در مجموع  ۲۰۲۱سازمان ملل، در سال براساس آمار آژانس پناهندگان 

 .نشد

 

https://morr.gov.af/

