
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401_سال  دلو 30

 

او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

   و یسل کورن جوزجان ک  
 1 ------------------------------------------------------------- .ېوشو  رسه د خوراکي توکو مرست 

 1 ------------------------------------------------------------------ نمود  افتیدر  یتن کسبه کار در قندهار کمک نقد 25

   و یکورن  اتو ی( زرو ز ٢له )  ک    تونو یپه اوو ول  واد ېد ه
 2 -------------------------------------------------- ې وشو  رسه مرست 

 3 ------------------------------------------------------------------- از سه هزار مهاجر افغان به وطن برگشت نمود  شیب

ي ک  
   و یورن ( ک٣٩٠)غزن 

 4 ------------------------------------------------------------------------- ې وشو   رسه نغدي مرست 

 4 ---------------------------------------------- به سمت اروپا  قانون   ی  سفر غ کیافغان در   یمرگ اسفبار هژده پناهجو 

 6 ---------------------------------------------------------------------------------- شوند اخراج یم کا،یهزاران افغان از امر 

ده صورت یم  قاتیافغان تحق انی: در مورد هالکت پناهجو ا یمقامات بلغار   7 ---------------------------------- د ی  گگسی 
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 متن کامل اخبار

 دوزارت ویب سایت 

 

(  ٢٤نصرت النسان خیریه بنسټ له لورې د جوزجان والیت د مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍ سل کورنیو سره د سلواغې په )د 

 .مه د خوراکي توکو مرستې وشوې 

 .( کیلو مکروني او درې کیلو بوره ووېشل شوه ٥( کیلو غوړي،) ٥یادو کورنیو هرې کورنۍ ته ) 

 ویب سایت وزارت 
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 کمک نقدی توزیع گردید.  دلو 27 به تاریخ DRC  تن کسبه کاردر والیت قندهار از جانب موسسه 25برای 

را جهت رونق کار و خود کفایی خویش از جانب نهاد یادشده   افغانی    900هزارو    24هریک از کسبه کارران مذکور مبلغ  

 دریافت نمودند. 

 دوزارت ویب سایت 

https://morr.gov.af/
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لورې په اوو والیتونوکې د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت د والیتي ریاستونو  د یوشمېر مرستندویه بنسټونو له  

( همکارۍ  )٢٤٣٤په  د  سلواغې  د  سره  کورنیو   )٢٢( تر  څخه  وشوې٢٢(  مرستې  توکو  خوراکي  دغیر  او  نغدي   ). 

کڅوړې زوغتیایي  توکي،  خوراکي  پیسې،  نغدې  کې  مرستو  یادو  پ    په  چې  ول  شامل  لباسونه  ژمني  ه  او 

 .نیمروز،جوزجان،فاریاب،هرات،بدخشان او ننګرهار والیتونوکې پر اړمنو او مستحقو کورنیو ووېشل شول

   ویب سایت وزارت 

به والیت نیمروز     دلو  26و    25مقیم ایران، از طریق پل ابریشم ، به تاریخ های   تن مهاجر افغان    711سه هزارو  

 برگشتند. 

تن مجرد بودند    3456تن و    255خانواده ، شامل    60افراد مذکوربه اساس معلو مات ریس امورمهاجرین والیت نیمروز  

معرفی    IOMتن مجرد غرض دریافت کمک، به دفتر  199زن و همچنان    112مرد و    138خانواده شامل    59و ازآن میان  

 شده اند.
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   دوزارت ویب سایت

 

 

( کورنیو سره د سلواغې  ٣٩٠موسسې له لورې د غزني والیت د مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍ ) (WESTA) د

 .( مه نغدي مرستې وشوې٢٥په )

 .یادو کورنیو هرې کورنۍ ته دوه سوه امریکایي ډالره نغدې ووېشل شوې

 آژانس اطالعاتی باختر 

https://morr.gov.af/
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منابع رسمی حکومت بلغاریا تائید کردند؛ هژده جسد از مهاجران غیر قانونی از یک موتر باربری در حومه پایتخت  

 .آنکشور پیدا شده است

میان قربانیان زنان و  در  ٬قربانیان همه افغان اند که از ترکیه به قصد سفر جانب اروپای غربی وارد بلغاریا شده بودند

 .کودکان شامل اند

شهر  دلو، از یک کامیون چوب از حومه  ٢۸پناهجوی افغان، روز جمعه،  ۱۸پولیس بلغاریا گفته است: جسدهای 

 .این کامیون برعالوه حمل بار مهاجران غیرقانونی را نیزانتقال میداد ٬صوفیه، پایتخت آن کشور پیدا شده است

کیلومتری منطقه لوکورسکو، واقع در   ٢٠شنده محل آنان را از توقف یک کامیون رهاشده در پولیس گفته است یک با

این چهار نفر   ٬شهر صوفیه آگاه ساخت و آنان به سرعت چهار تن را به ظن دست داشتن در این قضیه بازداشت کردند

 در گذشته هم پرونده قاچاق انسان داشته اند

های منطقه فرستاده  و برای درمان به شفاخانه ودک هم از این کامیون نجات یافتهک ۵نفر از جمله ٣۴پولیس گفته است 

 .اندشده

پولیس شهر صوفیه به این باور است که بیشتر این افراد شهروندان افغانستان هستند و قرار بوده به طور غیرقانونی به 

 .صربستان سفر کنند

اد از گرسنگی طوالنی، سرما و رطوبت زیاد آسیب دیده بودند  آسن مدژیدیف؛ وزیر صحت بلغاریا گفته است این افر

شود که این افراد چند روز پیش با همچنان افراد محبوس شده در داخل کامیون دچار کمبود اکسیجن بودند. گفته می

 .بودند استفاده از زینه و عبور از حصار مرزی، از خاک ترکیه وارد بلغاریا شده

 .اندن حادثه به عنوان مرگبارترین سانحه مرتبط با قاچاق انسان در این کشور نام بردههای بلغاریا از ایرسانه

https://morr.gov.af/
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بلغاریا به منظور جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی، قیوداتی سختی را در مرزش با ترکیه برقرار کرده است که  

مسافران را از این مسیر    ٬نان با فریبخطر های جدی را در برابر پناهجویان در قبال دارد مگر قاچاقبران انسان همچ

 خطرناک انتقال میدهند. تحلیل سیاسی 

 آژانس اطالعاتی باختر 

 

 .یک شبکه خبری امریکا گزارش داده است که هزاران افغان با خطر اخراج ازآن کشورمواجه اند

دولت امریکا در نظر   ٬محرم که به ٖآن دست یافته است، گزارش داده استاس” به اساس اسناد بیشبکه خبری “سی

 .ها هزار پناهجوی افغان در این کشور را دوباره به افغانستان برگشت دهددارد، ده

به امریکا منتقل  ٢٠٢۱ها، از میان هفتادوهفت هزار پناهجوی افغان که در جریان روند تخلیه در سال براساس گزارش

اند، مگرکسانی که فاقد وضعیت  ، تنها چهارهزار وهفت صدوهفتادوپنج تن اقامت دایمی را دریافت کرده شده بودند

 .گی در امریکا را از دست خواهند داداند، از ماه جوالی امسال بدون مداخله کنگره، مجوز کار و زندهقانونی اقامت دایمی

فغانستان، هزاران افغان را با وعده های زیاد به آن کشور منتقل  این در حالی است که امریکا در جریان روند تخلیه از ا

کرد، مگر حاال تنها روی کرد دیگری را در برابر افغان روی دست گرفته است و ٖآن برگشت دوباره هزاران افغان به  

 .کشور شان است

https://morr.gov.af/


 

7 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

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

ده اند، شماری محدود توانسته اند گفته شده است، از میان حدود هشتاد هزار افغان که در جریان تخلیه به امریکا منقل ش

که سند اقامت آن کشور را دریافت کنند. در حالی که اکثریت مطلق یا ویزه بشردوستانه امریکا را که معیاد ختم دارد، 

 .دریافت کرده اند و یا هم در بی سرنوشتی کامل بسر می برند

 .را به اقامت دایمی تبدیل کنند نهاد های عدلی امریکا حاضر نیستند که ویزه بشر دوستانه افغانان

سی بی اس نوشته است، تنها مداخله گنگره می تواند، به مشکالت هزاران افغان در امریکا پایان دهد، در حالی که  

 .حضور هزاران اوکراینی در آن کشور شانس اقامت دایمی از افغانان در امریکا را گرفته است

انان در خارج از کشور خواسته است که به وطن برگردند و در کشور خود کار  این در حالی است که امارت اسالمی از افغ

 کنند. تحلیل سیاسی 

 رادیوی آزادی 

 

  .ستموتر الری که پناهجویان افغان را انتقال می داد اکنون در اختیار پولیس قرار گرفته ا

درست یکروز پس از پیدا شدن اجساد شماری از پناهجویان در یک موتر الری در حومۀ شهر صوفیه پایتخت بلغارا، 

 .پولیس هفت نفر را در ارتباط با این رویداد دستگیر کرده است

کابلیشکوو و کارنوبات و راننده موتر الری وزارت داخلۀ بلغاریا اعالم کرد که سه تن در صوفیه، سه تن در برگاس، 

 .توسط پولیس دستگیر شدند

https://morr.gov.af/
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پناهجوی افغان را در نزدیک قریۀ   ۱۸براساس گزارش بخش بلغاریای رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی پولیس اجساد این 

 .لوکورسکو در حومۀ صوفیه پیدا کرد

 :ۀ جزئیات این رویداد، به رسانه ها گفتبوریسالو سارافوف معاون لوی سارونوال بلغاریا با ارائ

تن می رسید، با استفاده از زینه بطور غیرقانونی از سرحد   ۵٢چند روز پیش، گروهی از پناهجویان که تعداد آنها به "

ترکیه با بلغاریا عبور کردند، ظاهراً این کار را به راحتی انجام دادند و پس از سپری کردن چند روز در اطراف شهر 

 ۱۸در مورد یامبول، سوار این الری شدند و تا این منطقه رسیده و تعدادی از آنها، نسبت کمبود هوا خفه شدند. ما 

 ".تنی که زنده مانده و اتباع افغانستان هستند، تحقیق می کنیم ٣۴کشته و 

 

  پولیس بلغاریا اجساد پناهجویان و مجروحین را به صوفیه پایتخت آن کشور انتقال داده است

رخی از آنها وخیم خوانده شده  سی و چهارتنی که از این موتر الری نجات یافته اند در صوفیه تحت تداوی قرار دارند و حالت صحی ب

 .است

 ساعت منطقه اطراف این رویداد را محاصره کرده بود و تحقیقات را انجام داد  ٢٠پولیس بلغاریا حدود 

ساعت منطقه اطراف این رویداد را محاصره کرده بود و تحقیقات را انجام داد. عالوه بر این،  ٢٠پولیس بلغاریا حدود 

 .پناهجویان در آن اقامت دارند نیز تحقیقات صورت گرفته استدر شماری از کمپ هایی که 

وزارت امور خارجه طالبان با ابراز نگرانی از کشته شدن این پناهجویان افغان در بلغاریا، خواستار حسابدهی عامالن 

 .این رویداد شد

https://morr.gov.af/
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کشورهای میزبان خواست تا  فبروری( در اعالمیه ای از سازمانهای بین المللی و  ۱۸این وزارت ناوقت روز شنبه)

جلوی قاچاقچیان انسان را بگیرند و عامالن این حوادث تلخ را به پنجۀ عدالت بسپارند. طالبان همچنین از افغان ها 

 .خواسته اند که جان هایشان را از طریق مهاجرت غیرقانونی به خطر نیندازند

 

   را به کشور های اروپایی برسانندمهاجرین از راه های خیلی دشوار گذر تالش می کنند خود 

کیلومتری خود با ترکیه سیم خاردار تعبیه کرده و پولیس سرحدی آن به طور مرتب گزمه می   ٢۵٩بلغاریا در سرحد 

 .کند

بلغاریا به حیث یک مسیر ترانزیتی پناهجویان از شرق میانه و افغانستان به اروپا محسوب شود، اما تعداد بسیار کمی از 

ان به سالمت به مقصد رسیده اند. از ضرب و شتم و کشته شدن توسط قاچاقچیان، تا رفتار بد پولیس، سردی  پناهجوی 

 .هوا و حوادث رانندگی، زندگی پناهجویان را تهدید می کند

ولی با وجود همه این خطرات، بسیاری از افغان ها در سال های گذشته مسیرهای خطرناک بلغاریا و بسیاری دیگر از  

 .رهای دیگر را برای رسیدن به اروپا طی کرده اندکشو

در یک سال و نیم اخیر با تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان، موج مهاجرت افغان ها به اروپا دوباره آغاز شده و هر  

 .روز صدها افغان سفر هایی خطرناک غیرقانونی را از طریق سرحدات ترکیه و یا از طریق بحر طی می کنند
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