
nhttp://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

1 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  1398سال  جوزا –1

 

ونکو چارو وزارتستنیدادکډوالو او ر  

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری 

 

 آمریت ارتباط عامه

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان
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 صفحه                                وین                                                                                                         عنا

)وزارت ا شده و عودت کننده را کمک نمود جیب لیفام 734کندهار  تیوال نیامور مهاجر استیر

 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------- (نیمهاجر

 4 - (نی)وزارت مهاجرنمود  یشده را مساعدت نقد جایب لیفام 25 سیبادغ تیوال نیامور مهاجر استیر

 5 ------------------------------------- مهاجران خرج کرده است یبرا وروی اردیلیم 23آلمان سال گذشته 

 6 ----------------- شده است انیپناهجو انیدر م یاقدام به خودکش شیباعث افزا ایانتخابات آسترال جهینت

 8 -------------------------------------------- خطرناک است اریافغانستان و جهان، بس ی: داعش برالریم

 10 -------------------------------------------------------- ' نرخ دالر در بازار ارز کابلسابقهی'ب شیافزا

 11 ------------------------------------------------------ افغانستان در سال گذشته عیصنا یدرصد 8رشد 

 13 -------------------------------------- نجران عربستان حاتیبه تسل منی نیسرنش یب یها ارهیحمله ط
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( 734رای )ی موسسه خیریه)ملک بن سلمان( عربستان سعودی بریاست امور مهاجرین والیت کندهار به همکار

  فامیل های بیجا شده و عودت کننده این والیت یک بسته مواد غذایی رمضانی کمک نمود.

و نا امنی بیجا شده  ( فامیل بیجا شده ولسوالی خاکریز والیت کندهار را که در اثر جنگ71و همچنان این ریاست )

ایی و ( مواد غذUNCHR،WFP)امن این والیت جابجا شده بود، به همکاری موسساتبود و در مرکز و نقاط 

  ولوازم آشپزخانه توزیع نمود.

  گردید. ثور سال روان باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع 30این کمک ها روز دوشنبه، مورخ 

( فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و 25( برای )ACTED)ریاست امور مهاجرین والیت بادغیس به همکاری موسسه

ثور  30نا امنی بیجا شده بود ودر مرکز و نقاط امن این والیت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز دوشنبه، 

  ( افغانی باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع شد.23640سال روان برای هر فامیل پول نقد مبلغ)
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  دويچه وله

ت یافته رویترز به آن دس سند که وزارت مالیه آلمان آن را تهیه کرده و خبرگزاری

در  میلیارد یورو ۲۰.۰۸ است، نشان می دهد که هزینه ها در این زمینه نسبت به

 .درصد افزایش یافته است ۱۱یک سال قبل از آن، 

دال بر  ۲۰۱۵مرکل، صدراعظم آلمان مکرر از تصمیمش در سال  انگال

ن این کشور به روی صدها هزار آواره جنگ زده که بیشتر آ بازگذاشتن مرزهای

ه دالیل اقدام بنشین بودند، دفاع کرده و گفته است که این  ها از کشورهای مسلمان

وعده  شده و راه حل دیگری وجود نداشته است. اما او آن زمان بشردوستانه انجام

 .مهاجرت را داد تا این اتفاق دوباره تکرار نشود مبارزه با عوامل

میلیارد یورو هزینه کرد تا  ۷.۹در مجموع  ۲۰۱۸ حکومت آلمان در سال

شورهای رایط زندگی آن ها را در کاروپا نگه دارد و ش مهاجران را بیرون اتحادیه

یافته  درصد افزایش ۱۶، ۲۰۱۷این مبلغ در مقایسه با سال  .مبداء شان بهبود بخشد

  .است

ایالت آلمان که مسئولیت اسکان و ادغام تازه  ۱۶این سند حکومتی،  براساس

از کشورهایی مانند سوریه، عراق و افغانستان به عهده دارند، سال  رسیدگان را

https://baztab.news/source/56
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میلیارد یورو دریافت کردند. به این ترتیب هزینه ها  ۷.۵حکومت فدرال  ه ازگذشت

 .درصد افزایش یافته است ۱۴زمینه نیز  دراین

 )ای اف دی( با انتقاد از« بدیل برای آلمان» الیس وایدل، رهبر جناح حزب

این یک »میلیاردها یورو برای مهاجران گفت:  حکومت مرکل به خاطر خرج

 .«استفاده از پول شهروندان این کشور است دگویی پر هزینه بامهمانی خوشآم

 دويچه وله

 

ت گینه نو تح مهاجر در جزایر دورافتاده نائورو و مانوس در پاپوا ۸۰۰حدود 

اش در برابر نهگیراسخت یا در سیاستکنند. حکومت آسترالشرایط وخیم زندگی می

طریق بحر به این کشور  مهاجران کسانی را که در تالش ورود غیرقانونی از

 .فرستدباشند، به این جزایر می

 !مطالب ما را از طریق تلگرام به دست بیاورد

https://baztab.news/source/56
https://t.me/dwdari
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 برنده شود که امیدوار بودند که در انتخابات روز شنبه حزب کارگر بسیاری

تری در برابر مهاجران دارد. اما پیروزی غیرمنتظره ائتالف راست نرم سیاست

اسکات موریسون آرزوی مهاجران را برباد داد و موجی از تالش به  میانه

 .رساندن به خود را در میان پناهجویان باعث شده است خودکشی و آسیب

من »رانی به خبرگزاری فرانسه گفت: و پناهجوی کرد اینویسنده  بهروز بوچانی،

 ر شوک به سردکه مردمان زیادی در آسترالیا فعالَ به خاطر این انتخابات  دانممی

 «.برند و ناراحت اندمی

س که پناهجویان در جزیره مانو بوچانی از کمپ مهاجران در جزیره مانوس گفت

ابسته به زندگی ما و» ناراحت شده اند: نسبت به مردم در آسترالیا به مراتب بیشتر

 «.این انتخابات بود

نفر در  ۹کاران در انتخابات آسترالیا، که بعد از پیروزی محافظه بوچانی گفت

وضعیت از کنترول خارج است. من »مهاجران تالش به خودکشی کرده اند:  کمپ

 «.قبل از این چنین ندیده بودم مانوس را

پ جزیره مانوس از افزایش کم عبدالعزیز محمد، دیگر پناهجوی ساکن در

گفته و افزوده است که  یان مهاجران سخنمتالش به خودکشی در « آورترس»

 .وجود ندارد رسانندخدمات مناسب صحی برای کسانی که به خود آسیب می

ات خاطر این انتخاب بسیاری مردم به»این مهاجر سودانی در تویتر گفته است: 

شده  این مردم فراموش است که چه کاری برایشوکه شده و ناراحت اند. سوال این 

 «.ها در خطر است. زندگی آنتوانیم انجام بدهیم..می

دست  یاپو، فرمانده والیتی پولیس مانوس به خبرگزاری فرانسه گفت که از داوید

و  مورد تالش به خودکشی اطالع دارد که چهار مورد آن در روزهای شنبه ۱۰کم 

 .بوده است شنبهیک

ه و در روزهای شنب .ما فعالَ با این معضل مواجهیم»این فرمانده پولیس گفت: 

از  حاال برخی از بزنند واجران تالش کردند اتاق شان را آتششنبه برخی مهیک

 «.کنندها از صرف غذا خودداری میآن
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یت وزارت امور داخله آسترالیا به تقاضای خبرگزاری فرانسه راجع به این وضع

 .ده استپاسخ ندا

های حقوق بشری به تکرار سیاست حکومت محافظه کار ملل متحد و گروه سازمان

 .در برابر مهاجرین را مورد انتقاد قرار داده و محکوم کرده اند آسترالیا

، بیش ۲۰۱۲های مهاجران در جزایر نائورو و مانوس در از زمان باز شدن کمپ

 .اندها فرستاده شده پناهجو به این کمپ ۲۰۰۰از 

 ها از تعقیب و جنگ درپناهجویان از کشورهای مختلف جهان اند و اکثر آن این

 .کشورهای ایران، پاکستان، افغانستان، سریالنکا و سودان فرار کرده اند

ل این مشکالت از شش سا»گفت: « ائتالف عمل مهاجران»رینتول از سازمان  یان

نی شده شنبه باعث شتاب در بحرا سو جریان دارد، اما نتیجه انتخابات روز به این

 «.تواند آن را نادیده بگیردکه حکومت نمی است

این مردان فراری از کشورهای سودان، عراق و  این فعال حقوق بشر گفت که

 .آویز کنند یا اتاق خود را آتش بزنندحلق ایران تالش کرده اند که خود را

  خبرگزاری خامه پرس

 جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای امریکایی ماموریت حمایت

 مروز در میزگردی کها  قاطع در افغانستان،

 ی ناتو در کابل برگزار شده بودفرمانده گان چند رسانه در مرکزبا اشتراک نماینده

های خبرنگاران شرکت کرده در مورد مسایل گوناگون سخن گفت و به پرسش

 .پاسخ داد

 وی در این نشست روی موضوعات مختلف از صلح تا حمایت از

https://baztab.news/source/23
https://baztab.news/source/23
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 .فغانستان سخن گفتا  نیروهای امنیتی و دولت

 این پرس که دروی در قسمتی از پرسش خبرنگار اختصاصی خامه

نشست حضور داشت در مورد سازمان دهشت افگنی داعش نیز نظریات خویش را 

 ابراز کرده

ن و چنین گفت داعش همان گونه که نتایج فعالیت هایش را دیدیم برای افغانستا

 منطقه یک

داعش یک سازمان بسیار خطرناک برای ” چالش جدی است جنرال میلر افزود

 افغانستان

افگنی به شدت متمرکز های این گروه دهشتی فعالیتو همه جهان است، ما رو

 ”.استیم

 وی گفت، ما و 

 آن را در همکارهای افغان ما، برای مبارزه با این سازمان تروریستی آماده استیم و

  .نقطه افغانستان پیدا کرده و ضربه خواهیم زد

 وی گفت از مبارزه شدید امریکا علیه داعش سخن گفته افزود ما

واهیم خن را در کابل و هر نقطه دیگر افغانستان جستجو کرده و از بین این سازما

 .برد

 جنرال میلر از حمایت قاطع نیروهای امریکایی از پروسه صلحی

ا رکه همه مردم افغانستان در آن شریک و دارای منفعت باشند نیز حمایت خود 

 ابراز

 .کرد

 کرده و جنرال میلر از پروسه صلح بین االفغانی ابراز خشنودی
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 .این روند را امیدوار کننده نامید

 ساله امریکایی که قبال فرمانده تیم تکاوران ۵۸این جنرال 

 اترا بر عهده داشته و تجربه کار در استخبار” دلتافورس” دریایی و نیروهای

ر دامریکا را دارد او از ماه سنبله سال گذشته فرماندهی نیروهای امریکایی 

 افغانستان

 .دارد را بر عهده

  بی بی سی

 قیمت دالر در .افغانی رسیده است ۸۰نرخ دالر در بازار ارز کابل به حدود 

 ین افزایش در پانزده سالا .افغانی بود ۷۹تا  ۷۶های گذشته بین افغانستان در هفته

 .سابقه بوده استگذشته بی

 3۱شنبه، اصلی تبادله ارز امروز )سه براساس اعالم سرای شاهزاده، مرکز

 .استافغانی رسیده ۸۰.۲۰ثور/اردیبهشت( در کابل قیمت دالر/دالر تا 

ود، ولی افغانی رسیده ب ۷۸در سال گذشته، قیمت دالر در این بازار ارز یکبار به 

ور طدوباره کاهش یافت. اما در روزهای گذشته ارزش افغانی در برابر دالر به 

  .ش یافته استپیوسته کاه

https://baztab.news/source/33
https://baztab.news/source/33
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های مواد خوراکی و دیگر اجناس در افزایش نرخ دالر همچنین باعث شده قیمت

  .بازار افزایش پیدا کند

خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی افغانستان که قبال همیشه از "کاذب بودن" 

بار ناچیز بودن تولیدات داخلی و کسر میزان گفته بود، اینافزایش نرخ دالر سخن 

 .تجارت خارجی را عامل این کاهش عنوان کرد

سی گفت که در کنار موارد ذکر شده، مسایل سیاسی بیرئیس بانک مرکزی به بی

ای نیز در کاهش ارزش افغانی نقش داشته های منطقهو امنیتی در داخل و تنش

 .است

ارد میلی ۶آقای صدیق گفت که درمیان کشورهای همسایه، پاکستان با دریافت وام 

ا در این رول وعده داده که نرخ اسعار خارجی المللی پدالری از صندوق بین

ه روپی ۱۵۰کشور آزاد بگذارد. به گفته او اکنون ارزش یک دالر به بیشتر از 

  .پاکستانی رسیده است و این روی بازار افغانستان تاثیر گذاشته است

المللی پول برای پرداخت این وام، قبل از این گزارش شده بود که صندوق بین

ز اروپیه و افزایش قیمت دالر همچنین افزایش قیمت برق و گاز را کاهش ارزش 

 .جمله شرایط پرداخت وام اعالم کرده بود

یارد میل ۱.۵رئیس بانک مرکزی افغانستان افزود که اکنون ساالنه به ارزش حدود 

  .تاثیر نیستکند و این بر ارزش افغانی بیارد میدالر جنس از پاکستان و

ر گفت و او همچنین ارزش مبادالت کاال میان افغانستان و ایران را دو میلیارد دال

ش افزود که ارزش لایر در مقابل دالر نیز در یک سال اخیر چند به شدت تکاه

  .یافته و این نیز در کاهش ارزش افغانی نقش داشته است

فت که این موارد خارج از کنترل بانک مرکزی است و به معنی آقای صدیق گ

 .ضعف سیاست پولی بانک مرکزی افغانستان نیست

  خبرگزاری ديد

https://baztab.news/source/97
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

ت که ثور( اعالم کرده اس 31شنبه، سهوزارت صنعت و تجارت کشور امروز )

 .میزان رشد صنعت افغانستان در جریان سال گذشته به هشت درصد رسیده است

ت که ثور( اعالم کرده اس 3۱شنبه، سه)وزارت صنعت و تجارت کشور امروز 

 .میزان رشد صنعت افغانستان در جریان سال گذشته به هشت درصد رسیده است

س ؛ ظهورالدین شیرزاد معین این وزارت که در کنفرانبه گزارش خبرگزاری دید

کرد، گفت که در حال حاضر انواع مختلف تولیدات خبری در کابل صحبت می

 .شودها، مواد شوینده و مواد خوراکی به بازار عرضه میداخلی از جمله نوشابه

 ۴۵۰در همین حال، آقای شیرزاد بیان داشت که با در نظر داشت عرضه و تقاضا، 

لر میلون دا ۲3۰میلیون دالر در سکتور نفت و ۵۲۰میلیون دالر در سکتور آهن، 

 .گذاری شده استدر تولید آرد سرمایه

ان به باور آقای شیرزاد، میزان صادرات کشور نیز به تناسب تولیدات افغانست

 .افزایش داشته است

ن نیز گفت که زاده رییس اتاق صنایع و معادن افغانستااز سویی هم، شیرباز کمین

های الزمی دولت در تالش حمایت از تولیدات داخلی بوده و در این زمینه گام

 .برداشته شده است

جادشده منیژه وافق رییس اتاق تجارت و صنایع زنان کشور با اشاره به تسهیالت ای

گذاری در اکنون سهم زنان برای سرمایهبرای زنان متشبث، افزوده است که هم

 .درصد است ۲۵تا  ۱۵تی های صنعپارک

 او تصریح کرد که زنان متشبث به ارزش دوصدهزار دالر امریکایی در زمینه

 .اندگذاری کردهرمایهخشک و زعفران س بندی میوهپروسس و بسته
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

 خبرگزاری خاورميانه

 

میدان  نیروهای امنیتی یمن با استفاده از طیاره های بی سرنشین، تسلیحات نظامی

 .عربستان را هدف قرار دادند« نجران»هوایی 

 زارشی آوردهدر گ« المسیره»به گزارش بخش بین الملل خبرگزاری خاورمیانه، 

ثور( عملیاتی بر میدان 3۱است که طیاره های بی سرنشین یمن صبح امروز )

 .انجام دادند« نجران»هوایی 

صورت گرفت،  «۲Kقاصف »در این عملیات که با استفاده از طیاره بی سرنشین 

 .ستاذخیره گاه تسلیحات عربستان هدف قرار گرفته و این ذخیره گاه آتش گرفته 

است که نیروهای هوایی یمن چند روز پیش نیز گروهی از ارتش این درحالی 

 .سعودی در نجران را هدف قرار داده بود

در عین حال گفته می شود که یک طیاره بی سرنشین ائتالف عرب نیز از سوی 

 .نهاد دفاعی ارتش یمن سقوط داده شده است
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