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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

ويمه ناسته تررسه شوهدد تعديل او سمون په موخه  س  ېشوو د ملي پال ايهېځد ب د مهاجرينو چارو وزارت ک  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

 2 ---------------------------------------------------------------- د مهاجرينو چارو وزارت اداري ناسته تررسه شوه

 3 --------------------------------------------------------- شدند د یمستف ازکمک خورایک سیخانواه در بادغ 482

 4 --------------------------------------------------- شد دهیبه ده ها خانواده در بدخشان رسان خورایک ی  کمک غ

 4 ---------------------------------------------------------- دیگرد  عی    توز  یخانواده در خوست کمک نقد 305ه ب

 5 ------------------------------------------------------------ دیگرد  عی    توز  یکمک نقد  کا یخانواده در پکت 113به 

 6 --------------------------- به مهاجرت  ندارم از یگرنیشده است و د ا یم مهیکار با عزت برا  نهیآغا: زم ی  م حاج  

 8 ------------------------------------------------------------ ولي ینور افغانان ن ۱۱ سو یپول ار ښ پاکستان: د کراج   

 9 -------------------------------- م؟یو چه کن میکجا برو   میداننیم»مهاجران افغان در پاکستان از اخراج؛  نگران  
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 متن کامل اخبار

 پاڼهد وزارت ویب 

 

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت د چارواکو، یوشمېر رئیسانو  او اړوندو ملي ادارو په شتون 

سمون په موخه  دویمه ناسته ترسره مه د بېځایه شوو د ملي پالېسۍ د تعدیل او ( ۵)دوشنبه د مرغومي په 

  شوه.

په ناسته کې د ملي ادارو او وزارتونو باصالحیته استازو ګډون کړی و او د یادې پالېسۍ د تعدیل او د 

څرنګوالي په اړه یې خپل نظرونه د مهاجرینو چارو وزارت سره شریک کړل، چې له یووالي  او نهایي 

 او سمون د پالېسۍ  په متن کې شامل شي.کولو وروسته به  رامنځ ته شوی تعدیل 

کي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد وویل، ددې پالېسۍ د تعدیل په برخه مهاجرینو چارو وزارت مسلد 

د اړتیا وو د حل او الزیاتو خدماتو  د بېځایه شووکې د ملي او نړیوالو ادارو د نظریاتو د شریکولو لپاره 

 وړاندې کولو  په برخه کې د یوې مشخصې پالېسۍ درلودل مهم دي .

https://morr.gov.af/
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 چې په  ټول هېواد کې  د نظام په بدلون سره  په دغه پالېسۍ کې نوی والی ضروري دي.هغه زیاته کړه، 

 اڼهېب پد وزارت و

 

 د مهاجرینو چارو وزارت اداري ناسته د الحاج خلیل الرحمن حق اني په مشرۍ ترسره شوه.

 په ناسته کې د یوشمېر ادارو رئیسانو د  خپلو ترسره شوو کړنود پایلو په اړه معلومات وړاندې کړل.

مسؤلینو ته الر ښوونه وکړه چې دقیق اغېزمن او چټک اقادامات ترسره کړي او د مهاجرینو چارو وزیر 

 د وخت له ضایع کېدو ډډه وکړي.

همدارنګه  په ناسته کې د وزارتونو ترمنځ د ناستو او د هغوی په اهمیت خبرې وشوې او د هغو په  

 تنظیمولو یې هوکړه وکړه.

 

https://morr.gov.af/
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در همکاری  ACFخانواده بیجاشده ناشی از خشکسالی درمرکز والیت غوراز جانب موسسه  105برای 

 جدی کمک نقدی صورت گرفت. 3با آمریت مهاجرین آن والیت بتاریخ 

 از جانب موسسه یادشده بود  تهیه شده بود. هزار افغانی برای هر خانواده بود که 21این کمک مبلغ 

 ویب سایت وزارت  

 

خانواده بیجاشده و بی بضاعت دربادغیس مواد خوراکی از جانب سازمان جهانی خوراک یا  482برای 

WFP  جدی در مرکز آن والیت توزیع شد. 4به تاریخ 

کیلو دال نخود و یک کیلو نمک  بود برای  ۱۲یلو روغن،  ک 9کیلو آرد،   ۱۰۰کمک مذکور که شامل 

 هریک از خانواده های سروی شده توزیع شد.

https://morr.gov.af/


 

4 
 

 

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

 

 

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

 ویب سایت و زارت 

 

به تاریخ  UNHCRخانواده در ولسوالی وردوج بدخشان کمک های غیر خوراکی از جانب دفتر 75برای 

 جدی در هماهنگی با اداره مهاجرین آن والیت توزیع گردید. 4

شناسایی و مواد کمک شده را که شامل بسته های صحی ، خانواده های یادشده قبال توسط اداره مهاجرین  

  فامیلی ووسایل آشپزخانه بود بدست آوردند.

 ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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 مساعدت IRCخانواده بیجاشده ، عودت کننده و بی بضاعت در والیت خوست ازجانب موسسه  305برای 

 جدی  توزیع شد. 4نقدی به تاریخ 

هزارافغانی مساعدت نهاد یادشده را پس از شناسایی توسط ریاست مهاجرین آن والیت  26انواده مبلغ هر خ

 دریافت نمودند.

 ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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جدی مساعدت موسسه  4خانواده بیجاشده وزیرستانی در ولسوالی برمل والیت پکتیکا  به تاریخ  113برای 

ACHRO  شد.توزیع 

دالر امریکایی مساعدت نهاد یادشده را پس از شناسایی توسط ریاست مهاجرین آن  275هر خانواده مبلغ 

 والیت دریافت نمودند.

 ویب سایت  وزارت 

https://morr.gov.af/
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حاجی میرآغا باشنده اصلی والیت لوگر میگوید که دو بار به پاکستان مهاجر شده است، بار اول زمان که 

حکومت سردار محمد داوود خان توسط نور محمد ترکی سقوط داده شد، وی همراه با خانواده اش به 

در  12ی صنف سال را در سوابی پاکستان سپری کرده اند ومکتب را ال  13پاکستان مهاجر شد و مدت 

جنگ های داخلی آغاز گردید دوباره به پاکستان مهاجر  70همانجا خوانده است و بار دوم زمانیکه در دهه 

 سال دیگر را در آنجا سپری کرده  و در این اواخر به کشورش بر گشته است.  10شد و مدت 

 مهاجرت ندارد.  وی از کار طاقت فرسا در داش های خشت  پاکستان میگوید ودلی خوشی از دیار

 که ازطرفدر والیت لوگر نفر 120که برای  کورس شش ماه ترمیم ایرکندیشن درحاجی میر آغا که 

 دایر شده بود، ترمیم ایر کندیشن را فراگرفته UNHCRوزارت امور مهاجرین و به همکاری اداره 

 دارد.ن زمینه کار با عزت برایش مهیا شده است و دیگرنیاز به مهاجرت میگوید که 

https://morr.gov.af/
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 مهاجرنیوز

 

پولیسو ویلي چې دغو افغانانو  .افغانان نیولي ۱۱د پاکستان د کراچۍ پولیسو یو ځل بیا د دغه ښار له بیالبیلو برخو څخه 

دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیز شبکو کې د پاکستان په زندانونو کې  .په کراچۍ کې په ناقانونه ډول استوګنه درلوده

 .تصویرونه د افغانانو غصه راپارولېد افغان ماشومانو او میرمنو 

خبري ویب پاڼې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د کراچۍ ښار په مرکزي  «ای آر وای نیوز »په پاکستان کې د

 .ناقانونه افغانان و نیول ۱۱برخه کې عملیات ترسره کړل چې په پایله کې یي 

دغه افغانان د کراچۍ ښار د خواجه اجمیر نګري، ګبول ټاون، سرسید، رضویه او د ښار د مرکزي ناحیې له یو شمیر نورو 

 .نیول شوي دي سیمو څخه

 .پولیسو دغه افغانان د بهرنیو اتباعو د قانون له مخې نیولي دي

https://morr.gov.af/
https://arynews.tv/karachi-police-arrest-11-illegal-afghan-nationals/
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دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمیر افغانان د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیالبیلو ښارونو کې نیول 

تنه افغانان چې د بلوچستان څخه سند ایالت ته د ننه شوي  ۱۲۲شوي او زندان ته استول شوي. د نومبر په میاشت کې 

 .و، د اسنادو د نه لرلو په تور و نیول شول

میرمنې هم شاملې وې چې له نیولو وروسته بیرته  ۱۴ماشومان او  ۲۰د سند پولیسو ویلي چې په دغو افغانانو کې 

 .افغانستان ته استول شوي

ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغانانو نیول داسې مهال رامنځ ته کیږي چې په دې وروستیو کې په 

داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ادعا شوې چې د کراچۍ ښار په زندان کې یو شمیر ماشومان او میرمنې په بد 

 .حالت کې شپې او ورځې سبا کوي

 دغه ویډیوګانې په کور دننه او بهر کې د افغانانو سخته غوصه راپارولې او له کوچنیانو او میرمنو سره د پاکستاني پولیسو

 .چلند په کلکو ټکو غندل شوی

او د دغه هیواد  د بخښنې نړیوال سازمان تیره اونۍ په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندیښنه ښودلې وه 

 .لومړي وزیر شهباز شریف څخه یي غوښتنه کړې وه چې په پاکستان کې دې د افغانانو محافظت وکړي

افغانان په یو الریون کې د پاکستان له زندانونو څخه د افغانانو د خوشي د یکشنبې په ورځ په پاریس ښار کې هم سلګونه 

 .کولو غوښتنه وکړه

 سالم وطندار

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/45483/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%DA%A9%DA%93%D8%A7%D9%88-%D8%AF-%D8%A8%DA%9A%D9%86%DB%90-%D9%86%DA%93%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%BE%D9%84%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%A8%DB%90-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%8A-%D8%AF%D9%8A
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افغانستان در پاکستان با مشکالت گوید در حالی که شهروندان مهاجر غفور، یک تن از مهاجران افغان در پاکستان، می

ها ایجاد ای را برای آنرو اند، تهدید بازداشت و فشار از سوی حکومت پاکستان، نگرانی جدیاقتصادی و اجتماعی روبه

 کرده است.

ال دانیم چه کار کنیم؟ تا این جا خود را کشیدیم و حارو هستیم، نمیما با مشکالت روبه»گوید: وطندار میاو به سالم

 «دانیم پس از این فشارها، کجا برویم و چه کنیم؟نمی

تر مهاجرانی که پس از فروپاشی جمهوری به پاکستان گویند بیشدر همین حال، شماری از مهاجران افغان در پاکستان، می

 شان مهیا نیست.هایی که با ویزا آمده اند، سهولت تمدید آن برای آمده، بدون داشتن ویزا به این کشور وارد شده و آن

شدن یا هم اخراج قرار تر مهاجران افغان در پاکستان را در معرض بازداشت و زندانیها، این وضعیت بیشی آنبه گفته

 است.داده 

خواهیم که با مهاجران برخورد خوب کنند و سرنوشت مهاجرانی ما می»گوید: یگر مهاجر افغان در پاکستان، میاحمد، د

است، باید توجه صورت  االجل که از طرف پاکستان هم تعیین شدهکه در پاکستان اند، باید معلوم شود و به این ضرب

 «بگیرد.

https://morr.gov.af/
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به  ای سرگشادهقوس، با فرستادن نامه ۲۵الملل، روز جمعه، عفو بینزمان با این، اگنس کاالمار، دبیرکل سازمان هم

ها، ابراز آمیز با آنوزیر پاکستان، از وضعیت مهاجران افغان در این کشور و برخوردهای تبعیضشهباز شریف، نخست

ی روندی منظم گیردستهایی چون حق آموزش و کار و روینگرانی کرده و از حکومت پاکستان خواهان ایجاد سهولت

 است.برای دادن اقامت و رفع مشکل تمدید ویزا، شده 

؛ ها، بارها دادخواهی کردهگویند که برای رفع این چالشاین در حالی است که شماری از مهاجران افغان در پاکستان، می

 اند.ه المللی و حکومت پاکستان دریافت نکردهای بینبخشی از سوی سازماناما تا کنون پاسخ قناعت

حکومت پاکستان یک سلسله »گوید: وطندار میبرد، به سالمسر میهللا حبیبی، خبرنگار افغان که در پاکستان به نجیب

گوی اندازد و اما ما که چندین بار با سخنگان میمشکالت را به گردن دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهند

به  گوید که حکومت پاکستان مایل نیست که کارتهای مان را در میان گذاشتیم، میواستاین سازمان تماس داشتیم و خ

 «مهاجران توزیع کند تا اسناد قانونی داشته باشند.

اند، نیز از برخورد نامناسب نیروهای نظامی پاکستان با شهروندان ته هایی که از پاکستان بازگشدر سوی دیگر، افغان

 افغانستان، شکایت دارند.

ما را بازداشت و زندانی کردند و در زندان ما را سخت شکنجه »گوید: ، میگل که به تازگی از پاکستان بازگشته استجنت

 «است.کردند و هنوز هم اثرهای شکنجه باقی مانده 

که چند روز پیش، هیئتی از امارت اسالمی برای اشتراک در نشستی چهارجانبه به منظور بررسی وضعیت گفتنی است 

 ها شریک نشده است.؛ اما هنوز جزئیاتی از این نشست با رسانهمهاجران افغان در ایران و پاکستان، به تهران رفته

 

https://morr.gov.af/

