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او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

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

 2 --------------------------------- دی، به امضا رسJRS و موسسه نیوزارت امور مهاجر   انیم یهمکار  ی تفاهم نامه ها

 3 ------------------------------------------------------------------ زرو زيات افغان مهاجر وطن ته راستانه شول   ېله در 

 4 --------------------------------------------------------------- نمودند  افتیکمک در   ابیخانواده در فار  800به  کینزد

ن    4 -------------------------------------------------------------------------- س یچوپان در بادغ ک یکودک و   4جان باخت 

يېعالي کم والو ډد ک ي ناورين د کم افغانستان ک   : شنن    ن کوم    دو ېد بشر
 5 -------------------------------------- شتهنه ښن
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 متن کامل اخبار 

 دوزارت ویب سایت 

 

 .ني په مشرۍ ترسره شوه.مهاجرينو چارو وزارت اداري ناسته د الحاج خليل الرحمن حقاد 

ناسته د مهاجرينو چارو د وزير په خبرو پيل شوه او ورپسې هغه رئيسانو چې په تېرې ناستې کې ورته دندې سپارل   

  .شوې وې د خپلو کړنو په اړه راپور وړاندې کړل

و د اورېدو وروسته يوشمېر مرکزي رئيسانوته الر ښوونه وکړه چې دقيق اغېزمن او د مهاجرينو چارو وزير د راپورون

  .چټک اقادامات ترسره کړي او د وخت له ضايع کېدو ډډه وکړي 

هغه ټينګا وکړ، چې چارواکي د خلکو خدمتګاران دي او کله چې زموږ هېواد وال راځي، بايد له هغوی سره اسالمي او  

 .ونه يې پرته له ځنډه خالص شيانساني چلند وشي او کار
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 ویب سایت وزارت 

 

 جدی امضا نمود. 25، به تاريخ JRSوزارت امور مهاجرين، دو تفاهم نامه همکاری را با موسسه  

دالر، برای يک  499هزارو  13صدو  6موسسه مذکور به مصرف مجموعی به اساس تفاهم نامه های ياد شده، 

طفل در واليت کابل که از مکتب باز مانده اند ويا به مشکل  910طفل در واليت هرات و برای يک هزارو  489هزارو

 ياد گيری مواجه شده اند، مطابق نصاب وزارت معارف، از صنف اول الی صنف ششم، آموزش ميدهد.

سه ياد شده، قرطاسيه وکتاب مورد نياز اطفال مذکور را نيز تهيه و بدسترس آنها قرار ميدهد و بر عالوه  همچنان موس

 تدريس، مشوره های صحی را نيز به ايشان ميدهد.

پروژه های ياد شده ظرف يک سال، تحت نظارت واحد های دومی وزارت امور مهاجرين در واليات هرات وکابل تطبيق  

 می شود.

 ، امضا شد. JRSمه های مذکور توسط شيخ عبدالرحمن رحمانی، رييس هماهنگی مساعدتها ونماينده موسسه تفاهم نا
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   دوزارت ویب سایت

 

تر   ( مې څخه۲۲د )   د مرغومي  له الرې د ايران څخه   د نيمروز واليت د ورېښمو پل او هرات واليت د اسالم قلعه

 ( تنه افغان مهاجرينو هېواد ته راستانه شول.۳۰۲۹)    ( مې۲۴)

هېواد ته راستانه   مه( ۲۴تنه د مرغومي په )   (۱۴۱۷د اسالم قلعه د مهاجرينو چارو د آمر په خبره )    د هرات واليت

 ته ور وپېژند شول.   (IOMتنه مشران د مرستو په موخه د مهاجرت نړيوال سازمان )( ۱۹۵شوي، چې له ډلې يې ) 

افغان مهاجرينو    ( تنه۱۴۷۹)  مه( ۲۳مه او )( ۲۲همدرانګه د نيمروز واليت د ورېښمو پل له الرې د مرغومي په ) 

ته ور     (IOMتنه د مرستو په موخه د مهاجرت نړيوال سازمان )( ۱۳۴)  هېواد ته راستانه شوي، چې له ډلې يې

 وپېژند شول. 
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   ویب سایت وزارت 

 

خوراکی  جدی کمک نقدی و   24الی 19بتاريخ  IOMدفتر   ردمرزی در فارياب باهمکاری و خانواده بيجاشده 797برای 

 توزيع صورت گرفت. 

افغانی پول نقد ، سه  500هزارو  17هريک از خانواده مذکور پس از شناسايی توسط رياست مهاجرين آن واليت، مبلغ 

 تخته کمپل و پوشاک زمستانی مساعدت دفتر يادشده را دريافت نمودند.

 رادیو کلید

کودک و يک چوپان را گرفته   4گويند که سرمای شديد و يخبندان در اين واليت جان  مسئوالن محلی در واليت بادغيس می 

 .است
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مال احمد جان حنظله، سخنگوی والی بادغيس در صحبت با کليد گفت که اين کودکان از روستاهای خيرخانه عليا، جوالق،  

 ودند.ها و زاد صالح ولسوالی قادس اين واليت بشيخ

 اند.ماهه به دليل سردی هوا در ولسوالی قادس جان باخته 3ماهه و    2ساله،  2کودکان  افزايد که آقای حنظله می

 گويد که يک چوپان به نام زمان نيز در اين سردی هوا جان خود را از دست داده است.سخنگوی والی بادغيس همچنان می

 گراد نيز رسيده است.درجه سانتی 35تا منفی شود که دمای هوا در واليت بادغيس گفته می

هزار مواشی نيز در واليت بادغيس از اثر سردی    4های رئيس حوادث بادغيس، در حدود  اين در حاليست که براساس گفته

 اند.هوا تلف شده

 د آزادي راډيو 

https://morr.gov.af/
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 ارشیف  - وزله مېرمنې، انځور  یو شمېر بې 

نښانې   نښې  کمېدو  د  ناورين  د بشري  کې  افغانستان  په  وايي،  کمېشنري  عالي  د سازمان  ملتونو  ملګرو  د  کې  چارو  په  کډوالو  د 

 .ښکاري نه

 .شميمه د ننګرهار په ښېوې ولسوالۍ کې د بل چا په يوه نيمه ورانه جونګړه کې اوسيږي

زه لري او نه هم کړکۍ لري، خو د دې کونډې مېرمن چې زوی يې هم روږدی يا  هغه کور چې خونې يې په دې سوړ ژمي کې نه دروا 

 .لريکسيزې کورنۍ ژوند يوازې سړه هوا نه ګواښي، بلکې د خوړو لپاره هم څه نه  ۹معتاد دی، د 

 .لرو نه  د ورځې که کوم شی پيدا شي هغه دی ګنې د شپي هيڅ"

 .وايي، د شپې وږي ويده کېږي

لرو. دې کور ته چې راغلي يوو په دې ژمي کې را سره  نه   نوموړې وايي: "د ورځې که کوم شی پيدا شي هغه دی ګنې د شپي هيڅ

 ".ګان ديده کړې. ډېرې مرستې شا و خوا وشوې، زموږ نوم څوک نه ورکوي، وايي دوی دلته همسايه هيچا مرسته نه 

 .ميليونه زيات افغانان له دې ډول يو برخليک سره مخ دي ۲۸ازمان رسمي شمېرې ښېي چې له د ملګرو ملتونو س 

په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمېشنري نن يوه راپور کې ليکلي، چې په افغانستان کې د  

 .ښکاريبشري ناورين د کمېدو نښې نه 
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 ارشیف  -وزلۍ تر ډېره مېرمنې او ماشومان ځپلي دي، انځور  نستان کې بېافغا

کال کې د يو شمېر هېوادونو د وضعيت په اړه خپل خپاره کړې راپور کې د افغانستان په اړه زياته کړې:    ۲۰۲۳يو اين ايچ سي ار په  

ې وي، خو د بيو لوړېدل، مخ پر ځوړ اقتصاد او په  "ښايي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې جګړه ډېره کمه شو

 ".پسې محدوديتونه او بنديزونه د عامو افغانانو د بدبختۍ المل ګرځېدلينجونو او ښځو پرله 

  ۴۰وزلي زياته شوې او د دې هېواد له  د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمېشنري وايي، په افغانستان کې بې 

 .لري سانانو له نيمايي زيات يې د خوړو خونديتوب نه ميليونو ان

خوا په نا دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار بنديز ته اشاره کوي ليکي، دا پرېکړه  يو اين ايچ سي ار دغه شان د طالبانو له 

 .لريبه د بشري مرستو رسولو بهير له لوی خنډ سره مخ کړي او په ماشومانو او ښځو به ډېر بد اغېز و
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ميليونه وګړي له خپلو اصلي مېنو    ۳د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمېشنري وايي، په افغانستان همدا اوس  

 .ځايه شوي دي بې

 .ځايه کېدو مخنيوی وکړيده توانېدلې د شخړو او د بې دا ادراه پر نړيوالې ټولنې نيوکه کوي چې تر اوسه نه 

کال د   ۲۰۲۳کارۍ، د اقليم بدلون، د ژوند د لګښتونو زياتوالي او نړيوال اقتصادي بحران ته په کتو، ه بې يو اين ايچ سي ار دوامدار

 .ځايه شويو لپاره تياره بوليبې
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