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 صفحه                                                                                   عنوان

 4... هاس تازي س  يګړ انځچارو وزارت هل  وید هبرن  وادیه  ایزید مالد هماجرینو چارو وزارت مرستیال 

 4 --- سه وکتل الیهل مرست  ریوز يړ الوزرا د ازبکس تان د لوم سیید افغانس تان اساليم امارت ر 

 6 ---------------- شوي دولېږ ته ل  الګپرت واننهیهل  والډمک معره ک ۱۴ ونګډافغااننو په  ۸د 

 7 ----------------- ړیاعالن ک ېمرس ت الروډ ونهیل ی م  ۱۰ ېدږ هل افغانس تان سه د ن ېانرو
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 اخبار کامل  مت   

 د وزارت وېب پاڼه

 ۱۴۴۳رجب  ۱۴۰۰/۲۰کب  ۳سې شنبه 

د هماجرینو او راس تنېدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسالح خروټي د مالزیای هیواد د هبرنیو چارو وزارت 

 ځانګړي اس تازي امحد اعظم عبدالرحامن سه په خپل اکري دفرت کې ولیدل

مفيت محمد اکرب عظمیي مه ش تون  په دغه انس ته کې، چې د هبرنیو چارو وزارت د اول س یايس رایست رئیس

 درلود د هماجرینو او داخيل بېې ځایه شوو په س تونزو خربې وشوې

د اعظم وویل: مونږ اومسهال یوازې برشي مرس تې کوو، خو دغه مرس تې د افغانس تان او مالزیای امحښاغيل 

 ترمنځ د راتلونکو رمسي اړیکو لپاره یوه مقدمه ده

ي مرس تو مننه وکړه او زایته یېې کړه مالزیای او ټول اساليم هیوادونه ابید د ښاغيل مرستیال د مالزیای د برش 

 خپلې اساليم وجیبېې هل خمې د افغان ولس مالتړ او السنیوی وکړي

 ابخرت اطالعايت آ ژانس
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د 

ماسپښنی د ازبکس تان د لومړي وزیر هل  پرونمال محمد حسن اخند   افغانس تان اساليم امارت رییس الوزرا

 .مرستیال سدار معرزاکوف او مل پالوي سه په ارګ کې وکتل

په دې کتنه د رییس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسالم حنفي، د هبرنیو چارو سپرست وزیر مولوي 

او د صنعت او سوداګرۍ وزارت سپرست نورادلین عزیزي مه حضور درلود، دواړو لوریو په  امریخان متقي

بېالبېلو برخو کې د مناس باتو او مهاکریو پر پراختیا او د افغانس تان او ازبکس تان ترمنځ د هممو اقتصادي او 

 .ترانزیټي پروژو پر تطبیق خربې وکړې

کس تان د افغانس تان دوست او ورور هیواد وابهل او هیهل یېې د افغانس تان اساليم امارت رییس الوزرا ازب 

 .څرګنده کړه چې پر ش ته س تونزو براليس او په ګډه د س میه یزیو پروژو د تطبیق په برخه کې هڅې وکړو

مال محمد حسن اخند د ازبکس تان د لومړي وزیر هل مرستیال څخه وغوښ تل چې د ده سالمونه او نېکې هیلې 

 .ئیس ته ورسويد ازبکس تان مجهورر 

په مهدې حال کې د ازبکس تان د لومړي وزیر مرستیال سدار معرزاکوف وویل چې افغانس تان د مرکزي او 

سویيل اس یا د اتصال همم برخه ده او د دواړو هیوادونو اړوند ادارې به د مشرتکو پروژو د تطبیق او په بېالبېلو 

 .د پراختیا لپاره معيل ګامونه واخيل برخو کې د ازبکس تان او افغانس تان ترمنځ د مهاکریو
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ورونه   په ورته وخت کې د رییس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسالم حنفي ازبکس تان او افغانس تان نږدې

او ګاونډاین وبلل چې ورته اترخیي، فرهنګي او دیين مشرتاکت لري. هغه زایته کړه چې اساليم امارت د 

 .ي او ترانزیټي پروژو د تطبیق په برخه کې هر ډول مهاکرۍ ته مچتو دیدواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد

د هبرنیو چارو سپرست وزیر مولوي امری خان متقي وویل چې د اساليم امارت نوې پالیيس اقتصاد حموره 

 .ده او موږ غواړو افغانس تان د اقتصادي مهاکریو او س میه یزی اتصال پر مرکز بدل کړو

ر سه وویل چې د اساليم امارت د نوي س یاست پر بنسټ غواړو په راتلونيک کې ښاغيل متقي په ټینګا

افغانس تان د لویو قدرتونو د س یالۍ پر ډګر نه، بلکې د س میه یزیې او بنی املليل مهاکریو پر مرکز او حمور بدل 

 .يش

 هماجر نیوز

مک س نه کډوال هل یوانن څخه پرتګال ته لېږدول شوي  ۱۴افغان هماجرو په ګډون  ۸یوانين چاروايک وایی چې د 

  .دي

پاکس تانیان، یو بنګهل دېشی او یو انجیراییی  ۴افغاانن،  ۸په حواهل دغه ډهل کې  آاکتېمریيند یوانن ځايی رس نۍ 

ایده ډهل د یوانن د کډوالو په چارو وزارت د بېې سپرس ته ماشومانو لپاره ځانګړي اس تازي ارآلکیس  شامل وو.

 .مسکوف بدرګه کوهل

دغه  هیوادونو دی چې هل یواننه د هماجرو منلو ته مچتووایل ښوویل دی. تر دې دمه پرتګال یو هل دغو اروپايی

اروپايی هیوادونو هل خوا د منل شویو مک معره  ۱۳مک معره کډوال منيل دي. د نورو  ۲۱۳اروپايی هیواد هل یواننه 

 .تنو ته رسېږي ۱۱۹۴کډوال مشېر بیا 

براییل پروګرام ښ يي چې یوانن په اغېرانکه توګه د »د کډوالۍ وزارت یوه خربپاڼه کې راغيل دي چې دغه 

  ».ې پالن معيل کويکډوالو د بیا مېش تون

https://www.ekathimerini.com/news/1177741/14-refugee-children-relocated-to-portugal/
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اید  هل اپریل میاش تې راهیسې یوانين چارواکو پیل کړی دی. ۲۰۲۰د مک معره کډوالو د بیا مېش تونې پروګرام د 

 .بويل« د اروپايی هیوادونو ترمنځ د مالتړ نښه»وزارت دا پروګرام 

لې ادارې، د کډوالو په چارو دغه پروګرام د اروپايی مکېس یون، د اروپايی ټولنې غړي هیوادونو، د کډوالۍ نړیوا

کې د ملګرو ملتونو عايل مکیسارۍ، د پناه غوښتنې لپاره د اروپايی اژانس او د یوانين سازمان میتادراسیس په 

 .مرس ته ترسه کېږي

 مششاد نیوز 

 

کې ویل شوي، چې هل افغانس تان سه نږدې   ورې په خپره شوې خربپاڼهد انروې د هبرنیو چارو وزارت هل ل

 .میلیونه ډالر برشي مرس ته کوي ۱۰

انروې افغانس تان هل برشي انورین سه مخ بلیل او ویيل یېې دي، دا مرس ته به د انروې د برشي سازمانونو هل 

 .لوري پر اړمنو خلکو ووېشل يش

https://www.shamshadnews.com/index.php/news/75-2021-06-16-13-06-19/5867-2022-02-22-07-33-58
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کنګل کېدو وروس ته نړیوالو مرستندویه سازمانونو خرب ورکړی دی،   هلامریاک هل لورې د افغانس تان د ش متنۍ 

 .که د افغانس تان ش متين ازاده نه يش،نو دغه هېواد به هل سرت برشي انروین سه مخ يش

 


