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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4------------------------------------ .شوو سره مرسته وشوه ايهځ ېد شمالي او جنوبي وزيرستان د ب ېخوست واليت ک

 4- .مرسته وشوه ېاو کرايه ورکولو په برخه ک ېشوو کورنيو سره د کورونو د بيارغون ايهځ  ېد داخلي ب ېهرات واليت ک

 5----------------------------------- سره د خوراکي توکو مرسته و شوه وي شوو کورن هياېځ ب منوړ( ا٢٠٠کي )  رهارګ نن

 6------------------------------------- ړی ورک ډاډ ېسره د مرست تونکوښد افغان پناه غو ېملتونه په تاجکستان ک ريګ مل

 

 اخبار تن کامل 
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 د وزارت وېب پاڼه

 
 په مالي مالتړ د (WFP)د خوست واليت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رياست په همغږۍ د نړيوال خوراکي سازمان

(WSTA) ( کورنيو سره په مرکز، تڼيو، شيخ امير، ګالن کمپ... کې د خوراکي توکو مرسته وشوه  8027موسسې پرمټ )
 .کيلو دال، يو کيلو مالګه او لس ليتره غوړي ورکول شوو ۱٢.۵چې هرې کورنۍ ته دوه توړې اوړه، 

 د وزارت وېب پاڼه

 
د هرات واليت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رياست په همغږۍ د ان ار سي مؤسسې له لورې د راتلونکي لسو مياشتو  

 .کورونو د بيارغونې په برخه کې مرسته وشوه ۵٠٠کورونو د کرايو د ورکړې او  ۳٢٠لپاره د 



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

5 

 

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

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 د وزارت ويب پاڼه

 

( اړمنو بېځايه  ٢٠٠موسسې له لورې د ننګرهار واليت د مهاجرينو اوراستنېدونکو چارو رياست په همکارۍ)(W.H.H) د

 .شوو کورنيوسره د خوراکي توکو مرسته وشوه

رياست له لورې د مرستندويه اداروسره په ګډه همغږۍ په جالل اباد ښاراو ولسواليو  يادې کورنۍ چې د ننګرهار د مهاجرينو 

(کيلو وريجې، ٢٤(کيلو اوړه،)٧٥( مه هرې کورنۍ ته )٢٩کې سروې او د مرستولپاره مستحقې ګڼل شوې وې د کب په )

 .( کيلو لوبيا او يوه کيلو مالګه مرسته ووېشل شوه١٤(کيلو بوره، )٥(لېتره غوړي،)٥)

ددغه مرستو دوېش پرمهال د ننګرهار دمهاجرينو رييس اکرام الدين مفتون وويل، موږ د مرستندويه بنسټونو سره په ګډه په  

دې هڅوکې يو چې د مرکز جالل اباد په شمول لرې پرتو ولسواليو ته هم رسيدګي وکړو،ترڅو اړمنې اومستحقې کورنې  

 .مرستې ترسره کړو سروې اود مرستولپاره په نښه او ورسره بېالبېلې
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 مهاجر نيوز 

 

د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فليپو ګراندي تاجکستان ته په خپل دوه ورځيني سفر کې د دغه هيواد لخوا د افغانانو د  
د دوې د   پيلولو هرکلی کړی او په دې برخه کې يي  وضعيت د څرګندولو په موخه  پناه غوښتنې د ثبت د پروسې د بيا 

 .تاجکستان دولت ته د مالتړ ډاډ ورکړی

نوموړی د دوشنبې په ورځ د تاجکستان په پالزمينه دوشنبې ښار کې د دغه هيواد د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له  
نکو د بشري وضعيت او د پناه غوښتنې په اړه خبرې کړي او له جګړې  ګڼو چارواکو سره د افغان کډوالو او پناه غوښتو

 .تښتيدلو افغانانو لپاره د پناه ورکولو په برخه کې د تاجکستان په رول ټينګار کړی

د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا په يوه خپره شوې بيانيه کې د فليپو ګراندي له قوله راغلي:» په نړۍ کې د بحرانونو 
ره دا ډيره مهمه ده چې نړيواله ټولنه دې د افغان پناه غوښتونکو غوښتنې په ځانګړې ډول دلته په تاجکستان کې له پامه  سربي

 «.و نه غورځوي

 .هغه پر نړيوالو غږ کړی چې له افغان پناه غوښتونکو سره دې په سيمه او تاجکستان کې خپل مالتړ ته دوام ورکړي
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تاجکستان کې له افغانستان سره پر پوله د بلخي په نوم د کډوالو له هغه کمپ څخه هم ليدنه    د ملګرو ملتونو دغه چارواکی په
 .کړې چې د افغانانو د ځای پر ځای کولو په موخه په دې وروستيو کې جوړ شوی

. دوې تکړه  ګراندي د دغه کمپ د ليدلو په پر مهال وويل:» هغه افغانان چې نن ما وليدل له ځانه يي ډير ښه وړتيا و ښودله
ځوانان، بااستعداده او له وړتيا او انګيزې ډک دي او اوس دا کوربه هيواد او نړيوالې ټولنې پورې اړه لري چې دا ډول  

 .ظرفيتونو ته فرصتونه برابر او ترې ګټه پورته کړي

کډوالو ادارې مشر د    افغان کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه توب کوي د ملګرو ملتونو د  ۱۴٠٠٠تاجکستان چې دا مهال د  
 .دغه کوربه توب ستاينه کړې

فليپور ګراندي له دې وړاندې تيره اونۍ کابل ته سفر کړی و او له ځايي چارواکو سره يي په خبرو کې ويلي و چې د اوکراين  
 .د جګړې سربيره دوې افغانان نه دي هير کړي

 


