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 اخبارتن کامل 

 ویب سایت وزارت

 

 IRC) حقانی، وزیر امور مهاجرین، بامحترم باب کیچن، معاون عمومی کمیته بین المللی نجاتمحترم الحاج خلیل الرحمن 
 .حوت سالروان، دردفتر کارش، مالقات نمود1۲، پنجشنبه،(

دراین دیدار درمورد مساعدتهای بشری برای افغانستان و برنامه های آینده کمیته بین المللی نجات، صحبت شد و محترم 
ل کمیته مذکور برای افغانستان، از همکاری امارت اسالمی و بخصوص از وزارت امور مهاجرین، ویکی اکن، مسوو

 .دررسانیدن مساعدتها، به ساحت مورد نظر قدردانی نمود
وی عالوه نمود که قبل براین، به ساحت دور دست والیات رفته نمی توانستند، اما حاال با اطمینان کامل، به همه ساحت و 

 .ی توانیم و این یک فرصت خوبی است و وقت آن است که در بخش انکشافی کمک و همکاری صورت گیردمناطق سفر م
محترم وزیر امور مهاجرین، ضمن خوش آمدید، به جانب مقابل، درارتباط به نحوه امداد رسانی گفت که مساعدتها باید در 

برای خانواده های مستحق در مناطق دوردست هماهنگی و تحت نظارت وزارت امور مهاجرین صورت گیرد وکمکها باید 
 .کشور که تاکنون نرسیده است، باید توزیع شود

دراین مالقات محترم محمدارسالح خروتی، معین وزارت امور مهاجرین و محترم عدنان جنید، مسوول کمیته بین المللی 
 .نجات، برای پنج کشور آسیایی، نیز حضور داشتند
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 د وزارت وېب پاڼه

 
موسسې له لورې د ننګرهار الیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست په هلو ځلو د روداتو ولسوالۍ  (NRC) د

 .یستل شوشهېدانو مېنې کې داخلي بېځایه شوو ته د ستونزو دحل په موخه سنټر پران
یاد  )):د یاد مرکز د پرانیستې پر مهال د ننګرهار والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو رئیس اکرام الدین مفتون وویل

مرکز د راستنېدو نکو او داخلي بېځایه شوو کورنیو لپاره د حقوقي خوندیتوب، عامه پوهاوي، ټرننګونو، ظرفیت لوړونې، 
ولو او د مربوطه ادارو سره د همغږیو د شریکولو په موخه پرانیستل شو((.دهغه په وینا حرفوي زده کړو،د ستونزو را ټ

هغه راستنېدو نکو او داخلي بېځایه شوو کورنیو ماشومانو ته به کلیوالي ښوونځي جوړ کړي،چې د یوشمېر ستونزو له امله 
 .د زده کړو بې برخې دي، او دوی ته به مسلکي اوباتجربه ښوونکي و ګماري

د ننګرهار والیت د مهاجرینو رییس اکرام الدین مفتون د ټولو همکارو مو سسو څخه غوښتنه وکړه چې ټولو اړمنو او بېوزلو 
 .کورنیو ته دې د مرستو، روعتیایي خدماتو او د کارموندنې زمینه برابره کړي

 د وزارت ویب پاڼه
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موسسې له لورې د کابل والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست په همکارۍ د کابل د  (Muslimhands) د
 .( اړمنو او مستحقو کورنیو سره د خوراکي توکو او البسې مرسته وشوه115مهاجرینو مموزي ښارګوټي کې )

غږۍ سروې او د مرستو لپاره یادې کورنۍ چې د کابل د مهاجرینو ریاست له لورې د مرستندویه بنسټونو سره په ګډه هم
( مه هرې کورنۍ ته د کابل د مهاجرینو د رییس قاري عبدالمتین رحیمزي او یادې 1٣مستحقې په نښه شوې وې د کب په )

موسسې د استازو په شتون کې څلور بوجۍ اوړه، یوه بوجۍ وریجې، یوه بوجۍ لوبیا، بوره، چای، غوړي او څلور څلور 
 .بړستنې ووېشل شوې

 مهاجر نیوز

ایلوا یوهانسون، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی تویتر اعالم کرد، وزیران داخله کشورهای 
  .پناهجویان از اوکرایین به توافق رسیدندعضو این اتحادیه در بروکسل راجع به پذیرش موقت 

به این ترتیب پناهجویان از این کشور می توانند بدون ارائه درخواست پناهندگی تا سه سال در اتحادیه اروپا اقامت داشته 
  .کشورهای عضو سخن گفت« همصدایی»و « توافق تاریخی»باشند. نانسی فیزر، وزیر داخله آلمان فدرال از یک 

را به کار می گیرد که پس از جنگ های بالقان برای دادن محافظت  ۲001اروپا برای نخستین بار مقرره ای از سال  اتحادیه
  .موقت به پناهجویان تصویب شده بود

براساس این مقرره، پناهجویان نخست به مدت یک سال اقامت دریافت می کنند و امکان تمدید آن به مدت مجموعا سه سال 
  .وجود دارد

ه این ترتیب پناهجویان می توانند در آلمان و کشورهای دیگر )عضو اتحادیه اروپا( کار پیدا کنند. آن ها بیمه صحی دریافت ب
 .می کنند و می توانند فرزندانشان را به مکتب بفرستند

ز جنگ در اوکرایین همه آن هایی می شود که ا»بربنیاد اطالعات ژرار دارمانن، وزیر داخله فرانسه، این مقرره شامل حال 
  «.فرار کرده اند

تا چند روز پیش کسی حتی »او گفت  .نانسی فیزر، وزیر داخله آلمان فدرال برای کسب توافق در این زمینه تالش کرده بود
وزیر داخله آلمان فدرال در ادامه گفت، برای نخستین بار همه  «فکرش را هم نمی کرد که چنین توافقی به دست بیاید.
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ی اتحادیه اروپا به صورت مشترک، به سرعت و طی پروسه ای غیربوروکراتیک انسان هایی را می پذیرند که از کشورها
  .جنگ فرار کرده اند

فیزر در ادامه گفت، پناهجویان از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا با مدرک اقامت معتبر از اوکرایین نیازی به این ندارند 
ر بگذارند. وزیر داخله آلمان فدرال در ادامه گفت که این پروسه در آلمان روز جمعه اجرایی که پروسه پناهندگی را پشت س

  .می شود

 

کشورهایی مانند پولند و هنگری از پذیرش پناهجویان سوریایی و عراقی خودداری کرده  ۲01۵در بحران مهاجرت سال 
  .بودند

حاال پولند کشور اصلی پذیرای مهاجران است. براساس اطالعات در آن زمان حدود یک میلیون نفر به آلمان آمدند. اما 
 ۵00از طریق مرز مشترک  هزار تن از شهروندان اوکرایین ۵00کمیساریای عالی سازمان ملل متحد تا به حال حدود 

  .هزار پناهجو سخن زده است ۵۷۵نهاد محافظت مرزی پولند حتی از  کیلومتری وارد پولند شده اند.

او در دیدار وزیران داخله  آماده شود.« برای پذیرش چندین میلیون پناهجو»ه های یوهانسون، اتحادیه اروپا باید براساس گفت
اشخاصی که پاسپورت های اوکرایینی  .به اتحادیه اروپا فرار کرده اند« تقریبا یک میلیون تن»اتحادیه اروپا گفت، همین حاال 

  .بدون ویزا در اتحادیه اروپا اقامت داشته باشند روز 90دارند، می توانند به مدت حداکثر 

یوهانسون در  کمیسیون اتحادیه اروپا به خصوص به پولند در قبال پذیرش پناهجویان وعده حمایت مالی و لوجیستیکی داد.
 .ادامه گفت که پولند تا به حال خواهان اسکان مجدد این پناهجویان در کشورهای اروپایی دیگر نشده است

اما از آن جایی که مرز آلمان  پناهجو از اوکرایین به آلمان آمده اند. 9۴00ته وزارت داخله آلمان فدرال تا به حال حدود به گف
  .با پولند به صورت مرتب کنترول نمی شود، ممکن است شمار پناهجویان بیشتر از این باشد
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وظیفه اخالقی »ومانیا گفت، پذیرش پناهجویان یک اورزوال فون دیرالین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا طی دیدار از ر
میلیون یورویی اشاره کرد که قرار است از بودجه اتحادیه اروپا برداشت شده  ۵00او به مبلغ  «برای ما مردم اروپا است.

  .و برای کمک های بشردوستانه در ارتباط با جنگ اوکرایین مصرف شود

مرکز کمک های بشردوستانه برای اوکرایین در رومانیا ایجاد »فون دیر الین، یک افزون براین قرار است به گفته اورزوال 
  .تا کمک ها از آن جا هماهنگ شوند« شود

 د امریکا غږ

 

افغانستان خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق )یونیسف( د د 
  .لپاره د هڅو د دوام خبر ورکړی دی

په یو رپوټ کې ویلي چې د جنورۍ د میاشتې له پیل څخه ددې میاشتې ( 1۲یونیسف د پنجشنبې په ورځ مارچ دریمه )کب 
  .والیتونو کې روغتیایي خدمات برابر کړي دي 1۷زرو کسانو ته د افغانستان په ۴۷۵تر پایه یې څه دپاسه دوه میلیون او 

یونیسف همداشان ویلي چې پدې میاشت کې د پنځو کلونو ټیټ عمر څه دپاسه اته میلیون ماشومانو ته په ټول هیواد کې د 
  .پولیو واکسین تطبیق شوی دی

زمینه بر ابره کړې او اوس دغه ماشومانو ته د زده کړو  ۲81٣0۲په رپوټ کې راغلي چې ملګرو ملتونو په ټول هیواد کې 
  .ماشومان په زده کړو بوخت دي. دغه ماشومان د یونیسف له لورې په ځانګړو جوړ شویو ټولګیو کې زده کړې کوي

یونیسف همداشان پدې هیواد کې د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندیښنې وړ ګڼلی او زیاته کړې یې ده چې د روان کال په 
  .زره خطر سره مخامخ ماشومانو سره مرسته کړې ده٣۵افغانستان کې د نژدې جنورۍ میاشت کې یې په 
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پدې وروستیو کې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق د افغانستان د روغتیایي نظام د له منځه تللو د مخنیوي، د غذایي موادو د 
خدمتونو په خاطر دوه میلیارد ډالر غوښتي برابرولو، او د افغان کورنیو او ماشومانو لپاره د زده کړو او نورو حیاتي ټولنیزو 

  .وو

میلیون کسانو چې نیمایي یې ماشومان دي، بیړنۍ  ۲۴یونیسف ویلي وو چې پدغو پیسو به په افغانستان کې د څه دپاسه 
  .اړتیاوی پوره شي

واد کې د اړمنو په دغه صندوق د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سازمانونو د مرستو څخه په مننه ویلي چې اوسمهال پدې هی
  .فیصده بر ابرې شوې دي 1۵ځانګړې توګه د ماشومانو سره د مرستو لپاره ددې پیسو 

دا پداسې حال کې دي چې له دې دمخه د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دافغانستان د روغتیایي سیستم د ګډوډیدو د احتمال په اړه 
فیصده روغتیایي مرکزونه وتړل 90کلینکونو په ګډون څه دپاسه  د خبرداري په ترڅ کې ویلي وو چې ښایي پدې هیواد کې د

  .شي

 د امریکا غږ

 

اسالمي هیوادونو د همکاریو سازمان په افغانستان کې د اړمنو خلکو سره د مرستو د دوام خبر ورکړی او ویلي یې دي د 
یو تازه مورد کې د نایجریا حکومت د افغانستان د بشر دوستۍ د اماناتو صندوق سره یو میلیون ډالر مرسته کړې  چې په

  .ده

په افغانستان کې د بشري کړکیچ په زیاتیدو سره د اسالمي همکاریو سازمان افغانستان سره د بشري مرستو په مقصد دغه 
 .صندوق جوړ کړی دی

د یوې اعالمیې په خپرولو سره د نایجریا د حکومت د مالي مرستو ( 1٣مارچ څلورمه )کب  دغه سازمان د جمعې په ورځ
څخه مننه کړې او ویلي یې دي چې دغه پیسې به په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو په ګډون د میلیونو کسانو د وضعیت 

 .په ښه کیدو کې مرسته وکړي



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

10 

 

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

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ه د نړیوالو مرستو د بندید او دننه پدې هیواد کې د کار و بار په کمیدو سره د په افغانستان د طالبانو له واکمن کیدو وروست
 .افغانستان خلک نه یواځې د بیساري فقر بلکې د خوراکي توکیو له کمښت سره هم مخامخ شول

یوان نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې اوسمهال په افغانستان کې میلیونو کسان د لوږې او قخطۍ سره الس او ګر
 .دي

د افغانستان د خلکو څخه مالتړ ته ژمن "د اسالمي هیوادونو د همکارۍ سازمان په اعالمیه کې راغلي چې دا غه سازمان 
کال په ډسمبر کې په اسالم  ۲0۲1دی او د هغه ځانګړي پریکړه لیک د پلي کولو لپاره د هیڅ ډول هڅې دریغ نه کړي چې د 

 ".العاده غونډه کې صادر شووزیرانو په فوق آباد کې ددې سازمان د بهرنیو چارو

دغه سازمان د ټولو اسالمي هیوادونو څخه غوښتي چې د افغانستان سره د بشر دوستۍ د مرستو لپاره د هغه امانت صندوق 
 .سره چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې د اسالمي پراختیا بانک کې جوړ شوی دی

ه کې چې تیر کال ډسمبر د پاکستان په کوربتوب په اسالم آباد کې وشوه، افغانستان اسالمي هیواد په هغه فوق العاده غونډ
سره د بشر دوستانه مرستو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړ او وویل چې د ملګرو ملتونو سره په د افغانستان د کنګل شوې 

 .پانګې په خالصون کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي

په واکمن کیدو سره متحده ایاالتو او نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا په افغانستان کې د طالبانو 
لس میلیارد ډالر شتمني چې زیاته برخه یې په نیویارک کې د فدرالي ذخیرو په بانک کې وه کنګل کړه چې د طالبانو الس 

 .ته ورنشي

د یو اجرایي فرمان په الس لیک کولو سره د ( ۲۲سلواغې ) 11د امریکا ولسمشر جو بایډن د روان کال د فبرورۍ په 
 .افغانستان د اقتصادي کړکیچ د حل کولو په مقصد د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د یوې برخې ازادولو ته اجازه ورکړه

 صدای امریکا
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

های چندین سازمان خبری خارجی از جمله سایتحوت( اعالم کرد که دسترسی به وب 1۳روسیه روز جمعه چهارم مارچ )
سی را به دلیل آنچه روسیه آنرا انتشار نادرست اطالعات در باره جنگ در اوکراین عنوان کرده، بیصدای امریکا و بی

 .قطع کرده است

سی، صدای امریکا، رادیو اروپای بیهای بیسایتوسیه روز جمعه اعالم کرد که وبهای حکومت رادارهٔ نظارت بر رسانه
 .ها را مسدود کرده استآزادی ،رادیو آزادی، دویچه وله و دیگر رسانه

کنند و در را به جهان ارایه می –و اغلب ضد روسی  -ای غربی دیدگاهی جزیی روسیه بارها ادعا کرده است که رسانه
 .های ویرانگر خارجی مانند جنگ عراق و فساد پاسخگو قرار دهنداند رهبران خود را به دلیل جنگانستهعین حال نتو

ها محدود شده ای گفت: "دسترسی به منابع اطالعاتی متعلق به خارجیهای حکومت روسیه در بیانیهادارهٔ نظارت بررسانه
 " .است

 .اندهای خبری خارجی اعالم کردهو عمدی اخبار نادرست توسط سازمان مقامات روسیه دلیل این اقدام را اشاعه سیستماتیک

سایت بخش روسی صدای امریکا هشدار داده بود که در حوت به وب 11این در حالی است که دولت روسیه روز چهارشنبه 
 .کندسایت را مسدود میصورت اصالح نکردن خبرهای مربوط به تهاجم روسیه به اوکراین، این وب

سایت روسی صدای امریکا توسط دولت روسیه را محکوم و اعالم ای، مسدودکردن وبرست صدای امریکا با نشر بیانیهسرپ
های مستقل های حکومت روسیه به مسدود کردن صدای امریکا و دیگر رسانهکرد که تهدید اخیر ادارهٔ نظارت بررسانه

 " .شده است برای بسیاری از مخاطبان ما در آنجا تبدیل به واقعیت"

یوالندا لوپز در این بیانیه گفته است:"بینندگان و شنوندگان ما در روسیه، در این زمان حساس مستحق آن هستند که به اخبار 
شان درست و واقعی ما، نه تنها در مورد جنگ جاری در اوکراین بلکه درباره رویدادهای جهانی تاثیرگذار بر زندگی

 " .دسترسی داشته باشند

 .سی نیز گفته است که محدودیت های روسیه مانع کار آنها نخواهد شدبیبی

سی آمده است: "دسترسی به اطالعات دقیق و مستقل یک حق اساسی بشری است که نباید از مردم روسیه که بیدر بیانیه بی
 ."کنند، سلب شودسی اتکا میبیها نفر آنان هر هفته به اخبار بیمیلیون

سی در روسیه و سایر نقاط بیر ادامه افزوده است: "ما به تالش های خود برای در دسترس قرار دادن اخبار بیسی دبیبی
 " .جهان ادامه خواهیم داد

در همین حال امروز مجلس سنای روسیه به اتفاق آرا الیحه ای را تصویب کرد که بر اساس آن پخش اخبار نادرست درباره 
 .سال زندان را داشته باشد 1۵تواند مجازات تا شود و میمیاردو این کشور جرم محسوب 

همچنین جریمه های سنگین و محکومیت تا پنج سال زندان برای کسانی که خواهان اعمال تحریم علیه روسیه شوند، وضع 
 .شده است

وی" و چینل تلویزیونی های مستقل روسیه از جمله استیشن رادیویی "اخوی مسکروسیه در این اواخر نشرات بعضی از رسانه
 ."دوژد" را محدود کرده است

هدفمند و سیستماتیک" اطالعاتی که سبب "در بیانیۀ لوی سارنوالی روسیه گفته است که این تصمیم به خاطر انتشار 
 شود و " انتشار عمدی اطالعات نادرست در مورد اقدامات پرسونل نظامی روسیه" دربار میهای افراطی و خشونتفعالیت

 .اوکراین، اتخاذ شده است
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

های مستقل از رعایت خط مشی های مستقل روسی به دلیل امتناع این رسانهگویند که مسدود کردن رسانهکارشناسان می
 .باشدروسیه در قبال جنگ اوکراین می

 آژانس اطالعاتی باختر

 

 
رهبری امارت اسالمی و لزوم دید مقام وزارت دفاع ملی، به منظور پیش برد بهتر امور در قطعات و به اساس هدایت 

 :جزوتام های آن وزارت، تعیینات ذیل منظور شده است
 .حیث معین تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع ملی ا.ا.ا به” عمری“مولوی عطاءهللا  -1
 .الن و پالیسی وزارت دفاع ملی ا.ا.احیث معین پ به” فرید“مولوی محمد قاسم  -۲
 .حیث رییس امور ساختمانی وزارت دفاع ملی ا.ا.ا به” جهادیار“مولوی عبدالعلی  -٣
 .حیث معاون لوی درستیز قوای مسلح وزارت دفاع ملی ا.ا.ا حاجی مالی خان به -۴
 .الفتح ا.ا.ا ۲09حیث قومندان قول اردوی  به” حقانی“مولوی امیرخان  -۵
 .الفتح ا.ا.ا ۲09حیث معاون قومندان قول اردوی  به” آخند“مال عبدالمنان  -۶
 .البدر ا.ا.ا ۲0۵حیث رییس ارکان قول اردوی  به” آخند“مال باری گل  -۷
 .الفاروق ا.ا.ا ۲0۷حیث رییس ارکان قول اردوی  به” آخند“مال عبدالرزاق  -8
 .منصوری ا.ا.ا ۲0٣ی حیث رییس ارکان قول اردو هللا بهمولوی حزب -9

رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، برای هر یک مسووالن گماشته شده از بارگاه ایزد منان موفقیت مزید و توفیق 
 .کنندخدمتگزاری را آرزو می

 اسپوتیک افغانستان

 .دهدخانه در پایتخت، فرماندهی پولیس کابل از کشف شش تانک هاموی خبر میبههای خانهدر هشتمین روز بازرسی 

به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، به گفته فرماندهی پولیس کابل این تانک ها از یک خانه در حوزه دوم امنیتی 

 .کابل به دست آمده اند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

"صدها میل اسلحه سبک و سنگین در این عملیات های تصفیه یی به  خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، گفت:

 ."دست آمده اند که حتا در ساحه حوزه دوم امنیتی، ما از یک خانه مسکونی حدود شش موتر دولتی را پیدا کردیم

یک منزل در  ست که پیش از این طالبان در یک خبرنامه گفته بود که نیروهای طالبان هفت تانک هاموی را ازاین درحالی

 .حوزۀ دوم امنیتی شهر کابل کشف کرده اند

نباید امارت اسالمی به همچون گرفتن حق قانونی و طبیعی مردم است  تالشیثمر سادات، آگاه مسایل نظامی، گفت: "این 

 ."عمل غیر قانونی دست بزند

ای در این خصوص گفت که نهادهای امنیتی عملیاتی را برای تصفیه برخی حوت( با انتشار اطالعیه 6روز جمعه ) طالبان

 .گران و عناصر شریر راه اندازی کرده اندمناطق کابل و والیات همجوار از وجود دزدان، اختطاف
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