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د وزارت ویب سایت

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني پکتیکا والیت ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه والیت
د ارګون ولسوالۍ له قومونو سره ولیدل او هغوې ستونزې یې واورېدې
ښاغلي حقاني ددغه ولسوالۍ شهیدانو ته دعا وکړه او د شهیدانو کورنیو ته یې د هللا تعالی له دربار څخه د صبر او اجر
غوښتنه وکړه
نوموړي وویل :د شهیدانو کورنۍ دې هیڅکله د کمترۍ احساس نه کوي مونږ به هیڅکله په دین ،وطن او د شهیدانو په
وینو معامله ونکړو
هغه دغه راز نږدې  ۹۰۰سوه کورنیو ته ،چې له سروی وروسته مستحقې پیژندل شوې وې د چین هیواد بشري مرستې
هم وویشلې
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ویب سایت وزارت

این موضوع را الحاج خلیل الرحمن حقانی وزیر امورمهاجرین و عودت کننده گان در سفری که به تاریخ  25حمل به
والیت پکتیکا داشت بیان نمود.
در جریان این سفر آقای حقانی با هیات همراهش ضمن مالقات با والی و شمار ی ا زمقامات محلی آن والیت توزیع
مساعدت خوارکی را برای  4هزار خانواده بیجاشده  ،بی بضاعت و فقیر آن والیت آغاز نمود.
اقای حقانی گفت :ما مصمم هستیم که هموطنان ما در آینده کمکی نیاز کسی نیاز نداشته باشد وتالش می کنیم تا به مناطق
دورافتاده کشور کمک رسانیده شود.
وی از کمک های کشور چین به نیازمندان تشکر نمود.

د وزارت ویب سایت

مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست په همکارۍ وروسته له سروې نه( )١۰۰۰اړمنو بېځایه شوو او مستحقو کورنیو
سره د خوراکي توکو مرسته وشوه.
یادو کورنیو ته د وري په ( )٢۷مه د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت د یو لوړ پوړي هیٸت په شتـون کې دا مرسته
وشوه ،چې د یاد هیٸت مشري مولوي صاحب ارسالح حقیار کوله.
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مولوي صیب حقیار د خپلو خبرو په اوږدو کې د چین هیواد څخه مننه وکړه ،او د مرستو د وېش په روڼتیا یې ټینګار
وکړ ،او د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت د یو مسؤلې ادارې په توګه هڅه کوي چې بشري مرستې تر مسحقینو
په منظم ډول ورسوي.

دویچوله
د بادغیس والیت غرونه او درې چې یو وخت به په پریمانه واور او بارانو سمسورې وې ،د خراب اقلیمي وضعیت له کبله
نور په هغه وضعیت نه دي پاتې .ځایي اوسیدونکي وایي ،ځمکې یې شاړي دي او د ژوندي پاتې کیدو له پاره یې سخته
مبارزه کوي
د بادغیس والیت اکثره اوسیدونکي د وچکالي او نورو محیطي مشکالتو له امله ایران ته مهاجر شوي او یا د افغانستان
په مختلفو سیمو کې د بې ځایه شوو کورنیو په کمپونو کې د فقر وضعیت د ژوند شپې ورځې تیروي .د پر له پسې کلونو
وچکالي ،د دغه والیت څړځایونه او دښتې زیانمنې کړي دي.
د بادغیس والیت د سنګ آتش کلي یو مشر ۵۳ ،کلن عبدالغني ،خپل د ماشومتوب وخت کیسې کوي ،کله چې بادغیس
ډیرې واورې کیدې .هغه اسوشتید پریس ته وویل« :زما د ماشومتوب وخت په یاد دی ...دلته به په ژمي کې پریمانه
واورې کیدې او پسرلي کې به ډیر بارانونه کیدل».
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د اوبو سخت کمښت
دغه قومي مشر زیاتوي« :خو له څو کلونو راهیسي دلته وچکالي ده ،واوره نه کیږي او ډیر لږ باران وریږي .ځینې وخت
خو حتی د دې امکان هم نه وي چې له نلونو څخه د استفادې له پاره یوه کاسه اوبه راواخلو».
هغه وایي د سرې میاشتې ټولنې پرهغو کروندګرو باندې چې ځمکو یې په بشپړه توګه حاصالت نه دې ورکړي ،د خوراکي
موادو او ژمنیو توکو عاجلې مرستې ویشلي دي.
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د بادغیس په مرکز قلعه نو کې د بیځایه شویو کورنیو یو کمپ

په افغانستان کې په دوهم پرلپسې کال شدیدې وچکالۍ سره وضعیت نور هم ناهیلې کوونکی بریښي .افغانستان چې څلور
لسیزو جګړو هم ځپلی ،د وچکالۍ ترڅنګ په حاضر وخت د کرونا وبا او موجوده سخت اقتصادي بحران سره هم الس او
ګریوان دی .د روان کال په اګست میاشت کې له دغه هیواده د امریکا او ناټو ځواکونو په وتلو او د طالبانو په راتلو سره
اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي ،بیکاري ډېره شوې او په دغې لنډه موده کې په لسونو زره افغانان له هیواده
وتلي او ال هم د وتلو په حال کې دي.
افغانستان پر بهرنیو مرستو متکي هیواد دی او شاوخوا  ۳۸میلیونه نفوس یې نه شي کولی په خپله ځانونه تغذیه کړي.
له همدې کبله مرستندوي سازمانونو په کراتو په دغه هیواد کې د سختې لوږې او د بشري وضعیت له ال شدید کیدو څخه
خبرداری ورکړی دی.
عاجلې مرستې
د افغانستان په لویدیځو برخو کې د سرې میاشتې ادارې مسٸول مصطفي نبي خیل وایي چې دوی د سنګ آتش سیمې له
 ۵۵۸کورنیو سره د خوراکي موادو مرستې کړي چې په هغو کې اوړه ،وریجې ،لوبیا ،غوړي ،بوره ،مالګه ،چای او د
لوړې کالورۍ او ویتامینونو درلودونکي بسکویټونه شامل دي.
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نبي خیل وویل چې د بادغیس کروندګر د افغانستان د نورو سیمو په پرتله ډیر زیانمنونکي دي ،علت یې په دغه والیت کې
د اوبو لګونې ضعیف سیستم دی چې د کروندګر دغه مهمه اړتیا له ورښتونو سره تړلې ده.
هغه وایي« :که ورښتونه وشي ،دوی به خواړه ولري ،که ورښت نه وي ،نه .د دوی ناامیدي پر ځای ده».
«موږ باید مړه شوو»

د
افغانستان په لویدیځو سیمو کې د سرې میاشتې اداره وایي چې اړمنو کورنیو سره ېې عاجلې مرسته کړې  -د آرشیف انځور

قومي مشر عبدالغني دغه وضعیت سخت ناهیلی کونکی بولي .هغه وایي« :د حل هیڅ الره نشته ،موږ کامال له منځه تللي
یوو .موږ نه شو کولی چیرته والړ شوو ،لکه یو بهرني هیواد ته .موږ پیسې نه لرو ،موږ هیڅ نه لرو .په نهایت کې موږ
باید خپل قبرونه وکیندو او مړه شوو».
په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب فدراسیون او د سرې میاشتې ټولنې مشر نیسفار امګهندي وایي چې د افغانستان د
شا او خوا  ٢٢اعشاریه  ۸میلیونه نفوس په تړاو د خوراکي موادو د شدید کمښت اندیښنه موجوده ده .دغه شمیر د
افغانستان د ټول نفوس له نیمایي څخه ډیره یعنې څه باندې  ۵۵سلنه برخه تشکیلوي.
امګندي وایي چې د افغانستان څه باندې  ۶۰سلنه والیتونه له شدیدې وچکالۍ څخه متاثر شوي دي .د هغه په وینا «داسې
هیڅ والیت نشته چې اغیزمن شوی نه وي ،ځکه ځینې یې له شدیدې او ځینې له متوسطې وچکالۍ سره مخ دي».
په پور ژوند تیرول
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 ۴۵کلن جمعه ګل د بیځایه شویو کسانو له ډلې یو دی .هغه د خپلې میرمنې او نهو ماشومانو سره د بادغیس مرکز قلعه
نو ښار ته څیرمه د سرې میاشتې یو سیار کلینک ته راغلی او د ګڼو نورو کسانو سره په کتار کې ناست دی .جمعه ګل
وایي«  :موږ هیڅ شی نه لرو ».د هغه میرمن وویل کار نه پیدا کیږي .وایي چې خپل ژوند د دوکاندارانو څخه په پور
تیروي .خو زیاتوي چې دوکانداران هم مشکالت لري.
هغې وویل« :کله ډوډۍ پیدا کوو او کله نه .موږ یوازې وچه ډوډۍ له شین چای سره خورو .موږ نه شو کولی اوړه او یا
وریجې واخلو ،دا شیان بیخي ګران دي».

په بادغیس بزګران وایي په دغه والیت کې د پخوا په څیر واورې او ورښتونه نشته چې له امله له ستونزو سره مخ دي
عبدالحکیم یو بل بزګر دی چې قلعه نو ښار ته څیرمه په یوه کلي کې اوسیږي .هغه وایي چې خپله  ١۸کسیزه کورنۍ به
یې د خپلې ځمکې پر حاصالتو چلوله ،خو وایي چې اوس هیڅ هم نشته .عبدالحکیم وایي« :باران نشته ،وچکالي ده».
هغه وایي د ده په ګډون اکثرو کلیوالو خپل زامن ایران ته لیږلي .عبدالحکیم خپل درې زامن ایران ته لیږلي او اوس پر دې
فکر کوي چې خپل څلورم زوی یې هم واستوي ،خو دغه زوی یې یوازې  ١٢کاله عمر لري .بزګر عبدالحکیم وایي د خپلې
کورنۍ د ژوندۍ ساتلو له پاره یوازینۍ الر همدا ده چې زامن یې ایران ته ولیږي .هغه زیاتوي چې ځینې خلکو حتی خپل
ماشومان پریښودل او الړل.
په افغانستان کې د وچکالۍ د ادامې خطر
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دا په داسې حال کې ده چې اقلیم پیژندونکي وړاندوینه کوي چې په افغانستان کې به وچکالۍ ال هم سخته او اوږده شي .په
افغانستان کې موجوده وچکالۍ د لسیزو په جریان کې تر ټولو سخته وچکالي ښودل شوې او د چارو کارپوهان خبرداری
ورکوي چې دا به د کلونو له پاره ادامه ولري.
د اوبو د زیرمو متخصص او د شتوتګارت پوهنتون ته پي اچ دي نوماند ،عاصم مایار وایي چې په افغانستان کې وچکالي
د شلمې پیړۍ په پرتله دوه برابره شوې ده .هغه وایي پخواني حکومت د وچکالۍ خطر د اداره کولو یوه ستراتیژي جوړه
کړې وه ،خو د اګست میاشتې سیاسي تحول سره هر څه په ټپه ودردیدل.
بادغیس له پاره د اوبو پروژو ژمنې

اقلیم پیژندونکي د افغانستان اوسنۍ وچکالي د تیرو لسیزو سخته وچکالي ښیي ،وړاندوینه کوي چې نور به هم سخته او
اوږده شي
د افغانستان د اوبو مرستیال وزیر مجیب الرحمن عمر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې حکومت
د وچکالۍ د مدیریت له پاره یوه پالیسي لري چې په هغې کې په بادغیس والیت کې د اوبو د کانالونو ،بندونو او د اوبو
کوچني بندونه او په ځینو حاالتو کې د موقتي بندونو پروژې شاملې دي.
په بادغیس کې د طالبانو د والي مرستیال د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری ،محب هللا اسد دی چې د خلکو له ستونزو تر
ډیره بریده واقف دی .هغه د والیت په مقام کې اسوشتید پریس ته وویل« :وچکالي په ټول افغانستان کې موجوده ده ،خو
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په بادغیس ک ې یې خپل سخت منفي اثرات لرلي دي ».دغه آژانس لیکي چې د مرکې پر مهال د اسد اطرافو ته د طالبانو
جنګیالي والړ ول.
«حکومت بودجه نلري»
د بادغیس مرستیال والي وایي چې د طالبانو حکومت په خپله بودجه نه لري چې دغو سختو حاالتو سره مقابله وکړي ،اما
ستونزو ته د رسیدګۍ په خاطر یې په پر له پسې توګه له خیریه سازمانونو سره خبرې کړي دي .هغه ادعا وکړه چې
موجوده ستونزې د پخواني حکومت څخه ورپاتې دي.
د اوبو د زیرمو متخصص ،عاصم مایار په دې باور دی چې په افغانستان کې د وچکالۍ د بدو اثراتو د کمولو له پاره بشري
پانګونه باید د اوبو پر کوچنیو او متوسطو بندونو باندې متمرکزه وي.

د آزادی راډیو

ارشیف :د یناه غوښتونکو یو انځور

تازه راپور ښیي ،چې د امریکا د متحدو ایالتونو سرحدي چارواکو له مارچ میاشتې راهیسې ٢١۰زره هغه پناه غوښتونکي
نیولي ،چې د مکسیکو له سرحده یې امریکا ته د اوښتو هڅه کوله.

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

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

http://www.morr.gov.af 13
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

د رویټرز اژانس له راپور سره سم ،دا په تېرو دوو لسیزو کې د یوې میاشتې پر مهال د پناه غوښتونکو د نیول کېدو خورا
لوړ شمېر دی.
په تېره مارچ میاشت کې د امریکا پر پوله د نیول شویو پناه غوښتونکو شمېر ،د تېر کال د همدې مودې پر تله  ٢۴سلنه
زیاتوالی ښیي.
هر کال په زرګونو کسان د ښه ژوند په تمه د مکسیکو له سرحده څخه امریکا ته په غیرقانوني ډول اوړي.

د امریکا غږ

د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې (اوچا) د  ٢۰٢٢میالدي کال لپاره له افغانستان سره د سویډن د تازه
مالي مرستې خبر ورکړ.
اوچا د چهارشنبې په ورځ اپرېل ( ١۳وري  )٢۴پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سویډن د افغانستان بشر دوستانه صندوق
سره د  ۷۰میلیون کرون چې  ۷.٢میلیون ډالر کیږي مرسته وکړه.
سویډن له افغانستان سره درېیم لوی مرسته کوونکی هیواد دی چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس د  ٢۰١۴میالدي
کال له پیل څخه بیا تر دا مهاله یې له افغانستان سره څه باندې  ۸٢میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې ده.
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پر همدې مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د  ٢۰٢٢میالدي لپاره د افغانستان له
بشردوستانه صندوق سره د استرالیا ،بلجیم جرمني ،قبرس ،کاناډا ،انډورا ،ډنمارک ،ایسلنډ ،ایرلنډ ،لوګزامبورګ ،مالټا،
هالنډ ،ناروې ،سویډن ،فلیپین او سویس له همکارۍ څخه مننه کړې ده.
یوناما ویلي چې یادې مرستې به له میلیونونو افغانانو سره مرستې وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي":نن سبا په افغانستان کې څه باندې نیمایي وګړي ژوند ژغورونکو
مرستو ته اړتیا لري".
د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس اوس مهال شاوخوا  ٢۳میلیون افغانان له سختې لوږې سره مخ دي او د دغه هیواد
 ۹۵سلنه اوسېدونکي کافي خواړه نلري.دغه سازمان همدارنګه ویلي چې  ١۰میلیون افغان ماشومان د ژوندي پاتي کېدو
لپاره بېړنیو مرستو ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کیده چې تیره اونۍ د ملګرو ملتونو ،قطر او جرمني په کوربتوب مرسته کوونکو هیوادونو افغانستان ته
د بشري مرستو جلبولو کنفرانس کې په  ٢۰٢٢میالدي کال له دغه هیواد سره د ٢.۴میلیارد بشري مرستې ژمنه وکړه.
په دغه ناسته کې د امریکا متحده ایاالتو ،برتانیې او اروپایي ټولنې د مالي مرستو ژمنې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو
وزات تر یاد کنفرانس وروسته وویل چې له افغانانو سره به ۴/٢میلیون ډالره نوره مرسته هم وکړي.
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