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 د وزارت وېب پاڼه

 

مې نېټې سره يې ٢۰مه چې د جون مياشتې له  ٣۰په همکارۍ د جوزا مياشتې   UNHCR د مهاجرينو چارو وزارت د

 .نړيوالې ورځې په مناسبت د کابل په انټرکانټيننټال هوټل کې غونډه وکړهسمون درلود. د کډوالو د 

په دې کتنه کې چې د اسالمي امارت يو شمېر مسوولينو، په کابل کې ميشت يو شمير ديپلوماتانو او ژورناليستانو حضور  

بقې ته په اشارې سره يې د  درلود، د مهاجرينو چارو وزير الحاج خليل الرحمن حقاني خبرې وکړې او د مهاجرت ديني سا 

له افغانستانه د خلکو هجرت هغه وخت د شوروي اتحاد له يرغل سره پيل   :اسالم له نظره د مهاجرت په اړه داسې وويل

 .شو او په ميليونونو هېوادوال مو مهاجر او بې کوره شول

پر افغانستان يرغل وکړ او دغه يرغل د هغه زياته کړه د مهاجرت سلسله ال پای ته نه وه رسېدلې چې امريکا او ناټو  

افغانانو د مهاجرت لړۍ الپسې زياته کړه او له دې امله تر نن ورځې پورې زموږ خلک دننه او بهر له ګڼو ستونزو سره 

 .مخ دي
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ې نوموړي زياته کړه چې اوس په هېواد کې امنيت ټينګ دی او بايد د مهاجرينو باعزته راستنېدو لپاره کار وشي او په د

 .برخه کې د نړيوالې ټولنې د همکارۍ غوښتونکي يو

هغه وويل زموږ ملت د کوربه هېوادونو مرستې نه هېروي، او هيله لرو چې کوربه هېوادونه د پخوا په څېر افغان کډوالو  

 .ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي

نو سره ناوړه چلند ته په اشارې سره ټينګار وکړ چې له د مهاجرينو چارو وزير په ځينو هېوادونو کې له افغان مهاجري

مهاجرينو سره بايد چلند د نړيوالو کنوانسيونونو له قوانينو سره سم ترسره شي او بايد د مهاجرينو د جبري راستنېدو  

  .مخنيوی وشي

نو چارو وزارت په داسې ښاغلي حقاني د نړيوالو سازمانونو او هېوادونو د همکاريو د مننې ترڅنګ وويل، چې د مهاجري

پالنونو او پروګرامونو کار کوي، چې د همکارو ادارو په همغږۍ به له راستنېدونکو او بېځايه شويو سره د ژوند، پوهنې  

  .او روغتيايي ستونزو په برخه کې مرستې او د هغوى نورې اړتياوې پوره کړي

خروټي د موضوع په اړه خبرې وکړې او د افغان مهاجرت د  ورپسې د مهاجرينو چارو وزارت معين الحاج محمد ارسال  

عواملو او شاليد يادونه يې وکړه او ويې ويل چې شاوخوا اوه ميليونه افغانان په بېالبېلو هېوادونو کې د مهاجرت ورځې  

کوي ښکارندويي  تفاوتۍ  بې  او  وحشت،  ظلم،  عدالتۍ،  بې  فساد،  د  حکومت  د  وخت  د  دا  چې  تېروي  شپې   .او 

 

ي زياته کړه، چې اوس په ټول هېواد کې امنيت تامين شوى، خو د کډوالو د راستنېدو لپاره يوازې د امنيت د تامين خروټ

بسنه نه کوي بلکې د کار پيدا کولو، سرپناه، زېربناوو او په نورو برخو کې د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره الزمو تدابير  

د داوطلبانه بېرته را ګرځېدلو زمينه برابره شي او له نېکه مرغه، دې وزارت   ته اړتيا ده، چې ترڅو په پلي کولو سره يې
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په دې برخه کې يو ځانګړي پالن او پروګرام په پام کې نيولی او البته د پلي کولو لپاره يې موږ د هيوادونو او د ملګرو 

  .ملتونو اړوند بنسټونو همکارۍ ته اړتيا لرو

 .ننې ترڅنګ وويل، د دې ادارې د همکاريو د دوام او پراخېدو غوښتونکي يوله همکاريو څخه د م UNHCR هغه د

زره کسان راستانه شوي او له زرګونو کورنيو سره    ۷۰۰خروټي زياته کړه چې د اسالمي امارت له فتحې سره تر اوسه  

منو کسانو د مرستو  مرستې شوې دي، دغه راز زرګونه بې ځايه شوې کورنۍ هم خپلو سيمو ته انتقال شوې دي او پر اړ

  .د وېش لړۍ دوام لري. او د نورو ښو شرايطو د د برابرولو لپاره مرستو ته اړتيا ده

ميليونو    ۱۰۰دفتر مشر ښاغلي ليونارد زولو خبرې وکړې او په ټوله نړۍ کې د   UNHCR وروسته په افغانستان کې د

افغانان د هېواد څخه بهر مهاجر او يو شمېر د هېواد  ميليونو زيات    ۶مهاجرين د شتون يادونه وکړه او ويې ويل چې تر  

په دننه کې بېځايه شوي او په ټوليزه توګه ټول خونديتوب او اساسي مرستو ته اړتيا لري. نوموړي د خپلو همکاريو د  

تونزو  دوام ډاډ ورکړ او ويې ويل، چې د مهاجرينو چارو وزارت سره په همغږۍ به د داخلي بې ځايه شويو او مهاجرينو س

وکړي رسيدګي   .ته 

 

هغه زياته کړه کډوال حق لري چې په هر هېواد کې چې وغواړي ژوند وکړي او په زوره ۭبايد بېرته ستانه نه شي، بلکې د 

  .ژوند ټول ارام شرايط ورته برابر او حقونه يې بايد تامين او پوره شي

و کې وويل چې د افغان مهاجرينو د ستونزو حل د  ورپسې د اسالمي امارت د وياند مرستيال بالل کريمي په خپلو خبر

 .اسالمي امارت له لومړيتوبونو څخه دی

هغه زياته کړه، د افغانستان اسالمي امارت غواړي چې کډوال په خپله خوښه راستانه شي، خو مخکې له دې چې دوی  

 .ري تر کار الندې ديبيرته ستانه شي، بايد ځينې اقدامات وشي، چې له نېکه مرغه د اړوندو ادارو له لو

کريمي د کوربه هيوادونو د همکاريو د قدردانۍ په ترڅ کې زياته کړه چې د افغانستان اسالمي امارت له کوربه هيوادونو  

څخه هيله کوي چې خپلو خدمتونو ته ادامه ورکړي او له کډوالو سره د سفري اسنادو د چمتو کولو، درملنې، ښوونې او  
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ي وکړي. هغه زياته کړه، غوره به وي چې دغه مرستې د مهاجرينو چارو وزارت سره په  روزنې په برخه کې همکار

 .همغږۍ او د همدې وزارت له الرې وويشل شي، څو مرستې په پوره شفافيت سره مستحقينو ته وسپارل شي

 .غونډه په دعا سره پای ته ورسيده

 وزارت وېب پاڼهد 

 

( نېټه د يک شنبې په  ٢٩د لغمان واليت د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو رياست له لوري د روان کال د غبر ګولی په )

( هغه کورنۍ چې هيواد ته راستنې شوې وې او د مرکز د بېالبيلو سيمو د بې وزلو، کونډو، ۱٣٩ورځ د دغه واليت پر ) 

 .کورنيو سره نغدي مرسته وشوهيتيمانو، معلولينو اومستحقو 

 (IRC) ( زره افغانۍ د٢٤( کورنيو ته )٩۰موسسې لخوا او ) (WFP) ( افغانۍ د٤۰۰( زره ) ۱٥( کورنيو ته )٤٩)

 .موسسې له لوري د لغمان په مرکز کې د مهاجرينو چارو رياست په همغږۍ ورکړل شوې

 ویب سایت وزارت
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رياست های امورمهاجرين وعودت کننده گان واليات بادغيس، لغمان، فارياب، بدخشان ، کاپيسا پکتيکا ، وبغالن مساعدت  

خانواده بيجاشده عودت کننده ، خانم های بيوه ، افراد يتيم ، به روز    406های غير خوراکی و نقدی را برای يک هزارو 

 .وان توزيع نمودجوزا سال ر 29يک شنبه 

  90و به   WFP افغانی ازطرف اداره  400هزارو    15خانواده مبلغ    49خانواده درلغمان به    139مساعدت يادشده به  

افغانی جهت    850هزار و  20خانواده در کاپيسا مبلغ    100، به   IRC هزار افغانی از جانب موسسه  24خانواده مبلغ  

خانواده در بغالن بسته های البسه و فاميلی ا زجانب موسسه مسلم    80، به   CARE پرداخت کرايه خانه از جانب موسسه

قطعه    30خانواده در فارياب    90، به   CHAهزار افغانی از طرف دفتر  26خانواده بيجاشده درپکتيکا مبلغ    18ايد ، برای  

خانواده  900، و به   ORD سهبوتل دوا از جانب موس  3تا دانه خوره ،  4دانه آبخوره،  4بوجی دانه ،  5مرغ تخمی  

خانواده   79، برای   CONCERN افغانی پول نقد ازطرف اداره  100هزارو    11بيجاشده ولسوالی وردوج بدخشان مبلغ  

، تهيه شده بود که   WFP کيلو بسکويت از جانب موسسه  2کيلو نمک ،  2کيلو دالنخود،    25کيلو آرد،    200در بادغيس  

 .ين در مراکز واليات ياد شده توزيع شدازطريق اداره های امور مهاجر 

 مهاجر نیوز  

زره ډېر افغان کډوال له   ۱۸د ترکي چارواکو او د کډوالۍ نړېوالې ادارې په حواله ترکيې په تېرو شپږو مياشتو کې تر 

 .خپلې خاورې څخه شړلي دي. ياد افغانان په چارتر الوتکو کې له ترکيې څخه کابل ته ستنول شوي دي

په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټينګه کړې ده او له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن دي، ترکيه  

 .او افغانستان ته يې ستنوي خاورې څخه شړيهره ورځ زيات شمېر افغان کډوال له خپلې 
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الوتنې درول شوې وې، خو له  ته  افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره له بهرنيو هېوادونو څخه کابل  تېر اګست 

 .پاکستان وروسته دويم هيواد ترکيه وه چې تېره جنوري يې کابل هوايي ډګر ته الوتنې بېرته پيل شوې وې

چارتر    ۷٩زره زيات افغانان په    ۱۸سازمان او ترکي چارواکو له مخې په تېرو شپږو مياشتو کې تر    د کډوالۍ نړېوال

 .الوتکو کې کابل ته استول شوي دي

زره افغانان له    ۸۴۰د کډوالې نړېوالې ادارې شمېرې ښيي چې د طالبانو له واکمنېدو په څلورو لومړيو مياشتو کې نږدې  

د دغو افغانانو په ډله کې ډېری يې د طالب ډلې له ګواښونو سره مخ دي. ځينې   .ه تللي دياسنادو پرته نورو هېوادونو ت

نور بيا له وزګارۍ او بې کارۍ څخه کړېږي او يا هم نه غواړي چې داسې يوه ټولنه کې ژوند وکړي چې مدني ازادي او 

 .بشري حقونه پکې تر پښو الندې شوي دي

ې ته ځان رسوي، خو د دغه هيواد له الرې قاچاقي سفر له ګواښونو ډک دی او افغان ډېری افغانان د ايران له الرې ترکي

زره افغانان    ۷۶۰کډوال به د نيول کېدو په صورت کې افغانستان ته د اخراج له ګواښ سره مخ دي. ايران په خپله تېر کال  

 .شړلي دي

ميليونو هغو کډوالو    ۸اعشاريه   ٣کيه دمګړۍ د  د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د يو راپور له مخې تر

 .کوربه ده چې ډېری يې د سوريې، عراق او افغانستان اتباع دي
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اووه دېرش کلن فغان کډوال هېواد* چې د طالبانو له راتګ يوه اونۍ مخکې ترکيې ته تللی دی وايي: »زه له ويزې سره  

نستان ته والړ شم. کله چې طالبان واک ته راغلل، نو زه همدلته  ترکيې ته راغلی وم، خو تصميم مې درلود چې بېرته افغا

پاتې شوم. خو د اقامې غوښتنه مې و نه کړه. فکر مې کاوه چې که د ويزې موده به مې پوره شي، نو يو ځل بيا به يې 

 «.تمديدوم

ورته وويل چې د ويزې   دغه کډوال وايي چې د خپلې ويزې د مودې له ختمېدو مخکې چارواکو ته مراجعه وکړه، خو دوی

 .د تمديدولو لپاره ترکيې ته د رسېدو په لومړۍ مياشت کې د اقامې غوښتنه ضروري ده

هېواد زياتوي اوس چې د ويزې موده يې ختمه شوې له وېرې له کوره هم نه شي وتلی. په وينا يې که پوليس به يې 

 .ونيسي افغانستان ته به استول کېږي

بولي.   «ول شول ناقانونه کډوال لومړی د اخراج مرکزونو استول کېږي چې مهاجر يې »زنداند ترکي پوليسو له خوا ني

 .دوی ورپسې د ترکيې له خاورې څخه شړل کېږي

ويلي وو   يو بل افغان کډوال چې په ناقانونه طريقه ترکيې ته رسېدلی و له کډوال نيوز سره خبرو کېڅو مياشتې مخکې  

چې د سند د نه لرلو له وېرې په يوه شرکت کې اوسېږي. نوموړی چې پخواني نظام کې يې د افسر په توګه په زابل کې 

وه ويلي وو چې کله چې زابل سقوط وکړ هغه د ګواښونو له امله کابل او بيا د نيمروز له الرې ايران او دنده ترسره کړې  

 .ترکيې ته ځان ورساوه

ده ويلي وو: »نږدې څلور مياشتې کېږي چې د ترکيې په انقره ښار کې يم. دلته په يوه لرې پرته سيمه کې په يو شرکت  

ې کېمليک يا د کډوالۍ سند ولري. زه کېمليک نه لرم ځکه له شرکت څخه نه  کې کار کوم… ترکيه کې کډوال اړ دي چ

 «.وځم

 مهاجر نیوز 

ډېر مهاجر ژغورل شوي، خو څلور تنه نور بيا   ۱۰۰د يونان د ميکونوس ټاپو په ساحلي اوبو کې پرون يکشنبه تر   

 .الدرکه دي. ژغورل شويو کې ښځې او ماشومان هم شته

مه يې د اژې سمندر د ميکونوس ټاپو په ساحلي ۱٩د يونان ساحلي ځواکونه وايي چې پرون يکشنبه سهار د جون مياشتې  

  .ډېر مهاجر ژغورلي دي، خو څلور تنه نور بيا الدرکه دي ۱۰۰کې تر  اوبو
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کې   ډله  په  د ژغورل شويو  زياتوي چې  او    ٢۴دوی  ميکونوس   ٢۱ښځې  د  کډوال  درې  چارواکو  هم شته.  ماشومان 

 .دي روغتيايي مرکز ته انتقال کړي

خبر ورکړل شو، دوی يې د ژغورلو لپاره څلور له هغه وروسته چې ساحلي ځواکونو ته د کډوالو د يوې بېړۍ په هکله  

 .کښتۍ سمندر ته واستولې. دا بېړۍ له ترکيې څخه د يونان پر لور روانه وه

د ساحلي ځواکونو په خبرپاڼه کې راغلي دي چې يوه کښتۍ يې د مهاجرو بېړۍ ته نږدې شوه، خو ځکه يې ونه شوای  

 .ته اوبه دننه شوې وېکولی چې پکې سپاره کډوال وژغوري چې د هغوی بېړۍ 

  .ياد مهاجر لومړی يوه کوچني ټاپو او ورپسې ميکونوس ته انتقال شول

 .په الدرکه شويو مهاجرو پسې لټون روان دی

 .په تېرو څو وختونو کې زيات شمېر کډوالو له ترکيې څخه د اژې سمندر له الرې يونان ته د اوښتو هڅې کړې دي

د ژغورل  . کډوال اژه سمندر کې ژغورلي ول  ۱۰۶د ګڼو ماشومانو په ګډون  مه  ۸په    يوناني پوله ساتونکو د می مياشتې

 .شويو مهاجرو کښتۍ د ډوبېدو له خطر سره مخ وه

 .شول نږدې وژغورل نږدې سل کسان چې په يوه کښتۍ کې سپاره ول پاروس ټاپو تهمه ۱٣دغه راز د مارچ پر 
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دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمانونه وايي چې ډېری وختونه يوناني پوله ساتونکي له خپلو اوبو څخه د  

 .کډوالو کښتۍ د ترکيې پر لور شړي

اچولي   د اروپايي رسنيو د يوې څېړنې له مخې يوناني پوله ساتونکو تېر سپټمبر درې کډوال وهلي ټکولي او اوبو ته يې

 .وو. د يادو کډوالو له ډلې دوه تنه يې سمندر کې ډوب شوي وو

 د امریکا غږ

 

نيويارک کې له يو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونيو ګوتيريش د کډوالو د نړيوالې ورځې نمانځنې په درشل کې، په 

شمير هغو مهاجرو سره کتلي چې په دغه ښار کې ژوند کوي. ګوتيريش په دې لړ کې له يوي افغان امريکايي کورنۍ  

  .سره هم کتلي دي

ګوتيرش پر مختللو هېوادونو غږ کړی چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو او د هغوی د ستونزو د هواري په برخه کې 

  .خپلې مرستې زياتې کړي

زه په امريکا کې د عراقي کډوالو کور ته  .ښاغلی ګوتيرش وايي: "زه همدا اوس د پخوانيو افغان کډوالو په کور کې يم

دي چې په سختۍ سره  والړم. د نړۍ په بيالبيلو برخو کې مې په ډيرو مخ پر ودو هيوادونو کې د کډوالو کمپونه ليدلي 

  ."کسانو څنګه خپل ژوند بدل کړی دی ژوند کوي. دا ډيره په زړه پورې ده چې دغو 

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com


http://www.morr.gov.af 13 

 

Media@morr.gov.af    webmorr@gmail.comEmail:  

 انحیه اکبل افغانس تان   ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

افغان امريکايي، شفيع الف او روحينا صوفي زاده په نيويارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سره خبري کړي  

  .دي

شفيع الف وايي: "موږ د اسکان مجدد ډيرو ځايونو ته اړتيا لرو، موږ د بيا ځای پرځای کيدو لپاره ډيرو مرستو ته 

لرو. موږ ته له مختلفو الرو څخه د اسکان مجدد مرستې په کار دي، لکه د لومړني اړتيا وړ شيان، کور او هر ضرورت 

هغه څه چې يو کډوال ورته ضرورت لري. دا له کډوالو سره ډيره مرسته کوي چې د خپلې روښانه راتلونکې لپاره ډيره  

  ."مرسته ترالسه کړي

و د عالي کميشنرۍ په وينا، افغانان په نړۍ کې د کډوالو لويه برخه جوړوي. دغه  د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتون

ميليونه راجستر شوي يوازې په  ٢.٢ميليون راجستر شوي افغان کډوال شته چې  ٢.۶چې په نړۍ کې   سازمان وايي

  .ايران او پاکستان کې دي او درې اعشاريه پنځه ميليونه نور په کور دننه بيځايه شوي دي

د بخښنې نړيوال سازمان وايي چې په افغانستان کې په تېر اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو راهيسې، د افغان  

کډوالو شمير زيات شوی او افغانستان نن ورځ له کړکېچن بشري ناورين سره مخ دی. دغه سازمان د کډوالو د نړيوالې  

ت افغان په ګاونډيو هېوادونو کې له خپلو اساسي حقونو څخه ورځې په مناسبت په خپل تازه راپور کې وايي چې اکثري

  .برخمن ندي

د کډوالو د نړيوالې ورځې د نمانځلو په تړاو دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ويلي چې د افغانانو د بې ځايه کېدو  

باندې شپږ ميليونه افغانان د   چې څهروان بهير په نړۍ کې د کډوالۍ يو اوږدمهاله او ستر کړکېچ دی. دغه سازمان وايي 

  .دي جګړو، تاوتريخوالي او بې وزلئ له آمله د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي

 ٢.۶افغانان په هېواد کې دننه بې ځايه شوي او    ٣.۵د بخښنې نړيوال سازمان زياتوي چې له دغو شپږ ميليونو څخه  

ميليونه يې نورو هيوادونو ته مهاجر شوي دي. او وايي چې دغه حالت په ځانګړي ډول پر افغان مېرمنو او ماشومانو  

  .باندې ډير ناوړه تاثير کړی چې د بې ځايه شويو اتيا سلنه جوړوي

وی اساسي بشري دغه سازمان هم پر هېوادونو باندې غږ کړی چې د کډوالو د ژوند کولواو پناه غوښتلو په ګډون د هغ

  .حقونو ته درناوی وکړي او په دې برخه کې پر خپلو ژمنو ودريږي

 د امریکا غږ
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ژوند کوي او درې نيم  ملګري ملتونه وايي، اوس مهال شاوخوا شپږ ميليونه افغانان له خپل هيواد بهر د مهاجرو په توګه  

  .ميليونه په کور دننه بې ځايه شوي دي

د جون شلمه په ټوله نړۍ کې د مهاجرو د نړيوالې ورځې په توګه نمانځل کيږي. ملګري ملتونه وايي بهر کې د ميشتو  

ډله کې درييم   ميليونو افغان مهاجرينو د شتون له امله افغانستان په نړۍ کې د زياتو مهاجرو لرونکو هيوادونو په  ۷.٢

  .هيواد دی

د افغانستان د دفتر مشر ليونارډ زولو وايي، چې اوس مهال له  'UNHCR' د ملګروملتونو د مهاجرينو عالي کميشنرۍ

  .شپږ ميليونو څخه زيات افغانان په بهرنيو هيوادونو کې اوسيږي

ونه افغانان د جنګ جګړو له امله  ميلي  ٣.۵کال راهيسې    ٢۰۱٢د اسنادو له مخې د   UNHCR ښاغلي زولو وويل: "د

دننه په خپل هيواد کې بې ځايه شوي چې د هغوی ستونزې د اوږدې مودې هواري ته اړتيا لري. د بې ځايه شوو د وضعيت 

فيصدو زيات اوسيدنکي مرستو ته اړتيا    ۵۸ميالدي کال کې د افغانستان د نفوس له    ٢۰٢٢حقيقت ته په کتنې په روان  

ميليونه خلک د سختې لوږې د حالت سره مخ دي چې ګډو بشري    ٢۴رکړل شوو راپورونو له مخې  لري. همداشان د و

  ."هڅو ته اړتيا ده ترځو دوی د خوراک لپاره الزم خواړه برابر کړي

د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د افغانستان د دفتر مشر د دوشنبې په ورځ کابل کې د مهاجرينو د نړيوالې ورځې په  

ت يوې غوڼدې ته چې د طالبانو د حکومت د مهاجرينو او ستنيدونکو د چارو له وزارت په نوښت جوړه شوې وه مناسب

وويل چې نړۍ کې د هغو کسانو شمير چې د جګړو او بشري ناخوالو له امله خپل هيواد پريښودلو ته اړ شوي له سل  

  .ژيدي وبللهميليونو اوښتی دی. هغه دا د بشريت لپاره يوه نړيواله ستره ترا
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د طالبانو د حکومت د مهاجرينو او ستنيدونکو چارو وزارت او د ملګروملتونو د مهاحرينو عالي کميشنرۍ د دوشنبې په  

  .ورځ د مهاجرنيو ورځ کابل کې په يوه ګډه غونډه کې ونمانځله

حمان حقاني وويل، چې له  دې غونډې ته د طالبانو د حکومت د مهاجرينو او ستنيدونکو چارو سرپرست وزير خليل الر

افغانستان څخه بهر ته مهاجرتونه پر دغه هيواد د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل سره سم پيل شو چې د دغه 

  .يرغل وروسته پر افغانستان د امريکا د متحده اياالتو ناتو د ځواکونو د يرغل پر مهال دا مهاجرتونه نور هم زيات شو

ځينو ګاونډيو هيوادونو کې د افغان مهاجرينو سره د ناسم چلند يادونه وکړه او د ګاونډيو هيوادونو يې    هغه د افغانستان په

  .وغوښتل چې افغانستان کې د ژوند د امکاناتو د برابريدو تر مهاله دې افغان مهاجرين په زور له خپلو هيوادو نه شړي

و وغوښتل چې هغو افغان مهاجرينو ته چې په دغو هيوادونو کې  خليل الرحمان حقاني د ملګروملتونو او ګاونډيو هيوادون

  .تراوسه د اوسيدلو قانوني اسناد نلري هغوی راجسټر کړي چې د تګ راتګ پر مهال د ستونزو څخه خالص شي

ونډی  د طالبانو د حکومت مرستيال وياند بالل کريمي هم له ګاونډيو هيوادونو ورته غوښتنه وکړه او هيله يې وښوده چې ګا

  .هيوادونه به وطن ته د ستنيدلو تر مهاله مهاجرينو کوربتوب ته دوام ورکړي

د ملګروملتونو د راپور له مخې په ايران او پاکستان کې د شاوخوا دوه نيم ميليون راجسټر شوو افغان کډوالو د اوسيدنې  

  .ويسربيره له همدې شمير يو څه زيات نور کډوال د مهاجرت د اسنادو پرته ژوند ک

ميالدي کال وروسته د افغانستان له ګاونډيو هيوادونو څخه پنځه نيم ميليونه افغان    ٢۰۰٢ملګري ملتونه وايي، چې د  

مهاجر بيرته خپل هيواد ته ستانه شوي دي، خو په تيرو دوه لسيزو کې په سلګونو زره نور د جنګ جګړو او اقتصادي 

  .ستونزو له امله بيرته بهرنيو هيوادونو ته ګډه شوي دي

ميالدي کال د اګست د پنځلسمې وروسته    ٢۰٢۱يو د عالي کميشنرۍ د معلوماتو له مخې د تير  د ملګروملتونو د مهاجرن

زره افغانان يوازې پاکستان ته کډه شوي دي. ايران ويلي چې په دغه موده کې په سلګونو زره افغانان دغه هيواد   ٢۵۰

څه باندې اوه سوه زره افغانان بيرته خپل    ته ورغلي دي. د مهاجرنيو او ستنيدونکو چارو وزارت وايي، چې په دغه موده

  .وطن ته ستانه شوي دي

 د امریکا غږ

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com


http://www.morr.gov.af 16 

 

Media@morr.gov.af    webmorr@gmail.comEmail:  

 انحیه اکبل افغانس تان   ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

کډوالو په د بخښنې نړيوال سازمان په يو شمېر هېوادونو کې د افغان کډوالو کړېدلو ته په اشارې ويلي چې بايد د دغو  

 .وړاندې تاوتريخوالی او د دوی د بشري حقونو پامالېدل پای ته ورسيږي

د کډوالو نړيوالې ورځې په مناسبت ويلي چې افغان کډوال  (  ٣۰مه ) غبرګولې  ٢۰دغه سازمان د دوشنبې په ورځ جون  

قوانينو په اساس له خپلو حقوقو څخه برخمن نه  په ايران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ماليزيا او ترکيه کې د نړيوالو  

 .دي

په راغه راپور کې راغلي: "هغوی همدارنګه وحشت، تاوتريخوالي، بد چلند او ايستلو له ګواښ سره مخامخ دي. هغوی  

له تبعيض سره مخ دي او لومړنيو خدماتو لکه زده کړه، کار، هويت او د مسافرۍ اسنادو ته د الس رسي لپاره مبارزه  

 ".تر ټولو بده دا چې په خپل سر نيونو، مجازات او اجباري اخراج سره مخ کيږي .ويک

د بشري حقونو څخه جدي   او  پېښې  تاوتريخوالي ډکې  له  په وړاندې  کډوالو  افغان  د  ټينګار کړی دی چې  ياد سازمان 

غه سترو کړاونو څخه  سرغړونې "وېره او وحشت" لري او د دغه ډول وحشتناک چلند سره سره زيات هيوادونه له د

 .سترګې پټوي
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کنوانسيون او  ۱٩۵۱د بخښنې نړيوال سازمان د معلوماتو په اساس، د کډوالو حقوق د بشر اساسي حقوق دي او کډوالو 

پروتوکول د کډالو له حقوقو څخه مالتړ کوي چې په هغه کې د روښانه داليلو پرته د ايستلو حق. د کار، ځای،   ۱٩۶۷د  

بشري مرستې، د مذهب آزادي، عدلي مرکزونو ته الس رسی، د تګ راتګ آزادي او د سفر لپاره د    زده کړو حقوق،

 .پېژندنې اسناد لرل هم شامل دي 

د بخښنې نړيوال سازمان د افغان کډوالو کړکېچ په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو اوږد مهاله ناوړه وضعيت بللی او ويلي يې 

ونه افغانان د جګړو، تاوتريخوالي او فقر له امله له خپلو کورونو او هيواد څخه بې  دي چې اوس مهال څه باندې شپږ ميلي

 .ځايه شوي دي

د بخښنې نړيوال سازمان د افغان کډوالو ستونزه د نړۍ د مهاجرت اوږدمهاله او ستر وضعيت ګڼلی او ويلي يې دي چې  

د خپلو کورونو او هيواد څخه بيځايه شوي دي چې   څه دپاسه شپږ ميليون افغانان د شخړو، تاوتريخوالي او فقر په وجه

ميليون افغان مهاجر د نړۍ په هيوادونو کې راجستر او ثبت شوي دي چې ددې   ٢.۶داخلي بيځايه شوي دي او  ٣.۵ددې 

  .ميليون يې يواځې په پاکستان او ايران کې ثبت شوي دي ٢.٢جملې څخه 

کال د اګست راپدېخوا پر افغانستان د طالبانو تر حاکميت وروسته   ٢۰٢۱د بخښنې نړيوال سازمان ټينګار کړی دی چې د  

 .له دغه هيواد څخه د کډوالو بهير نور هم زيات شوی دی

ه بې په راپور کې راغلي: "ددغه وضعيت اغېز په ځانګړي ډول پر ښځو او ماشومانو باندې د اندېښنې وړ دی چې د تاز

سلنه جوړوي. هغوی د خپل کورونو پرېښودو له آمله د رواني او ټولنييز فشارونو، جنسيتي تبعيض   ۸۰ځايه شوو افغانانو  

 ".او نورو زيانونو سره مخ دي
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د بخښنې نړيوال سازمان ټينګار کړی دی چې هېوادونه بايد پر خپلو ژمنو ودريږي او د کډوالو او بېځايه شوو وګړو د  

 .او نورو اساسي حقونو ته درناوی وکړي ژوند، کار

پروتوکول د تصويب غوښتنه کړې ده او ويلي يې    ۱٩۶۷د کډوالو کنوانسيون او  ۱٩۵۱دغه سازمان له دولتونو څخه د  

دي چې له افغانستان څخه د ټولو کسانو په امن ايستلو لپاره چې د طالبانو او نورو ډلو لخوا هدف ګرځول شوي الزم  

ې په دې کې د سرحدونو پرانيستل، د وېزې اخيستلو د چارو چټکول، او د کډوالو د تخليې، ځای پر ځای  اقدامات وشي چ

 .کېدنې او بيا مېشتېدنې څخه مالتړ شامل دي

د بخښنې نړيوال سازمان ټينګار کړی دی چې په زور د افغان کډوالو ايستل ژر تر ژره پای ته ورسوي او په هېواد کې د  

 .ورې دې انتظار وکړيوضعيت تر سمېدو پ

همدارنګه ياد سازمان له دولتونو څخه غوښتي چې ټولو افغانانو ته د پناه غوښتلو يو روښانه، شفاف او اغېزمن سيستم  

 .برابر کړي

د بخښنې نړيوال سازمان ويلي هغه سختۍ چې افغان کډوال ورسره الس او ګرېوان دي، دا د هغوی د غږ اورېدو او د  

 .ه د دفاع لپاره د هغوی مالتړ څرګندويهغوی له حقوقو څخ

 آریانا نیوز 

المللی مدافع حقوق بشر در مورد وضعيت وخيم انسانی در افغانستان و  های بينرغم هشدار سازمانترکيه علی :آريانانيوز

 ...دهدطالبان، همچنان به اخراج اجباری پناهجويان افغان ادامه مینقض حقوق بشر در حکومت 

تاکنون، برای اخراج پناهجويان افغان از ترکيه   ٢۰٢٢اعالم کرد، از جنيوری   (IOM) اوامالمللی مهاجرت آیسازمان بين

اند  انستان بازگردانده شدههزار پناهجو از اين کشور به افغ ۱۸پرواز چارتر به مقصد کابل انجام شده است و بيش از  ۷٩

المللی مدافع حقوق بشر در مورد وضعيت وخيم انسانی در افغانستان و نقض های بينرغم هشدار سازمانو ترکيه علی

 .دهدحقوق بشر در حکومت طالبان، همچنان به اخراج اجباری پناهجويان افغان ادامه می

هزار باشنده    ۸۴۰ار ماه پس از به قدرت رسيدن طالبان، نزديک به  المللی مهاجرت، طی چه بر اساس آمارهای سازمان بين

المللی مهاجرت اين رقم را دو برابر آمار اند. سازمان بينالمللی عبور کردهافغان، بدون مدارک قانونی، از سرحدات بين

 .مشابه تا پيش از سقوط افغانستان اعالم کرد

ترانزيتی است که باشنده گان افغان به قصد مهاجرت به اروپا به آنجا    در اين سيل عظيم مهاجرت، ترکيه يکی از مقاصد

آی می گزارش  به  سال  روند.  در  دست٢۰٢۱اوام،  جرمنی   ٢٣کم  ،  به  پناهندگی  برای  ترکيه  در  افغان  پناهجوی  هزار 
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  ٣.۸د که ترکيه با  جوزا، در گزارشی اعالم کر  ٢۶اند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه،  درخواست داده

ميليون نفر مهاجر، ميزبان بيشتر جمعيت پناهجويان در جهان است که بيشتر اين پناهجويان باشنده گان افغانستان، عراق  

 .می باشند و سوريه
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