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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 3---------------------------- ه ړوک دنهیل خهڅ مویس پلوځ  ېد زلزل  تیاو خوست وال کایالرحمن حقاني د پکت لیخلالحاج 

 5------------ ...او ېد سرو ویکورن پلوځدولتي موسساتو له لوري زلزله  رید همکارو دولتي او غ ېک تیپه خوست وال

 6------------------------------------------------------------------------------- صدها خانواده در قندهار مساعدت شد

 7----------------------------------------------------------- الس بندونه واغوندي کيیالکترون  والډک ېچ  يړلندن غوا

 9------------------------------------------------------------------------------ مهاجر افغان را اخراج کرد ۱۳۶ هیترک

 

 

 

   سايټد وزارت ويب 

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمن حقاني د پکتیکا د برمل، ګیاني او د خوست والیت دسپېرې 

ولسوالۍ زلزلې ځپلو سیمو د شیهدانو او زخمیانو کورنیو سره لیدنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د مرستندویه بنسټو 

کورنیو سره نغدي، خوراکي، غیر خوراکي، روغتیایي کڅوړو او   سره په ګډه همغږۍ او همکارۍ به ټولو زیانمنو شوو
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 .شلټر جوړولو په برخه کې مرستې ترسره کړي

 

( سوه پېنځه ۱٨٠٠(کمپلې،)٥٠٠٠( الرۍ د اړتیا وړ توکي چې پکې )۱۳همداراز د مهاجرینو چارو وزارت دیارلس )

( توشکونه سره ٨٨٢( واسکټونه، )۱٠٠٠( جمپرونه، )۱٠٠٠( ګرمې ډوډۍ، )٢٠٠٠٠ویشت کیلویي د اوړو بورۍ، ) 

( مکس خوراکي پېکونه چې هر پېک کې دوه  ۳٨( دانې پېنځه کیلو یي غوړي، بوره، چای، دال او )۱٨٥د بالښتونو، )

 .ویشت ډوله بېالبېل خوراکي مواد شامل دي، زیانمنو شوو سیمو ته ولیږدول شول

افغانستان اسالمي امارات د مح ترم رییس الوزرا له لورې د طبیعي پېښو پروړاندې د مبارزې  د یادونې وړ ده، چې د 

وزارت، کلیو پراختیا وزارت، کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت، عامې روغتیا وزارت، سرې میاشتې او د مهاجرینو  

الیت زلزلې  او راستنېدونکو چارو وزارت ته الرښوونه شوې وه، چې د خپلو ټولو شته امکاناتو سره د پکتیکا او خوست و

 .ځپلو سیمو ته الړ شي او د شهیدانو او زخمیانو کورنیو ته لومړنۍ بشري مرستې ورسوي

د یادو وزارتونو لوړ پوړو چارواکو د پکتیکا د ګیانې،برمل او د خوست والیت د سپرې ولسوالۍ د زلزلې ځپلو سیمو څخه 

ي او مالي زیانونو یې ژوره خواشیني څرګنده کړه، د پېښې لیدنه وکړه او ددغې دردناکې پېښې له امله په رامنځته شوو ځان

 .هد قربانیانو کورنیو ته یې دجمیل صبر غوښتنه وکړ
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همدا راز یې د محتر رئیس الوزرا له لورې هر شهید ته د یولک او هر زخمي ته د پنځوس زره افغانیو مرسته هم اعالن  

 .ه ووېشل شيکړه، چې د ټاکل شوې کمېټې له لورې به له سروی وروست

د ویلو ده چې د یادو وزارتونو د چارواکو له لورې یوه ګډه کمېټه جوړه شوه، چې د کمېټې له لورې به ټولو زیانمنو شوو  

 .کورنیو ته په بېړنۍ توګه د اړتیاوړ نغدي، خوراکي، غیرخوراکي او روغتیایي موادو مرستې ترسره شي

   د وزارت وېب سايټ

غونډه کې د خوست والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو رییس مولوي احمد "احمدي" په شمول دولتي او غیر دولتي  

 .ه کې ونیول شوېموسساتو ګډون کړی وو چې الندې پریکړې پ

( کورنیو ته خوراکي موادو توزیع سر له سبا پیل  ٨٠٠نړیوال خوراکي سازمان له لوري به زلزله ځپلو ) (WFP) د :۱

 .شي او تر ډیره امکان شته چې دغه مواد به نور هم اضافه شي 
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زلزله ځپلو کورنیو توزیع ( هایجین ګېټونه په  ۱٠٠( خېمې او )۱٠٠موسسې له لوري به سبا ورځ ) (UNHCR) د :٢

 .شي

 .( زره افغانۍ توزیع شي٢٨٠٠٠( زلزله ځپلو کورنیو ته هر فامیل ته به )۱٥٠موسسې له لوري به ) (SCF) د : ۳

دا چې د متضرره کورنیو تعداد زیات دی او ساحه هم لرې ده نو تصمیم ونیول شوو، چې د سروې او د توزیع ټیمونه   :4

و شپو لپاره پاتې شي تر څو متضرره کورنیو سروې زر تر زره ترسره شي او مرستـه ورسره به هملته په ساحه کې د څ

 .وشي

 .د ذکر وړ ده! هغه کورنۍ چې سروې کیږې د سروې تر څنګ توزیع هم په عاجل ډول ورته تر سره شي

 .د سروې نه وروسته به د مخلتفو موسساتو له لوري د دوی سره مرسته وشي

 ويب سايت وزارت 
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خانواده بیجاشده و بی بضاعت دروالیت قندهار به تاریخ اول سرطان ، ازطریق ریاست امورمهاجرین وعودت   700برای  

 .کننده گان آنوالیت مساعدت شد

خانواده   200و برای هریک از   DRC خانواده یک بسته صحی، ازطرف اداره  500مساعدت یادشده برای هریک از  

افغانی از جانب موسسه پاملرنه بودکه بعد از سروی باحضور نماینده ریاست مهاجرین آنوالیت، به   320هزارو    12مبلغ  

 .آنها توزیع شد

پلچک، با حضور والی و نمایند های ادارات دولتی قندهار، درنواحی مختلف مرکزآنوالیت   20طبق یک خبر دیگر کار ساخت  

 .آغاز شده است

ای یادشده به خواست مردم و در هماهنگی با ریاست مهاجرین قندهار با حمایت مالی کمیساریای عالی پناهندگان  پلچک ه

 .سازمان ملل متحد ساخته می شود که زمینه کار را برای صد ها تن فراهم میسازد

 مهاجر نيوز  
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د برېتانیا حکومت اعالن کړی چې سر له روانې اوونۍ به هغه کډوال چې په ناقانونه توګه برېتانیا ته رسېدلي دي اړ دي  

بندونه واغوندي. دا الس بندونه چې په جي پي اس مجهز دي د کډوالو موقعیت ښیي. دوی مجبور چې الکترونیکي الس  

 .دي چې په منظمه توګه د پولیسو قومندانۍ او یا د کډوالۍ مرکزونو ته مراجعه وکړي

کسان به تر  د روانې اوونۍ له پیل راهیسې برېتانیا کې ځینې مهاجر اړ دي چې الکترونیکي الس بندونه واغوندي. هغه  

الندې قاعدې الندې راځي چې اخراجېدونکي کډوال بلل کېږي او یا د انګلیس کانال له الرې یې ځانونه برېتانیا ته رسولي  

  .دي

له مهاجرو سره د  »د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دغه الس بندونه چې په جي پي اس مجهز دي کولی شي چې  

وساتي«. په وینا یې دوی ځکه دا اقدام کړی چې »د پناه غوښتونکو دوسیو د موثرې  چارواکو اړیکې نږدې او ټینګې  

 .اروزنې په هکله معلومات ولري«. بله موخه یې د کډوالو د تګ راتګ کنترول دی

 الس بند لرونکي مهاجر اړ دي چې په منظمه توګه د پولیسو قومندانۍ او یا د کډوالو مرکزونو ته مراجعه وکړي. د چارواکو

په حواله پناه غوښتونکي به له دغه قانون د سرغړونې په صورت کې له ګرځبندیز، بندي کېدو او یا قضایي تعقیب سره  

 .مخ کېدلی شي

په جنورۍ تصویب کړی و. د دغه سند له مخې به هغه   ٢٠٢٢دا پرېکړه د هغه سند پر اساس نیول شوې چې چارواکو د 

یا ملي امنیت ته د زیان رسولو شک پرې کېږي اړ دي چې الکترونیکي الس   کسان چې د جرمي اعمالو د ارتکابولو او

د سند کې بیا نه دي ویل شوي چې هغه پناه غوښتونکي چې هېڅ جرم ورځپاڼې په حواله یا ګارډینبندونه واغوندي. خو د  

 .یې نه دی کړی دوی هم باید الس بندونه ولري
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 د بشري حقونو له اروپایي محکمې څخه په جزوي توګه جال کېدل 

یوه مسوده وړاندې کړه چې په ځینو مواردو کې    دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ 

له برېتانیا  د بشري حقونو لپاره د اروپایي اتحادیې محکمې پرېکړې عملي نه شي. تر دې دمخه د یادې محکمه یوه پرېکړه  

سبب شوې وه. د دغې نوې مسودې پر بنسټ به د هغو مهاجرو  څخه افریقایي هېواد رونډا ته د مهاجرو د لېږد د ځنډېدنې

  .شړل هم اسانېږي چې د محکمې له خوا مجرم بلل شوي دي

چې ورته به هغه مهاجر استوي چا چې کښتیو کې  د برېتانیا حکومت په اپریل میاشت کې له رونډا سره هوکړه کړې وه  

 .یې د انګلیس کانال له الرې برېتانیا ته ځانونه رسولي وي

د برېتانیا د عدلي چارو وزیر دومینیک راب ویلي چې د نوې الیحې هدف »د برېتانوي دودونو او ازادۍ پیاورې کول« او 

یې دا الیحه به چارواکو ته اجازه ورکړي چې ولسي وګړي د  روغ انساني تعقل« ورزیاتول دي. په وینا  »په نظام کې د  

 .خطرناکو مجرمینو څخه وساتي 

 «تیاره ورځ»

خو د برېتانیا پر دغې الیحې زیاتې نیوکې شوې دي. د برېتانیا د کارګر ګوند ویاندې الي ریوېس دا »د جرمونو د قربانیانو  

 نیوکه کړې چې غواړي د دغه قانون په تصویب کېدو سره خپله ناکاميلپاره یوه تیاره ورځ« بللې ده او پر حکومت یې  

 .پټه کړي

 .د بخښنې نړیوالې ادارې او د بشري حقونو د څار سازمان هم دغه الیحه د بشري حقونو د ضعیف کېدو بېلګه بللې ده

ه الرې دغه هیواد ته ځان  برېتانیا کې د سختو قوانینو سربېره ال هم ګڼ شمېر کډوال هڅه کوي چې د انګلیس کانال ل 

مه  ۱۳ورسوي. د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمېرو له مخې، د روان کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې د جون تر  

 .سلنه زیاتوالی ښیي ۶٨کال همدې مودې پرتله  ٢٠٢۱کسانو هڅه کړې چې دغه هېواد ته واوړي چې دا د  ٢٠۱۳٢

  هشت صبح

 .مهاجر افغانستانی را از میدان هوایی چنگیز توپل، به کشور بازگرداند ۱۳۶ترکیه 

تن از اتباع افغانستان که غیرقانونی در این کشور سکونت داشتند، به افغانستان   ۱۳۶به نقل از خبرگزاری آناتولی، ترکیه  

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

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

صورت غیرقانونی وارد شهروند افغانستان را که به   ۱۳۶جوزا، اعالم کرد که    ۳پولیس والیت کوجاایلی ترکیه روز جمعه،  

 .ترکیه شده بودند، با پرواز چارتر از میدان هوایی چنگیز توپل این والیت به افغانستان بازگرداند

 

 

 .مهاجر غیرقانونی دیگر به افغانستان بازگردانده شوند ۱۳۶قرار است فردا نیز 

شود که این کشور مدعی پذیرش تعداد کثیری از مهاجران بوده و انی از ترکیه در حالی انجام میاخراج مهاجران افغانست

 .المللی و اتحادیه اروپا ارایه کرده استهای بینهای مالی به نهادهایی را نیز برای دریافت کمکدرخواست

گان، اعالم کرد که بحران ت روز جهانی پناهندهتر با انتشار گزارشی به مناسبالملل پیشدر همین ارتباط، سازمان عفو بین

 .آیدها در جهان به شمار میترین بحرانترین و طوالنیجویان افغانستان، یکی از بزرگپناه
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