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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4----------------------------------------------------------------------------------------------------- متن کامل اخبار

 4 پیغام  ۍچارو وزارت د خواشین دونکوېاو راستن نویته د مهاجر وادوالوېه انویاو زخم دانویله امله شه ېزلزل  ۍد وروست

 5--------------------------------------------------------------------------- ناسته ترسره شوه  ویټد کم  کنویل هړد هوک

 5-------------------------------- .ناسته ترسره شوه هګډ  ځترمن ېادار (UNHCR) وزارتونو او ېاو پوهن نوید مهاجر

 6------------------------------------------------------- د یکابل مساعدت گرد تیدر وال ازمند ی و ن جاشدهیب یخانواده ها 

 7-------------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمود  رانیاز هزار مهاجرافغان ازا شیب

 7------------------------------------------------------------ به وطن برگشت نمودند رانیز هزار مهاجرافغان ازاا شیب

 8------------------------ سال زندان مواجه است ۱۰به حکم  مهیبا آتش زدن خ یاقدام به خودکش لیزن افغان به دل کی

 10 - دي  ېسرپناه پات  ېنور ب ونهګشوه، لس لړمهاجرو ته سرپناه ورک  ونهګسل ېک اتویعمل یې: د پانتن کمپ د تخلسیپار

 12 ------------ ...و کایپکت اتیزلزله در وال دگانیدبیو آس انی قربان یها به خانواده به منظور کمک  یافغان ونیلیم 100
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 د وزارت وېب پاڼه

 

 .هېوادوال شهیدان او او زخمیان شولپه ډېرې خواشینۍ سره چې پکتیکا او خوست والیتونو کې زموږ په سلګونو 

مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت چارواکي او مسؤلین ددغې درد ناکې پېښې له امله په رامنځته شووځاني اومالي  

زیانونو ژوره خواشیني څرګندوي، دخپلو شیهدانو اوزخمي هېوادوالو په غم کې ځان شریک ګڼي او ددوى کورنیو ته 

 .ه کويدجمیل صبر غوښتن

په پام کې ده چې د افغانستان اسالمي امارت د محترم رییس الوزرای په الرښوونه د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر  

الحاج خلیل الرحمن حقاني دیو یالوي په مشرۍ دپوره چمتو والي او لومړنیو مرستو دوېش په موخه خوست اوپکتیکاته 

 .د غړو سره له نږدې لیدنه کړيالړشي او دپېښې د قربانیانو د کورنۍ 
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 ب پاڼهد وزارت وي

 

د هوکړه لیکنو د کمیټو ناسته د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو د وزارت د داخلي بې ځایه شویو رییس مولوي سردار  

 .محمد شیرزاد په ریاست ترسره شوه

 .رسولو په مختلفو پروژو د نظر تبادله وشوهپه دغه غونډه کې د مرستې 

دغه پروژې به د مختلفو مرستندویه موسسو لخوا په غذایي، غیر غذایي، د کار او حرفې زده کړې، او د کاري فرصتونو  

 .په برابرلو کې د داخلي بې ځایه شویو او بیرته راستنېدونکو په برخه کې پلې شي

 

  د وزارت وېب پاڼه

ادارې ترمنځ د روان کال د   UNHCR د هماهنګۍ ګډه غونډه د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو او پوهنې وزارتونو او

 .کې ترسره شوهسرطان میاشتې په اوله د چهارشنبې ورځ د مهاجرینو او بېرته راستنېدونکو چارو په وزات 

ادارې استازي خان محمد  (UNHCR) په دغه غونډه کې د پوهنې وزارت د تعلیم او تربیې معین شیخ سخاءهللا سعید او د

 .سلطاني په مختلفو کاري موضوعاتو خبرې وکړې

 

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


http://www.morr.gov.af 6 

 

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

 

ترمنځ د ال ډېرې وروسته د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت معین الحاج محمد ارسالح خروټي د نوموړو ادارو  

 .همغږۍ په رامنځته کولو تاکید وکه

 ويب سايت وزارت

 

  .فامیل بیجاشده و بی بضاعت روز چهارشنبه اول سرطان سال روان در والیت کابل کمک صورت گرفت 100برای 

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


http://www.morr.gov.af 7 

 

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

هنگی با ریاست امورمهاجرین والیت کابل بعداز سروی برای هرخانواده  در هما (IRC) این مساعدت از سوی مؤسسه 

 هزار افغانی پول نقد توزیع گردید  24مبلغ 

 ويب سايت وزارت

 

جوزا طور اجباری و داوطلبانه  31نفر مهاجر، به تاریخ    259به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین نیمروز یک هزارو  

 .ازایران به وطن برگشت نموده اند

خانواده شامل   7تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و    770تن و    171خانواده ، شامل    44از میان افراد مذکور  

 .مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اندتن   295تن و  20

ازآن میان،   منبع  گفته  و    95خانواده شامل    51به  به   521زن وهمچنان    96مرد  دریافت کمک،  تن مجرد راغرض 

 .معرفی شدند IOMدفتر

 ويب سايت وزارت

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


http://www.morr.gov.af 8 

 

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

 

امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت هرات ازبرگشت جبری و داوطلبانه یک هزارو آمریت سرحدی اسالم قلعه ریاست  

 .جوزا خبرداد31تن مهاجرافغان ازایران، به تاریخ  65

خانواده شامل  78تن افراد مجرد طور جبری و128تن زن همراه با  39تن مرد ،  35خانواده، شامل  32از میان افراد مذکور

 .مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اندتن 698زن همراه با 81مرد و84

طفل غرض دریافت کمک، 9تن مجرد و102زن وهمچنان  69مرد و67خانواده شامل  52منبع عالوه نمود که ازآن میان،

 .معرفی شدندWAR CHILDو IOMبه دفتر

 مهاجر نيوز 
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با آتش کشیدن خیمه اش در اردوگاه کاراتپه در جزیره لسبوس   ٢۰٢۱ساله باردار افغان در فبروری سال    ٢٧یک زن  

سوزی در اردوگاه و به خطر انداختن جان دیگران به یونان تالش کرد به زندگی خود پایان دهد. او به دلیل اقدام به آتش

 .د روز چهارشنبه برگزار شود اما به تعویق افتادسال زندان مواجه است. دادگاه او قرار بو ۱۰حکم 

 .در تالش برای خودکشی خیمه خود را آتش زد ٢۰٢۱این زن باردار افغان که نامش فاش نشده است، در پنجم فبروری 

طبق گزارش رسانه ها، او سه فرزند داشت، اما نمی خواست فرزندی دیگرش در اردوگاه به دنیا بیاید. به او گفته شده  

 .د که به آلمان برود، اما روند انتقال او بارها به تعویق افتادبو

وی هنگامی اقدام خود کشی کرد که همسر و پسرش در اردوگاه نبودند. او دو دخترش را از خیمه بیرون کرد و سپس با  

 .فندک آتش را در دورن خیمه روشن کرد

به دلیل عدم حضور شهود، جلسه دادگاه به تاریخ دیگری  جون برگزار شود اما    ٢٢دادگاه او قرار بود امروز چهارشنبه  

 .به تعویق افتاد

 .دادگاه وی را به خاطر به خطر انداختن جان دیگران و تخریب اردوگاه مهاجران به ده سال زندان محکوم می کند

ه دنیا آوردن  با وجود اینکه آتش به سرعت خاموش شد، ام این زن قبال در اثر سوختگی زخمی شده بود. او پس از ب 

 .نوزادش در شفاخانه بستری و به آلمان منتقل شد
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قابل یاد آوریست که این زن، فرزند خود را در شرایط دشوار در اردوگاه به دنیا آورد. با این حال، شرایط زندگی در اردوگاه  

ران بدون مرز مهاجران در بسیار دشوار بوده و مهاجران دسترسی کامل به آب گرم و برق نداشتند. به گفته سازمان داکت

 .این اردوگاه ها از بیماری روانی رنج می برند

وی هنگامی متوجه می شود که در گروه افرادی که به آلمان منتقل می شوند نیست، در ناامیدی فرو می رود. در آخرین 

تعویق افتاده است و او نمی   مراحل بارداری، داکتران اجازه پرواز در این حالت را به او ندادند. سفر او چندین بار به

 .توانست تصور کند که دوباره در اردوگاه لسبوس زایمان کند. برای همین تصمیم می گیرد که به زندگی اش خاتمه دهد

الملل خواستار رفع تمامی اتهامات بر این زن مهاجر شد. این سازمان می گوید: جون، سازمان عفو بین  ٢۱شنبه    سه 

 «پذیر و بیچاره ای که با این اقدام به خود آسیب رسانده است، چیست؟یب»جرم چنین پناهجوی آس

یونانی که از دوسیه این زن جوان افغان دفاع می کند »جرم انگاری درچنین اقدام از سوی   HIASبرای مسئول سازمان  

 «.استدادگاه، نه تنها برای وکیل بلکه به عنوان یک شهروند، یک عمل ناامید کننده و نگران کننده 

 .کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران، نیز اقدام دادگاه را "نا امید کننده" خواند و خواستار کمک شد

این زن افغان، به همراه همسر و فرزندانش به آلمان منتقل شده است، جایی که در تالش است زندگی خود را از سر گیرد. 

 .دادگاه همچنان ادامه خواهد داشت تا اینکه فیصله نهایی گرفته شوداما روند اداری دوسیه او در 

 مهاجر نيوز 

یات پیل کړل. دغو عملیاتو فرانسوي ځواکونو نن چهارشنبه د پاریس په پانتن سیمه کې د یوه مهاجر کمپ د تخلیې عمل

  .کسانو ته سرپناه ورکړل شوه، خو لسګونه نور بیا بې سرپناه پاتې شول ۳۸۰کې 

د  د ایل دو فرانس قومندانۍ نن چهارشنبه سهار د دغه ښار په پانتن سیمه کې د یو مهاجر کمپ د تخلیې عملیات پیل کړل.

 .ه ډله کې یې کورنۍ هم وېدې کمپ د اوسېدونکو ډېری برخه افغانانو جوړوله چې پ

کسانو ته سرپناه برابره شوې ده. ټاکل   ۳۶۰یادې قومندانۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې  

شوې ده چې د هغوی د اداري وضعیت تر ارزونې وروسته ورسره په ټولنیزو، روغتیایي او اداري برخو کې مرسته وشي  

 .تقال شياو مناسبو ځایونو ته ان

 .کسان د سرپناه برابرولو عملیاتو په چوکات کې سرپناه موندلې ده ٢۰۵۴کې  ٢۰٢٢د خبرپاڼې له مخې په 
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کسانو ژوند    ٢۰۰سازمان غړی نیکوالی کډوال نیوز سره خبرو کې وایي چې دلته ټولټال    ۵۶په ورته مهال د یوتوپیا  

 کاوه، خو د تخلیې عملیاتو په جریان کې زیات شمېر مهاجر د سرپناه د موندلو لپاره له نورو ځایونو څخه کمپ ته راغلي

 .وو چې په ډله کې یې سوډانیان او اریتریایان هم ول

نه کړه چې سرویسونو کې »دا عملیات یوازې د مجردو مهاجرو لپاره وو، پولیسو کورنیو ته اجازه ور  نیکوالی زیاتوي:

 «.سپرې شي

همداراز  نیکوالی وایي چې د کمپ اوسېدونکو ته مخکې له مخکې د تخلیې عملیاتو په هکله معلومات نه وو ورکړل شوي.

 .دوی نه پوهېدل چې کومې سیمې ته به استول کېږي

شوي دي. په وینا یې: »ما ولیدل  نوموړی دا هم وایي چې ځینې کسان مرکزونو ته له رسېدو سره سم بېرته ترې ایستل  

 «.چې دوه افغانان بېرته کمپ ته راغلي وو

او وایي چې فرانسه د مهاجرو د هرکلي لپاره باید د نورو هېوادونو لکه   نیکوالی د دولت پر اوسني سیاست نیوکه کوي 

ثبت وروسته په مرکزونو کې    »په آلمان کې مهاجر د خپلو دوسیو تر آلمان په څېر اقدامات وکړي. د نوموړي په خبره:

 «.چې سړکونو کې شپې سبا وکړي ترڅو دولت سرپناه ورکړي او بیا یې ترې وباسي خو دلته دوی اړ دي پاتې کېږي.

چې بېرته سړکونو ته را    هغه زیاتوي چې له سر نن شپې ډېری هغه مهاجر چې سرپناه ورکړل شوې دې ته مجبورېږي

 .وګرځي

 ۵۶ن له کمپه شړلي. انځور: یوتوپیا پولیسو نږدې پنځوس کسا

 «د کډوالو منصرف کولو سیاست»
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

خو پولیسو   نیکوالی وایي چې ځینو کسانو نه غوښتل چې سرویسونو کې سپاره شي، دوی غوښتل چې کمپ کې پاتې شي.

  .د »مشهود جرم« په پلمه له کمپ څخه وشړل

ساعتونو په جریان کې مهاجر له کمپ څخه وباسي، خو  ۴۸»مشهود جرم دې ته وایي چې پولیس د لومړیو  په وینا یې:

 «.یاد مهاجر له زیات وخت راهیسې دغه کمپ کې اوسېدل

دغه غړی په دې اند دی چې د فرانسې حکومت د مهاجرتي سیاست موخه دغه هېواد ته د کډوالو د راتلو   ۵۶د یوتوپیا  

 .منصرل کول دي، نو ځکه په دې هکله جدي تدابیر نه نیسي

 آژانس اطالعاتی باختر

 

آخند رییس فوقمالمحمد حسن  نشست  یک  در  اسالمی  امارت  کابینه،  الوزرای  منظور  100العدۀ  به  را  افغانی  میلیون 

به   فوری  خانوادهرسیدگی  آسیبوضعیت  و  قربانیان  زمینهای  کرددیدگان  منظور  خوست  و  پکتیکا  والیات  در   .لرزه 

الوزرای امارت اسالمی در این نشست ضمن غشریکی با بازماندگان  به گزارش آژانس باختر؛ مالمحمد حسن آخند رییس
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

لرزه به گونۀ فوری دیدگان ناشی از زمینعیت آسیبدیده، به ادارات ذیربط هدایت داد تا به وضهای آسیبقربانیان و خانواده

 .رسیدگی کنند

زده، از ترانسپورت هوایی و زمینی استفاده  الوزرا گفت که برای انتقال مواد غذایی، البسه و ادویه به محالت زلزلهرییس

 .شود

زده سفر کرده، ضمن ابراز هالوزرای امارت اسالمی همچنین یک هیئت عالیرتبه را توظیف کرد تا به محالت زلزلرییس

خانواده با  آسیبغمشریکی  و  قربانیان  کمکهای  توزیع  روند  کننددیدگان،  آغاز  فوری  گونۀ  به  را   .ها 

الوزرا و رییس کمیتۀ رسیدگی به رویدادهای  این در حالی است که صبح امروز مالعبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست

های  دیدگان زلزلۀ شب گذشته در والیت های قربانیان و آسیبداد تا به وضعیت خانواده  طبیعی نیز به ادارات ذیربط هدایت

 .پکتیکا و خوست به گونۀ فوری رسیدگی کنند

های پکتیکا، خوست و برخی از والیات همجوار به وقوع پیوست لرزۀ شدیدی در والیتگفتنی است که شب گذشتۀ زمین

آن اثر  از  ابتدایی،  آمار  اساس  بر  از   920  که  بیش  و  باخته  جان  اند  610نفر  شده  زخمی  دیگر   .نفر 

دیدگان  های قربانیان، آسیبامارت اسالمی اعالم کرده است که با استفاده از تمامی امکانات دست داشته به وضعیت خانواده

 .و زخمیان این رویداد طبیعی رسیدگی خواهد کرد
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