
http://www.morr.gov.af 1 

 

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

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

 

 

 امور مهاجرین وعودت کنندگانوزارت 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1401_سال  سرطان 13

 

او راستنېدونکو چارو وزارت   مهاجرینو د   

 اطالعات و ارتباط عامه آمریت

 بولتن خبری  

 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 

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


http://www.morr.gov.af 2 

 

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

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

 

 

 امور مهاجرین وعودت کنندگانوزارت 

 

 

 

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


http://www.morr.gov.af 3 

 

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

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

 

 

 امور مهاجرین وعودت کنندگانوزارت 

 صفحه                                        عنوان                                                                    

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

 4------------------------------------------------هړوک دنهیل خهڅ ېله تورخم درواز  ېاتش نوید مهاجر ېپه اسالم اباد ک

 5----------------------------------------------- وپاکستان به وطن برگشت نمود رانیازچهار هزار مهاجرافغان ازا شیب

 6----------------------------------------------- «راغالست ووایه هښآلمان تر سوریایي مهاجرو اوکراینیانو ته بهتر »

 7----------------------------------- ( وله چهیدو)ملیونه یورو مرسته کوي   ۴۰له افغان ماشومانو سره  ولنهټاروپایي 

 9-------------------------------------------- یتنها با شناسنامه افغان دیع یبازگشت مهاجران افغان در روزها  یاجازه 

 10 ----------------------------------------------- وطن ته ستانه شي  يړاو غوا ایيیپ ېافغانان رم  ېن ځیته تللي  یېترک
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تېره ورځ په اسالم اباد کې د مهاجرینو اتشې ښاغلي محمد اصف په اسالم اباد کې د افغانستان اسالمي امارت سفیر ښاغلي 

 سردار احمد خان شکیب په ملتیا د تورخم دروازې څخه لیدنه وکړه او هلته مسافرو ته د ورپېښو ستونزو ارزونه یې وکړه 

 مسافرو ستونزې واورېدې او ډاډ یې ورکړ، چې د حل لپاره به یې چټک ګامونه واخليښاغلي اصف په تورخم کې د 

سوو پورې تذکره لرونکي افغانان واړول او سبا به هم دا لړۍ جریان ولري، نوموړي    ۱۵۰۰نوموړي وویل، نن مو هم تر  

دې کار کوي، ترڅو په یاده پوله د زیاته کړه، په اسالم اباد کې له افغان سفارت سره یوځای په یوه طرحه او پالن بان

 افغانانو ستونزې اساسي حل او اسانتیاوې رامنځته شي

 ویب سایت وزارت 

 

طور اجباری سرطان    11الی    9نفر مهاجر، از تاریخ    559به اساس معلو مات آمریت امورمهاجرین نیمروز چهار هزارو  

 .و داوطلبانه ازایران به وطن برگشت نموده اند

خانواده شامل    33تن دیگرافراد مجرد بودند که طور جبری و    1884تن و    170خانواده ، شامل    51از میان افراد مذکور

 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند 2388نفر و  117
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 IOMتن مجرد راغرض دریافت کمک، به دفتر  94زن وهمچنان    83مرد و    66خانواده شامل    41به گفته منبع ازآن میان،  

 .معرفی شدند

 دویچه وله 

م کال کې د سوریایي مهاجرو په پرتله، سږکال له  ۲۰۱۵د آلمان د کورنیو چارو وزیره، نانسي فیزر، وایي هیواد ېې په  

راین څخه د راغلو مهاجرو ښه هرکلی کړی دی. فیزر افغان مهاجرو سره ېې د هیواد د مرستو او خدماتو یادونه هم  اوک

 .کړې ده

 

مې چې روسېې پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړی،  ۲۴د آلمان د کورنیو چارو وزېرې وویل، آلمان د روان کال د فبرورۍ له  

زرو ډیر مهاجر اخیستي دي. په دغو مهاجرو کې اکثریت ېې ښځې او ماشومان    ۸۵۰تر اوسه اوکراین څخه راغلي له  

 .دي

خو له دې سره سره آلمان د مهاجرو سره د متفاوت چلند له کبله تر نیوکو الندې راغلی دی، داسې چې گواکي دغه هیواد  

اروپایي مهاجرو سره ښه چلند کوي نسبت هغو مهاجرو ته چې د منځني ختیځ یا نورو لرو جګړه ځپلو سیمو څخه له  

 .مهاجر کیږي

سره په یوه مرکه کې وویل: »موږ ډیر کارونه په ال ډیره ښه طریقه  (dpa) د آلمان داخله وزیرې د آلمان خبري آژانس

هاجرو د وروستۍ لوېې څپې پر وخت وکړل.« هغې زیاته کړه چې »په م کال کې مو چې د م۲۰۱۵ترسره کړل، نسبت په 
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یو فوق العاده لوی شمیر کې آلماني اتباعو« په حکومتي پروګرامونو کې برخه واخیسته تر څو هیواد ته د داخلیدونکو 

 .خلکو سره مرسته وکړي

اقدامات یوه »تاریخي بریا« وښوده.   «تههغې په دې برخه کې د ټولو اروپایي هیوادونو دغه »چټک او له بیوروکراسۍ پر

د سوسیال دموکرات ګوند دغې سیاستوالې وویل چې »دا یوه ستره السته راوړنه وه او همدارنګه د رایو په اتفاق سره 

 «.او دا سخته وه چې په الس راوړل شي .هم

ډیر ګامونه پورته کړي دي او زیاته  هغې په عین حال کې وویل چې آلمان او اروپا د نورو سیمو مهاجرو سره هم د مرستو  

 «.ېې کړه چې »موږ تر خپل بشري مسئولیت پورې ژوند کوو

دغۍ آلمانۍ وزیرې وویل چې په آلمان کې په دغو شوو قدامات کې د ادغام کورسونو ته د نوو مهاجرو السرسی هم په بر  

ړ حتی د هغو کسانو له پاره چې یوازې په موقتي  کې نیسي. هغې آلماني ارزښتنو پر اهمیت او د ژبې پر زده کړې ټینګار وک

 .توګه آلمان کې اوسیږي

 .میرمن فیزر په دې تړاو آلمان ته د راغلو نوو افغانانو یادونه وکړه، چې دغه شرایط ورته وار د مخه مهیا شوی دي

سیدلو سره آلمان ګڼ شمیر  د تیرکال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط او واک ته د طالبانو په ر

افغانانو ته ځای ورکړ. په دغو افغانانو کې ډیری د آلماني وزارتونو محلي کارکونکي او د هغوی د کورنیو غړي دي. ال 

هم له افغانستان څخه د هغو افغانانو د انتقال پروسه ادامه لري چې د آلمان حکومت ېې د محافظت وړ بولي او د انتقال  

 .ژمنه ېې کړې ده

ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ صندوق )یونیسف( اعالن کړی چې اروپایي ټولنې د افغانستان له ماشومانو سره د    د

 .میلیونه یورو به د پولیو واکسین تطبیق لپاره ولګول شي ۲۵میلیونه یورو ځانګړې کړې دي.  ۴۰مرستې لپاره 
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)یونیسف( نن یکشنبه د )جوالی میاشتې دریمه نیټه( د افغانستان له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ صندوق  

 .سره د مرستې لپاره د اروپایي ټولنې له خوا د څلویښت میلیونه یورو مرستې اعالن وکړ

د   میلیونه یورو به په دغه هیواد کې  ۱۵میلیونه یورو به د پولیو د واکسین د تطبیق لپاره او    ۲۵یونیسف ویلي دي چې  

 .مهاجرو او راستنیدونکو ماشومانو د مالتړ لپاره ځانګړې شي

  10مهاجرو ماشومانو مالتړ کوي چې له پولو څخه اوړي را اوړي او     زرو هغو افغان  ۱۸۰پر دغو مرستو به یونیسف  

 .ملیونه ماشومان به د نړیوال روغتیا سازمان په همکارۍ د پولیو په وړاندې واکسین شي

افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي یونیسف په  

او بشري وضعیت د خرابېدو له امله په دغه هېواد کې ماشومان له تاوتریخوالي او ډول ډول ګواښونو سره مخ دي او د  

 .ژوندي پاتې کېدو لپاره یې خواشینونکي پرېکړې کړي دي

او ځینې یې له   د یونیسف په یوه خبرپاڼه کې راغلي چې په هېواد کې ډېر ماشومان د کار کولو مجبوریت احساسوي 

 .افغانستانه بهر خطرناک سفرونه غوره کوي

سلنه کورنیو کې لږ   ۸۸  د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق د معلوماتو پر بنسټ، تېر کال په افغانستان کې له

 .ماشوم په سختو شرایطو کې له کوره بهر کار کوي تر لږه یو

په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر اندریاس وان برانټ وویل: »د سرحدونو په اوږدو کې د ماشومانو خطرناک  

سفر، په ځانګړې توګه کله چې دوی یوازې تیریږي، دغه حالت مهاجر ماشومان د تاوتریخوالي، استعمار او ناوړه ګټه  

 «یستنې له خطر سره مخ کوي اخ
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میلیونه یورو مرسته وکړي څو د هغو هلکانو  ۱۵اروپایي ټولنه له یونیسف سره   به  هغه ټینګار وکړ چې د همدې لپاره

او نجونو په پېژندلو کې مرسته وکړي چې مرستې ته اړتیا لري. بل چي د هغو ماشومانو السنیوی وشي چې د مهاجرت 

 .و یا هم بېرته راستانه شوي دي، دغه راز هغو ماشومانو ته چې د کډوالۍ الره غوره کويله ګواښ سره مخامخ دي ا

اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د مالتړ په موخه له یونیسف او د روغتیا له    پر دې سربیره

ه ځانګړې توګه د دغه هیواد په سرحدونو کې د میلیونه یورو مرسته کړې ده، پ ۲۵نړیوال سازمان سره په ټولیزه توګه  

 .هغو ماشومانو لپاره چي تګ راتګ کوي

په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایوبي وویل: »افغانستان د نړۍ یو له هغو دوو هیوادونو څخه دی چې پولیو  

 «.ستان څخه پاکستان ته سفر کويناروغي ال هم په کې پاتې ده او دا ناروغي هغه وخت خپریږي چې ماشومان له افغان

دا پیسې به د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان سره مرسته وکړي چې په هیواد کې د پولیو واکسین د هڅو په پیاوړي  

کولو کې مرسته وکړي ترڅو ډاډ ترالسه شي چې په هیواد کې ټول ماشومان، په ځانګړې توګه له پولو څخه تیریدونکي  

 .په وړاندې واکسین شوي دي ماشومان، د پولیو

 آژانس اطالعاتی باختر 

 

 .پاکستان اجازه داد تا افغانها تنها با شناسنامه های افغانی شان به افغانستان بازگردند
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 .نظرگرفته شده استاین سهولت تنها برای روز های عید قربان در 

یک مسئوول کمیساری تورخم در شرق کشور به آژانس باخترگفت که بنابرتالش های آنان، مقامات پاکستانی اجازه دادند  

 .تا افغانها از این کشور تنها با شناسنامه ی افغانی شان مجال بازگشت به کشورشان را داشته باشند

از افغانهای شده است که در پاکستان به سرمی برند و قصد بازگشت    این رفع محدودیت، باعث خوشحالی شماری زیادی

 به کشورشان را دارند

د امریکا غږ

 

افغانستان دی  د ترکیې د تونجلي سیمې د مرجان درې د غرونو څوکې ال په واورو پوښلي دي. پنځه کلن عبدهللا عمري د  

  .او په همدې دره کې رمه پیایي

عبدهللا او په سلګونو نور افغانان دلته د ځایي کروندګرو پسونه او بزې څروي. دوی وایي، دغه غرونه او شنې درې ورته 

خپل وطن ور په زړه کوي. د تونجلي په دره کې پخوا کردان میشت وو چې د ترکیې د عصري دولت په پیل کې یې د 

  .حکومت خالف بغاوت وکړ او د حکومت له خوا سخت وځپل شول

اوس په دغه دره کې د کردانو ځای افغانانو نیولی دی. دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د جګړې او بې وزلۍ له 

  .آمله، له ډېرو سختو الرو ترکیې ته راغلي دي
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 انحیه اکبل افغانس تان   ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  

 

 

 امور مهاجرین وعودت کنندگانوزارت 

  .رمه پرې له لېوانو او نور وحشي ځناورو وژغوري د عبدهللا عمري یو زوړ بادي ټوپک په اوږه دی چې خپله

هغه وایي: "دا اووه کاله کیږي چې په ترکیه کې رمه پیایم. درې کاله مې کار وکړ. بیا افغانستان ته والړم. بېرته ترکیې ته  

میاشت کې به  راغلم. له هغه راهیسې څلور کاله کیږي چې دلته همدا کار کوم. که مې صحت ښه وو، ان شاهللا، په اتمه  

  ."بیرته افغانستان ته الړ شم

شل کلن حفیظ هاشمي بل افغان شپونکی دی. هغه وایي: "په افغانستان کې زموږ ژوند ډیر سخت دی. بې وزلي ډیره ده. 

د همدې دپاره دلته راغلي یو. څاروي پیایو تر څو پیسې پیدا کړو او خپلو   .چې مجبوري نه وي، هیڅوک وطن نه پرېږدي

  ".و ته یې ولیږو چې ژوند پرې وکړيکورنی

حفیظ هاشمي هم وطن ته د ستنېدو په تکل کې دی. هغه زیاتوي: "بل کال بیرته ځم. جګړه ختمه شویده. اوس طالبانو  

واک اخیستی او جنګ نشته، نو موږ بېرته ځو. کله چې افغان دولت د طالبانو سره جګړه کوله، اقتصاد ته سخت زیان  

  ".ږ د بیرته تلو پالن لروخو اوس مو .ورسېد

افغان شپنو دلته پالستیکي خیمې درولي او په همدې خیمو کې اوسیږي. څو تنه یې د بزو او مېږو په لوشلو بوخت دي، 

  .نور بیا رمه را راګرځوي

  .زره افغانان ژوند کوي ۳۰۰د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان اټکل کوي چې اوسمهال په ترکیه کې 

کلن مصطفی اجون د مېږو له شیدو مستې او پنېر جوړوي. هغه د افغان شپونکیو سره   ۶۷لي ځایي اوسیدونکی  د تونج

  .یو ځای کار کوي. اجون وایي چې د سیمې خلک د خپلو رمو د پالنې لپاره له افغانانو سره عادت شوي دي

افغان شپنو ته کار ورکوو. حتی زموږ  مصطفی اجون زیاتوي: "زموږ د سیمې خلک رمې پخپله نه شي ساتلی. ځکه موږ

  ".په کورنۍ کې، زموږ خپل هلکان دا کار نه کوي او نشي یې کولی

نه وېشت کلن سلیمان عزام بل افغان دی چې له څلورو کلونو راهیسې یې خپله ښځه او دوو کوچني ماشومان نه دی لیدلی.  

  .ل به یې تل په یاد ويدی وایي، د خپلو سپیو سره د ترکیې په غرونو کې د رمو څرو 

سلیمان عزاموایي: "زما د پسونو پیول خوښیږي. د رمې پیول ښه کار دی. زموږ دپاره آسانه دی. کله چې زه په ایران 

کې وم، ما به د ساختماني کار کاوه. خو دلته د شپون په توګه کار کوم. دلته هم ساختماني کارونه شته خو معاش یې کم  

  .". د ترکیې غرونه ډیر ښکلي ديدی. زما غرونه خوښیږي

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

