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 صفحه                                      عنوان                                                                    

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

 4----------------------------------------------------- شان بازگشتند یبه مناطق اصل جاشدهیخانواده ب 300به  کینزد

 5------------------------------------------------ و پاکستان به وطن برگشت نمود رانیاز دوهزار مهاجرافغان ازا شیب

 6--------------------------------------------------------------------------------- خانواده در لغمان کمک شد 203به 

 ۷----------------------- ده تیاړعاجلو مرستو ته ا تښپه ارز الروډمیلیون  ۱۷2: افغانانو سره رامګپرو یوالړن وړد خو

 9------------------------------------------------------- نه دي منل شوي ېتنښافغانانو د پناه غو ونهګد سل ېک نیډسو
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زمینه بازگشت  (UNHCR)وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری اداره پناهندگان سازمان ملل متحد

اسد سال روان پس از دریافت کمک نقدی  4خانواده دیگر را فراهم نموده و این خانواده ها روز سه شنبه  294داوطلبانه 

  .از کابل به والیات اصلی شان اعزام شدند

ده طی سالیان گذشته در نتیجه ناامنی ها خانه های شان را ترک کرده و در ساحات مختلف شهر کابل مسکن خانواده یادش

گزین شده بودند. اینک که آنان تصمیم به بازگشت داوطلبانه به مناطق اصلی شان گرفته اداره کمیشنری عالی سازمان 

حمایت از این روند، عالوه بر ارایه خدمات ترانسپورتی  ملل متحد با هماهنگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان جهت

  .دالر آمریکایی پول نقد برای شان توزیع کرد 200مبلغ 

قاری احمدهللا هاشمی سرپرست ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کابل، در نشست خبری در این زمینه بیان 

خ، فاریاب، جوزجان، کاپیسا، کندز، پروان، سمنگان، تخار و سرپل کرد که این بیجاشدگان به والیات بدخشان، بغالن، بل

خانواده دیگر نیز با حمایت دولت به خانه های شان برگشته و  2۷2اعزام می شوند. به گفته وی روز یکشنبه گذشته 

  .خانواده به ساحات اصلی شان منتقل شوند ۷95قرار است در این هفته جمعاً 

ره پناهندگان سازمان ملل متحد معلومات داد که برای این خانواه ها پس از بازگشت شان به ساحات در همین حال نماینده ادا

 .اصلی، بسته های کمکی از سوی آن اداره و سایر ادارات کمک رسان جهت ادغام پایدار شان صورت می گیرد

 ویب سایت وزارت

 

دوم وسوم، طور اجباری و داوطلبانه به وطن برگشت  تاریخ به نفر مهاجرافغان، مقیم ایران وپاکستان، 656دو هزارو 

 .نموده اند
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طور اجباری و  سال روان اسد 2تاریخ  به نفر مهاجر، 980به اساس معلو مات واصله آمریت امورمهاجرین نیمروز 

 .داوطلبانه ازایران به وطن برگشت نموده اند

خانواده شامل  ۱2تن دیگرافراد مجرد بودند که طور جبری و  550تن و  ۱64خانواده ، شامل  40از میان افراد مذکور

 .بصورت داوطلب واردکشور شده اند تن مجرد 220و تن 46

 IOMتن مجرد راغرض دریافت کمک، به دفتر 5۷زن وهمچنان  62مرد و  65شامل خانواده  30به گفته منبع ازآن میان 

 .معرفی شدند

همچنان به اساس گزارش آمریت سرحدی اسالم قلعه ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت هرات ازبرگشت 

 .خبرداد است اناسد سال رو 3 مهاجرافغان ازکشورایران، به تاریخ تن 6۷6جبری و داوطلبانه یک هزارو 

(خانواده شامل ) 89(تن افراد مجرد بودند که طور جبری و)452( نفر و )8۱(خانواده، شامل )23از میان افراد مذکور)

 .(تن افراد مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند ۷۷6( نفر و همچنان )36۷

راغرض دریافت  (تن افرادمجرد30ان ) زن وهمچن 59مرد و  54(خانواده شامل  30منبع عالوه نمود که ازآن میان،)

 .معرفی شدندWAR CHILDودفترمحترم IOMکمک، به دفترمحترم

نفر فاقد مدرک بودند، نیز از مسیر سپین بولدک به وطن  5۷خانواده مهاجر مقیم پاکیستان که شامل ۷درعین زمان، 

 .عودت کرده اند

 ویب سایت وزارت

 

خانواده بیجاشده ، نیازمند، و افراد  203ان والیت لغمان مساعدت نقدی را برای ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گ

 .توزیع نمود اسد سال روان 3علیشنگ ، درآن والیت به تاریخ  آسیب پذیر ولسوالی
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میباشد که خانواده های یادشده آن را دریافت  CWSAاز جانب اداره افغانی پول نقد 94۷هزارو  ۷مبلغ  کمک یادشده

 دنمودن

 

 آزادي راډیو ویب سایټ

 

ملیون ډالرو په ارزښت  ۱۷2ژمي تر راتګ مخکې د  په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د

 .لري عاجلو مالي مرستو ته اړتیا

خلکو د السنیوي لپاره د یو نیم سل زره  ي، دوی غواړي په لیرې پرتو سیمو کې د ژمي تر راتګ مخکې ددغه اداره وای

 .کړي ټنو په اندازه خوراکي مواد ذخیره

WFP ملیون ډالره د اړو  ۱۷2اړتیا لري، خو دغه  وایي دوی په ټوله کې دا مهال، تر یو ملیارد ډالرو زیاتې بسپنې ته

 .کولو لپاره دي اړتیاوو پورهکسانو د عاجلو غذایي 

افغانستان په سطحه خوراکي توکو ته د اړو  م کال کې د2022م کال په نسبت په 202۱د خوړو نړیوال پروګرام وایي، د 

 .کسانو شمېر خورا زیات شوی دی
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نړیوال سازمانونه  او لوږې د پراخېدو په اړه په داسې حال کې چې د هرې میاشتې په تېرېدو سره په افغانستان کې د بېوزلۍ

 .لري ملیونو ډالرو ته عاجله اړتیا ۱۷2د خوړو نړیوال پروګرام وایي، دوی دا مهال  خبرداری ورکوي، د ملګرو ملتونو

لپاره اړتیا لري چې د ژمي تر راتګ مخکې په  وایي، دوی دغه اندازه بسپنې ته د دې (WFP) د خوړو نړیوال پروګرام یا

 .زره ټنه خوراکي توکي ذخیره او هلته مېشتو اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي ۱50خوا لیریو پرتو سیمو کې شا و 

ملیون  ۱۷2راډیو سره په خبرو کې وویل: "موږ  په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند، وحید اله اماني له ازادۍ

پرتو سیمو  په پام کې لري د ژمي تر راتګ مخکې د افغانستان په لیرې WFP اړتیا لرو، چې ډالرو ته د دې لپاره عاجله

ټنه خوراکي توکي ذخیره شي تر څو هغه کسان  زره۱50کې، چې د لومړنۍ واورې له اورېدو سره یې الرې بندېږي، د 

 ".سنیوی یې وشيمهال د خوراکي توکو له ستونزو سره مخامخېږي، ال چې هلته ژوند کوي او د ژمي پر

 

  .نړیوالو بنسټونو څو څو ځل خبرداری ورکړی چې اوس مهال تر نیمایي ډېری افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي

ملیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې  ۱۴م کال کې یې په افغانستان کې 202۱د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي، په 

 میاشتې له سیاسي تحوالتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د

 .وکړي ملیونو ډېرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته ۱5تر 

پیغام ثبتوونکي ماشین کې د خوراکي توکو او  د افغانستان له ګڼو سیمو هره ورځ اورېدونکي د ازادۍ راډیو په اتومات

 .شکایتونه کوي نورو بشري مرستو له نه رسېدو
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، ماړه سړي نوم شپږ وارې لیکل کېږي د هلمند د ګریشک ولسوالۍ یو اوسېدونکی وایي: "دا مرستې چې وېشل کېږي، د

 ".یا نېستمن نه یې مسکین ته قران ورکوي، چې ته موړ یې مسکین

اړوندو ادارو له طریقه وېشي چې وروسته  د خوړو نړیوال پروګرام وایي، دوی خپلې مرستې د خپلو کارکوونکو او خپلو

 .د خپلو مرستو د وېش څرنګوالی څاري

ملیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب  23نږدې  انستان کېکې په افغ 2022د خوړو نړیوال پروګرام وایي، په روان میالدي 

 ملیونه کسانو سره د خوراکي توکو مرسته ۱9توانېدلې چې تر اوسه له څه باندې  WFP له ستونزې سره مخامخ دي او

 .وکړي

ادارو تر مرسته کوي د نورو هېوادونو او  ویاند وایي په هغو هېوادونو او سازمانونو کې چې د دوی ډېره مالي WFP د

 .برېتانیا، کاناډا، اروپایي ټولنه او د اسیا پراختیایي بانک شامل دي څنګ د امریکا متحد ایالتونه،

مرستو د جلب په هدف له ګڼو هېوادونو سره تماسونه  د طالبانو ویاندویانو ازادۍ راډیو ته ویلي د اړو کسانو لپاره د غذایي

 .ونو مرستې پیل شوې ديته د ځینو هېواد شته چې اوس هم افغانستان

 کډوال نیوز
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افغانانو پر دوسیو له سره  طالبانو له واکمنیدو وروسته په سویډن کې له دوه زرو څخه د ډیرو هغو په افغانستان کې د

دې سره اوس یو ځل بیا د سلګونه تنو د پناه غوښتنه رد شوه. یو  کتنه وشوه چې د اخراج له ګواښ سره مخامخ وو. له

 .افغانان خپل هیواد ته د بیرته شړلو په اړه سخت اندیښمن دي شمیر دغه

 البانو له واکمنیدو وروسته هغه افغانان چې پهادارې پریکړه کړې وه چې د ط په دې وروستیو کې د سویډن د کډوالۍ

خپلو دوسیو له سره د کتنې غوښتنه  سویډن کې یي د پناه غوښتنه رد شوې وې او په پټه وخت تیروي، کوالی شي پر

 .د پناه غوښتنې رد شوې افغانانو 8۶8وکړي. له دې سره یو ځل بیا د 

ادارې لخوا د افغانانو  د دغه هیواد د کډوالۍ» په دې اړه وویل: 25یره ورځ دوشنبه د جوالی په ت د سویډن دولتي راډیو

تنو د پناه غوښتنې یو  8۶8ښځو او ماشومانو په ګډون د  ۱۴2 دوسیو له سره کتنه و شوه چې په پایله کې د 22۱۴پر 

 «تنو بیا د اقامت جواز تر السه کړ 3۶3 ځل بیا رد شوې خو

 د اخراج په اړه د افغانانو اندیښنې

بیرته افغانستان ته د ایستلو له ګواښ  شمیر افغانان چې په سویډن کې یي د پناه غوښتنه نه ده منل شوې او دا مهال یو

 .په اړه سخت اندیښمن دي سره مخامخ دي وایي چې د خپل راتلونکي

کې او سیږي. دغه افغان پناه غوښتونکی ځکه اندیښمن دی کیږي په سویډن  نعیم یو له هغو افغانانو دی چې اوه کاله*

ډیر زیات اندیښمن » اړه وایي:  سویډن څخه د ایستلو امر پرې شوی او دا مهال له پولیسو پټ ګرځي. *نعیم په دې چې له

 «.یم چې زمونږ راتلونکی به څه کیږي

دوسیې له سره د کتنې غوښتنه وکړه خو  ي پر خپلېبل افغان دی چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته په سویډن کې ی اکمل*

ټولې ستونزې او نوې رامنځ ته شوې ستونزې مې وویلي خو » په دې اړه وایي: بیا هم د پناه غوښتنه یي رد شوه. *اکمل

هیواد کې شرایط ښه نه دي چې مونږ  څه چې ما ویلي و د کډوالۍ ادارې لخوا په نظر کې نه دی نیول شوی. زمونږ هغه

 «.شو کوالی بیرته وګرځو و

 چارواکي وایي چې افغانستان کې جګړه او وسله واله نښته کمه شوې

خلکو وژنه کمه شوې خو دوې  کې چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شوی، جګړه او د سویډن

 .محدودیتونو ټینګار کوي د بشري حقونو پر ناوړه وضعیت او د ښځو د حقونو پر

 مونږ هره قضیه په انفرادي» آنا لیند بالد سویډن راډیو ته په دې اړه وویل: سویډن د کډوالۍ ادارې له حقوقي برخې څخهد 

وژلو کچه هم ټیټه شوې. د همدغو  ډول بررسي کوو. وسله واله نښته او جګړه کمه شوې. همدارنګه د غیر نظامیانو د

 «.کیده خو نور وضعیت داسې نه دیورکول  تاوتریخوالو له امله ګڼو خلکو ته پناه
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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

 وضعیت په اړه وایي چې ښځې په افغانستان کې په هغه ډله کې راځي چې ژوند یي نوموړې د بشري حقونو او د ښځو د

انفردي ډول څیړل کیږي او هره ښځه  له خطر سره مخامخ دی خو استثنا وجود لري. په دې برخه کې د ټولو دوسیې په

 .شي ښتنې مستحق و پیژندلنه شي کوالی د پناه غو

 .افغان پناه غوښتنونکي د اخراج امر ترالسه کړی ۷000د سویډن د کډوالۍ ادارې د شمیرو له مخې شاوخوا 

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

