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کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د    

 آمریت اطالعات و ارتباط عامه
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 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 

 

2 

 

 

 



 

 

3 

 صفحه                                      عنوان                                                                    

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

 4--------------------------- برگزار کرد یجلسه اضطرار البیس دگانید بیبه آس یدگیاز بهر رس نیوزارت امور مهاجر

 5---------------------------------------- مالقات نمود هیترک یلیقوچه ا تیاز مقامات وال یا.ا.ا افغانستان، با برخ أتیه

 6------------------------------------------------------------------ ماه کمک شد کیهزار خانواده دظرف  26از  شیب

 6----------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمود رانیار مهاجرافغان ازاهز 3از  شیب

 8-------------------------------------------------------------------------------- کمک شد تیصدها خانواده درسه وال

 8---------------------------------- نمودند افتیدر یو خوراک ینقد یکمک ها اتیوال یخانواده در برخ 800به  کینزد

 9--------------------------افغانانو سره مالي مرسته کوي دونکوېستن هښافغانستان ته په خپله خو اشتیسره م یېد ترک

 11 ------------------------- ته راستانه شوي وادېه «هښپه خپله خو» ایشوي او  ستلیا رانهیافغانان له ا رډېزره  ۴تر 
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 ویب سایت وزارت

 

حضور نهادی مددرسان ملی و در نتیجه تشدید حوادث طبیعی و سیالب های اخیر، وزارت امور مهاجرین جلسه ای را با 

  .المللی جهت رسیدگی به آسیب دیدگان این حوادث دایر نمودبین

  .شنبه اول سنبله در مقر وزارت دایر شداین نشست روز سه

الرحمن حقاني وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در این نشست از نهاد های خیریه داخلی و خارجی که الحاج خلیل

زمینه رسیدگی به نیازهای اولیه خانواده های آسیب دیده همکاری کردند، قدردانی نموده بیان کرد که حوادث تاکنون در 

المللی دعوت می کنیم که برای اخیر هزاران خانه را در سراسر کشور متضرر ساخته و ما از نهادهای خیریه ملی و بین

  .همکاری داشته باشندجلوگیری از بدتر شدن وضعیت با امارت اسالمی افغانستان 

به گفته ایشان آسیب دیدگان سیالب ها در حال حاضر به سرپناه امن موقت، آب آشامیدنی، لباس، مواد خوراکی و انتقال 

  .به ساحات مطلوب به صورت عاجل نیاز به همکاری دارند

دیدگان و دستگیری نیازمندان در همین حال مفتی محمد ذاکری عالم دینی کشور در رابطه به دستگیری و کمک به آسیب 

  .از دیدگاه اسالم بحث کرده و تعاون و مددرسانی را اعلی ترین اعمال انسانیت عنوان کرد
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هزار خانه در سراسر کشور  7شمس خلیلی نماینده دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد، معلومات داد که 

  .امه داردمتضرر شده، کمک رسانی و شناسائی خانواده ها اد

جواد وفا نماینده دفتر پناهندگان سازمان ملل از آمادگی کامل و الزم اداره اش را در قسمت توزیع خیمه و توزیع بسته های 

  .کمکی غیر غذایی و سرپناه های موقت اعالم داشت

متضرر شناسایی شده، به  خانواده 800لیاقت علی نماینده دفتر برنامه غذایی جهان نیز بیان داشت که تاکنون دو هزار و 

خانواده دیگر در ولسوالی خوشی والیت لوگر کمک  685یک هزار خانواده مواد غذایی دوماهه در سراسر کشور و به 

 .رسانی صورت گرفته است

 ویب سایت وزارت

 

 31هیأت ا.ا.ا افغانستان، تحت ریاست الحاج محمد اسالح خروتی معین وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان، به تاریخ 

 .اسد با معاون والی ورییس مهاجرت والیت قوچه ایلی کشور ترکیه دیدارنمودند
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صحبت نمودند و برهمکاری بیشتر در  دراین مالقات طرفین، درمورد موضوعات مرتبط به مهاجرت و مهاجرین افغان،

زمینه رسیده گی به مشکالت مهاجرین افغان در آن کشور و فراه آوری زمینه و شرایط بازگشت داوطلبانه، مصون و 

 .باعزت آنها تأکید صورت گرفت

ت، نظریات و همچنان هیأت یادشده ضمن بازدید ازکمپ گوترمه، درآنوالیت، با مهاجرین مقیم درآنجا نیز دیدار و مشکال

  .پیشنهادات ایشانرا استماع و درجهت بهبود شرایط زنده گی ایشان، اطمینان دادند

 27هیأت ا.ا.ا افغانستان، تحت ریاست محمد ارسالح خروتی معین وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان، به تاریخ 

 .اسد، به انقره پایتخت ترکیه مواصلت نمود

امت شان در آن کشور، مالقاتها ی مثمر با برخی از مقامات آن کشور، در رابطه به بهبود هیأت یاد شده در جریان اق

وضعیت مهاجرین افغان در آن کشور، فراه آوری شرایط مناسب باز گشت داوطلبانه آنها، دوام وگسترش همکاریهای 

 .آنکشور برای مهاجرین وعودت کننده هاداشتند

 ویب سایت وزارت

والیت، کمک برخی از نهاد ها را، ازطریق واحد  23هزارخانواده بیجاشده در  26اسد ( بیش از   در جریان ماه گذشته )

 های دومی وزارت امور مهاجرین دریافت نموده اند.

خانواده بیجاشده از اثرجنگ وحوادث طبیعی و  715هزارو  26 طبق اخبار واصله، از واحد هایدومی وزارت، برای     

همچنان برای عده ای ازخانواده ها و افراد بی بضاعت، معلول ، معیوب در والیات قندهار، نیمروز، بغالن، زابل ، هلمند 

ب ، بلخ ، نورستان ، ، ارزگان ، غور، بدخشان ، بادغیس ، لغمان ، هرات ، بامیان ، جوزجان ، ننگرهار ، کاپیسا ، فاریا

سمنگن، کندز ، پروان، غزنی و پنجشیر،کمک برخی از موسسات درهماهنگی با ادارات امور مهاجرین والیات یادشده 

 توزیع شده است.

شیری   ماشین های چوچه کشی مرغ ، گاو های  های مواد غذایی، بهداشتی، فامیلی،مساعدتهای توزیع شده، شامل بسته    

 وسایل آشپزخانه بود. پول نقد و  ،

 ویب سایت وزارت
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اسد، طور جبری وداوطلب  31اسالم قلعه وپل ابریشم به تاریخ نفر مهاجر مقیم ایران، ازطریق مرزهای  113سه هزارو

 به کشور عودت کرده اند.

نفر، داوطلبانه برگشت  32۴خانواده طور جبری یک هزارو  ۴65به گفته آمریت سرحدی اسالم قلعه از میان افراد مذکور

 کرده اند.

 معرفی شدند. IOMنفر، غرض دریافت کمک، به دفتر 182منبع عالوه نمود که ازآن میان، 

معلو مات آمریت  به اساس و   نفر ازطریف پل ابریشم وارد والیت نیمروز شده اند 324درعین حال یک هزارو 

 1۴0نفر دیگر داوطلبانه بوه است وقرار معلو مات وصله،  391نفر آنها جبری و از 927عودت  امورمهاجرین آنوالیت، 

 عرفی شدند.نفر آنها ، غرض مساعدت به مراجع زیربط م

 طور اجباری و داوطلبانه ازایران به وطن برگشت نموده اند.  اسد 31  تن مهاجر، به تاریخ 32۴یک هزارو 

خانواده شامل  11تن دیگرافراد مجرد بودند که طور جبری  695تن و  232خانواده ، شامل  61از میان افراد مذکور 

 ه اند.بصورت داوطلب واردکشور شد  تن مجرد  340و  تن 51

تن مجرد راغرض دریافت کمک، به  8زن وهمچنان  78مرد و  54خانواده شامل  31به گفته منبع ازآن میان 

 معرفی شدند.  IOMدفتر
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 ویب سایت وزارت

 

خانواده  983نقدی و خوراکی برای ریاست های امور مهاجرین والیات سمنگان ، بد خشان و پروان از توزیع مساعدت 

 اسد خبرداد. 31بیجاشده و عودت کننده بتاریخ 

خانواده در  263، به  ORDهزارافغانی از جانب موسسه  10مبلغ   خانواده در سمنگان 320مساعدت یاد شده به 

افغانی مساعدت  200هزارو  21و  200هزارو  18افغانی ،  300هزارو  13در کتگوری های مختلف مبلغ بدخشان 

کیلو ،  5کیلو ، لوبیا  10کیلو ، روغن  50  آرد  خانواده در پروان برای فی فامیل 400، وبه  CONCERNموسسه 

 اداره های امور مهاجرین توزیع شد. ریقبودکه ازط HHRD  موسسه  کیلو میباشد که از جانب 5کیلو ، برنج  5بوره 

 ویب سایت وزارت
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 792   ریاست های امور مهاجرین والیات قند هار، غزنی ، کندز ،پنجشیر و پروان از توزیع مساعدت نقدی و خوراکی برای

 اسد خبردادند. 30خانواده بیجاشده و عودت کننده بتاریخ 

 500خانواده در غزنی مبلغ  200دالر امریکایی ،به  264و  200خانواده در پنجشیر مبالغ  200مساعدت یاد شده به 

از   غذایی و غیر غذایی   بسته هایخانواده در قندهار  200، به   WESTA  موسسه  دالر امریکایی مساعدت 300و 

هزار افغانی پول نقد از جانب  26فامیل در پروان مبلغ  58، برای   SERVE AFGHANISTAN جانب موسسه 

هزارو  31مبلغ   خانواده در غور 88به افغانی ،  760هزرو  21  مبلغخانواده در کندز  46، و برای   CHAموسسه 

 اداره های امور مهاجرین توزیع شد. ازطریق  بوده CORDAID مساعدت موسسه  افغانی ۴00

 مهاجرنیوز
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هغو افغان کډوالو سره نغدي مرسته کوي چې د اقتصادي دالیلو له امله ترکیې ته د ترکیې سرې میاشتې ویلي دي چې له 

  .راغلي دي خو غواړي چې په خپله خوښه بېرته خپل هېواد ته ستانه شي

د ترکیې سرې میاشتې له هغو افغانانو سره د مالي مرستې د پروګرام پیل اعالن کړی چې غواړي په خپله خوښه خپل 

انه شي. چارواکي وایي دغه پروګرام به راستنېدونکو افغان کډوالو ته اجازه ورکړي چې خپل هېواد کې هېواد ته بېرته ست

 .کوچني کارونه پیل کړي

کابل کې د ترکیې د سرې میاشتې مشر فرید احمد ضیا ویلي دي چې د دې پروګرام په چوکاټ کې ځینې افغانان له ترکیې 

 .بیا وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نه شي ستنېدلی څخه کابل ته ستانه شوي دي. خو ځینې نور

پر کابل د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان هڅه کوي چې د ایران له الرې ترکیې او له دغه ځای نه 

 .اروپایي هېوادوتو ته واوړي

 د افغانانو ایستلو کې زیاتوالی

د روان میالدي کال له پیل راهیسې له ترکیې څخه د افغان کډوالو په ایستلو کې په بې سارې دا په داسې حال کې ده چې 

توګه ډېروالی راغلی دی. لږ مخکې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې د روان کال له پیل څخه تر جوالی پورې 

 .ن ته استول شوي دينور بیا پاکستا 721۴زره افغانان په چارتر الوتکو کې کابل او  36نږدې 
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همداراز ترکي چارواکو د افغان کډوالو د مخنیوي په موخه له ایران سره پر خپلو پولو امنیتي خنډونه جوړ کړي او نور 

 180کال کې ترکیې چارواکو خپلې خاورې ته د نږدې  2022عصري وسایل یې نصب کړي دي. د دغو هڅو په لړ کې په 

 .زرو ناقانونه کډوالو د داخلېدو مخه نیولې ده

ه کډوالو سره د ترکي پولیسو له تاوتریخجن چلن شکایت کوي کډوال نیوز سره په خبرو کې ل افغان مهاجربل لور ته ځینې 

 .او وایي چې په خپله خوښه نه بلکې په زوره له دغه هېواد څخه ایستل کېږي

د افغان کډوالو د ډله ایزې ایستنې په اړه له دې وړاندې ترکیه کې د بهر میشتو افغانانو نړیوالې شورا له دغه هېواد څخه 

څخه غوښتي وو چې د افغان کډوالو نیول د دوی د استولو لړۍ  وه. یادې شورا له ترکي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې

 .ودروي

 مهاجرنیوز

 

له ایران څخه ال هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ادامه لري. د کډوالو او راستنېدونکو چارو زارت وایي چې یوازې په 

خپل هېواد « په خپله خوښه»زره ډېر افغانان په جبري توګه له ایرانه ایستل شوي دي او یا هم  ۴تېرو دوو ورځو کې تر 

  .ته راستانه شوي دي

 ۴500او راستنېدونکو چارو وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې نږدې د کډوالو 

 .افغان له ایران څخه بېرته افغانستان ته راغلي دي

https://www.infomigrants.net/ps/post/42019/%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87?preview=1658498691168
https://www.infomigrants.net/ps/post/42422/%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%86%DA%93%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%D8%BA%D9%88%D8%A7%DA%93%D9%8A-%DA%86%DB%90-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/42422/%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%86%DA%93%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%D8%BA%D9%88%D8%A7%DA%93%D9%8A-%DA%86%DB%90-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A
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افغان کډوال د اسالم قلعې او پل ابریشم له الرې افغانستان  3112مه 22دغه وزارت زیاتوي چې پرون دوشنبه د اګست 

 .دلي ديته رسې

په خپله »تنه نور بیا  132۴کورنۍ په جبري توګه او  ۴65د اسالم قلعې سرحدي امریت ویلي دي چې له دغې ډلې څخه 

 .خپل هېواد ته راستانه شوي دي« خوښه

تنه نور د پل ابریشم له الرې  132۴بل لور ته د نیمروز والیت د کډوالو او راستنېدونکو چارو امریت ویلي دي چې 

تنه نور بیا په داوطلب ډول افغانستان ته  391تنه یې په جبري توګه او  927افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې ډلې 

 .ورغلي دي

 

 

  


