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کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د    

 آمریت اطالعات و ارتباط عامه

 ي بولټنخبر 

 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 

 

2 

 

 

 



 

 

3 

 صفحه                                                         عنوان                                                                    

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

 4----------------------------- معین مسلکی وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان، به منسوبین آنوزارت معرفی شد

 5----------------------------------------------- اعمار بیش از یکهزار سرپناه در شهرک مهاجرین والیت غور آغازشد

 5----------------------------------------------------------------- راستنېدونکو سره نغدي مرسته وشوه( ۷۳غورکې )

 6---------------------------------------------------------- بیش از دو هزار مهاجرافغان ازایران به وطن برگشت نمود

 6------------------------------------------------------------------------------ ده ها خانواده در بدخشان مساعدت شد

 ۷------------------------------------------------------------------- بلخ کې له دوه سو زیاتو کورنیو سره مرسته وشو
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 ویب سایت وزارت

 

مسلکی وزارت امور مهاجرین مولوی عبدالرحمن راشدکه به اساس فرمان امیرالمومنین هبت هللا آخند زاده، بحیث معین 

 .وعودت کننده گان توظیف شده است، طی محفلی به منسوبین آنوزارت، معرفی شد

سنبله در تاالر آنوزارت دایر شد، ابتدا محترم الحاج خلیل الرحمن حقانی ، سرپرست  6درمحفلی که به این مناسبت به تاریخ 

دهه گذشته باعث مهاجرتها و بیجاشدن ملیونها افغان شد و  وزارت امور مهاجرین صحبت نموده گفت که جنگهای چهار

حکومتهای گذشته در زمینه آنطور که الزم بود احساس مسوولیت نکرده و ملیونها هموطن ما با مشکالت فراوان مواجه 

 .اند

ع همکاری وی عالوه نمود که هر فرد مهاجر و بیجا شده و همچنان آسیب دیده های حوادث طبیعی در داخل کشور، توق

وکمک را از طرف این وزارت را دارند و ما منحیث خادم هموطنان خود، مسوولیت داریم که درجهت جلب و جذب 

 .مساعدتها، توزیع آن به مستحقین وزمینه سازی عودت داوطلبانه و آبرومندانه مهاجرین تالش وخدمت نماییم
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ماییم که مسوولین ومنسوبین این اداره منحیث تیم واحد و حقانی افزود که با معرفی معین جدید این وزارت، تالش می ن

 . هماهنگ، بطور جدی تر و مثمر تر به خدمت هموطنان خود قرار گیریم

سپس محترم مولوی عبدالباقی منصور، رییس فرهنگی ریاست عمومی اداره امور، فرمان امیرالمونین را به ارتباط تقرر 

 .ین مسلکی وزارت امور مهاجرین به خوانش گرفتمحترم مولوی عبدالرحمن راشد، بحیث مع

متعاقبأ مولوی عبدالرحمن راشد، معین جدیدالتقرر وزارت امور مهاجرین صحبت نموده، ضمن اظهار امتنان از اعتماد 

مقام رهبری امارت اسالمی که باالی وی نموده اند گفت که تجاوزات خارجی وجنگهای چهل ساله شرایط زنده گی را برای 

طنان ما دشوارو ملیونها هموطن ما را مهاجر نمود و با پیروزی امارت اسالمی ، صلح و امنیت تأمین و شرایط زنده همو

گی آرام مساعد شده است و وزارت امور مهاجرین باید درقسمت برگشت مهاجرین و بیجا شده ها تالشهای بیشتر وبیشتر 

 .را انجام دهد

ری مسوولین ومنسوبین این وزارت، مصدر خدمات ارزنده ومثمر برای هموطنان وی عالوه نمود که آرزو دارد به همکا

 .قرارگیرد

همچنان در این محفل مولوی عطاهللا عمری سرپرست وزارت زراعت و مالداری والحاج حافظ نورهللا انصار، رییس مبارزه 

زید هیأت رهبری ومنسوبین وزارت باحوادث وزارت امور داخله، در رابطه به موضوع صحبت نموده وآرزو موفقیتهای م

 .امور مهاجرین را درامر خدمت گذاری به مردم نمودند

 ویب سایت وزارت

فامیل  505یک هزارو آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت غور از افتتاح کار پروژه اعمار سرپناه برای 

 سنبله خبرداد. 5بیجاشده، در شهرک مهاجرین ولسوالی دولت یار والیت غور به تاریخ 

والیت غور   با اداره امور مهاجرین  ، توسط موسسه افغان اید در هماهنگی UNHCR این پروژه به حمایت مالی دفتر

 ق میگردد.در سه کتگوری برای بیجاشد ه های مستحق، در شهرک یادشده تطبی

منازل شان، از اثر جنگ ها وحوادث طبیعی  خانواده که  ۱00،یک باب شلتر، برای هریک از  A به گفته منبع کتگوری

 ۳0۱شامل خانواده های میشود که منازل شان قسمأ تخریب گردیده است که شامل  B کامال تخریب گردیده است، کتگوری

تخریب شده است که شامل یک هزارو   ی میشود که خانه های شان نیمهشامل خانواده ها C کتگوری خانواده میشود، 

 خانواده میشود ۱04

 دوزارت ویب سایت
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راستنېدونکو ( ۷۳د )  ( په دغه والیت کې د ایران څخه5د غور والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو آمریت د وږي په )

 د راستنېدو خبر ورکړ.

( ۲( افغانۍ او )۱۶000( تنو هر تن ته ) ۷۱( له لورې ) IOMد یادو راستنېدونکو له ډلې د کډوالۍ نړیوال سازمان )

 ( افغانۍ نغدې ورکړل شوې.۲۸000تنو ته )

 یب سایت وزارتو

 طور اجباری و داوطلبانه ازایران به وطن برگشت نموده اند.   سنبله 5الی  ۳تن مهاجر، از تاریخ  ۷5۷دو هزار و 

نفر، طور جبری ومتباقی  ۸9۲به اساس معلو مات آمریت امور مهاجرین والیت نیمروز، از میان افراد مذکور یک هزارو 

 ده اند.بصورت داوطلب، ازطریق پل ابریشم، واردکشور ش

 معرفی کرده اند.  IOMنفر آنها را غرض دریافت کمک، به دفتر ۱5۳به گفته منبع 

 ویب سایت وزارت



 

 

7 

 

سال روان، ازطریق ریاست  سنبله 5خانواده بیجاشده ، متضرر وعودت کننده ولسوالی وردج به تاریخ  ۷۲برای

 امورمهاجرین وعودت کننده گان آنوالیت مساعدت شد.

تهیه و بعد از سروی   ACTEDازطرف اداره افغانی بودکه  5۷0هزار ۲4مبلغ   هرخانواده  مساعدت یادشده برای

 شد.ریاست مهاجرین آنوالیت، به آنها توزیع   باحضور نماینده

 دوزارت ویب سایت
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( ۲05)  د بلخ والیت دمهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست له لورې په دغه والیت کې د جګړو او طبعي پېښو له امله

 ( بشري مرستې وشوې.5کورنیوسره د وږي په )

( خیریه Al-IMDAADبوره، خرما، مکروني او مالګه شامله وه، چې د )په یادو کومکي کڅوړو کې وریجې، غوړي، 

موسسې له لورې د دغه والیت دمهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست په همغږۍ پر زیانمنو شوو او اړمنو شوو کورنیو 

 ووېشل شوې.

 

 

 

 

  


