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 د وزارت ویب سایت

 

ولسوالیو، ګیان، برمل، زیړوک او د خوست والیت سپېرې ولسوالۍ کې د ا. ا. ا. د ځانګړې کمېټې له  ۳د پکتیکا والیت 

لورې، چې له څو سکتوري وزارتونو څخه تشکیل شوې ده، د کورونو د بیا رغونې لپاره د عمومي سروی چارې پیل 

 شوې

یادې کمېټې د مطبوعاتو څانګې مسول محمد  په همدغه موخه د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال او د

 ارسالح خروټي د پکتیکا والیت زیړوک او د خوست والیت سپېرې ولسوالۍ ته سفر کړی و

نوموړي هلته د یوې ناستې په ترڅ کې وویل: دا چې د زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو پروسه ډېره ښه پرمخ والړه او 

 کې ویجاړو شوي کورونه بیا په اساسي ډول جوړ شياوس ددې وخت رارسېدلی، چې په زلزله 

 ښاغلي خروټي په نړیوالو او ټولو خیریه بنسټونو غږ وکړ، چې په دې اړوند خپلو همکارۍ ونه سپموي

دغه راز ښاغلي خروټي د خوست والیت سپېرې ولسوالۍ کې د سیالبونو له امله ویجاړې شوې الرې او کورونه هم له 

څرګند کړ، چې ژر به له اړونده اداراتو سره دغه ستونزې شریکې کړي ترڅو په بیړنۍ توګه د نږدې وکتل او ډاډ یې 

 زیانمنو شوو کورنیو السنیوی وشي
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از بهر تقویت هماهنگی ها و بهتر شدن روند خدمت رسانی مشترک به عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی روز  نشستی

 .اسد در مقر وزارت دایر شد 11شنبه سه

در رابطه برنامه های کاری  (UNHCR)در این نشست مسئوالن بخش های مختلف اداره پناهندگان سازمان ملل متحد

 .ک با وزارت امور مهاجرین انجام می شود، معلومات ارایه کردندشان که به صورت مشتر

مولوی محمودالحق احدی رئیس پالیسی و پالن وزارت در افتتاحیه این نشست، به هماهنگی بیشتر دو اداره تاکید کرده 

و انکشافی بیان کرد که چندین سال جنگ در کشور سبب گردیده که بخش اعظم مردم نیاز به ارائه خدمت رسانی بشری 

المللی در جهت رفع این نیازمندی داشته باشد. بدین منظور وزارت امور مهاجرین با همکاری سایر نهادهای ملی و بین

 .برای قشر عودت کننده و بیجاشده کشور تالش می کند

اهمنامه در همین حال انجینر اجمل مسئول هماهنگی های دو اداره وظایف و کارکرد های مشخص وزارت را که در تف

 .مذکور مشخص گردیده، بیان و در رابطه به چگونگی تطبیق آن معلومات ارایه کرد

هفته قبل  (PPA) وزارت امور مهاجرین و اداره پناهندگان سازمان ملل متحد تحت عنوان ۲0۲۲تفاهمنامه همکاری سال 

مجدد، ارائه خدمات بشری به نیازمندان ساحه بلند عودت و ادغام  55به امضا رسید که تطبیق برنامه های انکشافی در 

 .و زلزله زده ها و مددرسانی زمستانی از مهمترین بخش های آن می باشد
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 .ر داوطلب وجبری به کشور برگشتنداسد، طو 10نفر مهاجر افغان مقیم ایران وپاکستان، به تاریخ  741یک هزارو 

 498تن همراه با 88خانواده، شامل  ۲۳مهاجر،  6۲۲به اساس معلو مات آمر سرحدی اسالم قلعه، ازمیان یک هزارو 

 .تن مجرد طور داوطلبانه واردکشور شدند 782تن همراه با  254خانواده شامل  68تن افراد مجرد، طور جبری و

تن مجرد غرض دریافت کمک، به  59زن وهمچنان  ۳۲مرد و  ۲8خانواده شامل  16منبع عالوه نمود که ازآن میان، 

 .معرفی شده است IOMدفتر

نفر فاقد مدرک بودند، از طریق مرز سپین بولدک، به وطن  119خانواده مهاجر مقیم پاکستان که شامل  17درعین زمان،

 .عودت کرده اند

 صدای امریکا
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  عکس: آرشیف

مهاجر افغان به  ۴000گوید که در سه روز گذشته بیش از کنندگان حکومت طالبان میوزارت امور مهاجرین و عودت

  .طور جبری و داوطلبانه از ایران وارد افغانستان شده اند

قلعۀ هرات و بیش از نفر از مرز اسالم ۲00هزار و ای گفته است که در این مدت بیش از یکاین وزارت با نشر اعالمیه

 .میلک" والیت نیمروز وارد افغانستان شده اند"نفر دیگر از مرز  700دوهزار و 

که اخراج شده اند، افرادی اند  کنندگان حکومت طالبان، بیشتر کسانیبر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت

 .که به دلیل وضعیت بد اقتصادی برای کار به ایران رفته بودند

 .حکومت ایران اخیراً روند اخراج مهاجرین غیرقانونی افغان را از آن کشور شدت بخشیده است

ت ایران در اوایل ماه آصفه استانکزی، رییس مرکز حمایت از مهاجرین افغان در ایران، به صدای امریکا گفت که حکوم

 .ثور دو ماه را برای سرشماری مهاجرین افغان اختصاص داد

به گفتۀ خانم استانکزی، در این روند مهاجرینی که فاقد مدرک در ایران بودند، باید با مراجعه به دفاتر کفالت خود را ثبت 

 .کردندنام می
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سرشماری را دریافت کردند و آن تعدادی که انجام ندادند از نظر دولت او افزود: "کسانی که این کار را انجام دادند، برگۀ 

 ".شوندشوند و در حال حاضر اخراج میایران غیرقانونی حساب می

بر اساس معلومات خانم استانکزی، در مدت دوماهی که برای ثبت مهاجرین غیرقانونی افغان در ایران اختصاص یافته 

هزار مهاجر ۵00تا  ۳00شود بین ر ثبت نام کردند. او همچنان گفت که تخمین زده میمهاج ۳00بود، حدود دو میلیون و 

 .غیرقانونی افغان به دالیل مختلف از ثبت نام باز مانده اند

کردند و این را اش باشد. مثالً اینکه گواهی سکونت باید پر میتواند موضوع بیروکراسی اداریاو گفت: "یک ]دلیل[ می

کردند و یک تعدادی ممکن است چنین ها می، صاحب خانه یا صاحب کار ایرانی این همکاری را با آنباید یک همسایه

 ".دوستان ایرانی نداشته باشند

یافتۀ سرشماری مهاجرین رییس مرکز حمایت از مهاجرین افغان در ایران افزود که یک تعداد ممکن پس از مدت اختصاص

 .این دسته مهاجرین نیز از ثبت نام باز مانده اندفاقد مدرک، وارد ایران شده باشند و 

پیش از این، حکومت طالبان گفته بود که ایران به اخراج مهاجرین افغان از آن کشور ادامه داده است و روزانه هزاران 

 .شوندنفر دوباره به افغانستان بازگرداننده می

که آن عده شهروندان خارجی که در طرح شناسایی اتباع  این در حالی است که پیش از این وزارت داخلۀ ایران گفته بود

خارجی مقیم ایران ثبت نام نکرده اند، حضور شان در آن کشور غیرقانونی است و با آنان بر اساس "قوانین اقامت 

 .غیرقانونی" برخورد صورت خواهد گرفت

میلیون  ۳.۴سقوط کابل به دست طالبان بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پیش از 

 .کردند که نزدیک به دو میلیون آن مهاجرین غیرقانونی اندشهروند افغانستان در ایران زندگی می

شود که صدها هزار مهاجر دیگر افغان پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، وارد ایران افزون بر آن تخمین زده می

 .شده اند

 ویب سایت وزارت

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


http://www.morr.gov.af 9 

 

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

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

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

خانواده بیجاشده ، عودت کننده ، بی بضاعت و خانم های بیوه در والیات جوزجان ،ارزگان ، هلمند  159برای یک هزارو 

 .اسد مساعدت صورت گرفت 10ولغمان با همکاری نهاد های مدد رسان به تاریخ 

ل پول نقد، بسته های صحی وفامیلی، ماشین چوچه کشی مرغ، گاو های شیری، مواد خوراکه مساعدت های یاد شده ، شام

، درهماهنگی با ادارات امور مهاجرین والیات  ORD و موسسه UNHCR حیوانی ووازار مالداری بود که از جانب دفتر

 .یاد شده توزیع شد

 مهاجر نیوز
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های ها در بریتانیا، برخی از اعضای خانوادهروزنامۀ تایمز بریتانیا خبرداده است که به دلیل فسخ قرارداد میان دولت و هوتل

روند ها در اند. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، شماری از افغانمهاجران افغان در این کشور از هم دور افتاده

  .تخلیه به بریتانیا منتقل شدند

یتانیا مانند ایبیس، آرورا و بریتانیه که از ای در برهای معروف زنجیره، برخی از هوتلتایمزبر بنیاد گزارشی از روزنامۀ 

اند. شان را با دولت این کشور فسخ کردهکردند، قراردادهایکمابیش یک سال به این سو از پناهجویان افغان میزبانی می

های ها در مکانهای افغان به مناطق دورافتاده منتقل شده و در مواردی اعضای خانوادهبه همین سبب بخشی از خانواده

 .اندجدا از هم افتاده

اگست سال گذشته، هزاران افغان به بریتانیا منتقل شدند. اما با گذشت  1۵پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان در 

برند. به گزارش این روزنامه، ها به سر میپناهجوی افغان در هوتل ۵00هزار و  9نزدیک به یک سال، هنوز هم در حدود 

 .رسدمیلیون پوند می ۲اعشاریه  1ها به کان این مهاجران در هوتلهزینۀ روزانۀ اس
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اند، تا هایی که پس از سقوط دولت افغانستان در روند تخلیه به بریتانیا رسیدهدولت بریتانیا گفته است که از میان افغان

 .ها مسکن دایمی فراهم شده استهزارتن آن 7اکنون به 

اش در یک هوتل زندگی ان به روزنامه تایمز گفته است که او در آغاز با خانوادهسالۀ افغ ۲1مروه کوفی، پناهجوی 

گوید که پس از یک سال انتظار اکنون شود. مروه میکرده است، اما اندکی بعدتر این خانواده به شهر لیدز فرستاده میمی

اند. بخشی از اعضای خانوادۀ مروه به غرب کنند و از هم دور افتاده های جداگانه زندگی میاش در مکاناعضای خانواده

 .ساسکس و بخشی هم به منچستر منتقل شده است

ماه گذشته به این سو  1۲ها، از گوید که شمار زیادی از افغاندر همین حال جان فیتونبای، عضو هالل احمر بریتانیا، می

های موقت ن مقام از تاثیرات منفی سرپناهها سکونت دارند و چشم به راه سرپناه دایمی هستند. همچنان ایدر هوتل

 .گان سخن گفته و خواهان تهیۀ مسکن دایمی به این پناهجویان شده استبرپناهنده

هزار افغان در مدتی کوتاه اظهار  7از سویی هم سخنگوی وزارت داخلۀ بریتانیا از فراهم شدن زمینۀ اسکان دایمی برای 

 .دولت بریتانیا با مشکل عمومی مسکن رو به رو استاکنون خرسندی کرده و گفته است که هم

 کډوال نیوز
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کډوال د انګلیس کانال له الرې دغه هېواد ته رسېدلي  700کښتیو کې سپاره نږدې  1۴برېتانیا وایي چې پرون دوشنبه په 

 .دي. بل پلو بیا فرانسوي چارواکو یاد سمندر کې زیات شمېر کډوال ژغورلي دي

د بي بي سي خبلایر سیمون جونز پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې پرون دوشنبه د اګست لومړۍ نېټه د برېتانیا ساحلي 

کډوال نیولي او د کېنت ښار بندر ته یې انتقال کړي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې  ۶9۶ځواکونو په انګلیس کانال کې 

 .کښتیو کې سپاره وو 1۴یاد کډوال په 

کډوال د انګلیس  10۴۵پورې شاوخوا  ۳1تر  ۲۵له مخې د جوالی له  اوونیز راپورد برېتانیا د کورنیو چارو وزارت د 

 .کسان سپاره وو ۴0تر  ۳۵ړۍ کې کانال له الرې برېتانیا ته اوښتي دي. د دغه راپور له مخې د دغو کډوالو په هره بې

تنه مهاجر وتوانېدل چې د سمندر له الرې برېتانیا  ۴۶0کښتیو کې سپاره  1۲په  ۳0زیاته شوې ده چې یوازې د جوالی په 

 .تنه نور دغه هېواد ته اوښتي وو ۲۴7ته واوړي. یوه ورځ مخکې بیا 

 .تنه کډوال د برېتانیا ساحلي اوبو کې نیول شوي وو ۶10پورې هم شاوخوا  ۲۴تر  18د یادولو ده چې د جوالی له 

ډېر کډوال د اوبو له الرې د برېتانیا سواحلو  1۶000د برېتانوي چارواکو د شمېرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې تر 

 .ته اوښتي چې دا شمېر د تېر کال د همدې مودې په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي
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ارواکي انګلیس کانال کې د کډوالو د ژغورنې عملیاتو ته ادامه ورکوي. د ګري نې د نظارت او بل پلو بیا فرانسوي چ

کډوال وژغورل چې کښتۍ یې له ستونزو سره  70ژغورنې سیمه ییز عملیاتي مرکز پرون دوشنبه یاد سمندر کې ټولټال 

 .مخ شوې وې

شوي کسان روغتیایي کارکوونکو او سرحدي پولیسو د مانش او شمالي سمندر قومندانۍ د یوې خبرپاڼې له مخې ژغورل 

 .ته سپارل شوي دي

 دویچه وله

د آلمان د کورنیو چارو وزارت وایي چي په یونان کي تقریبا پنځوس زرو قبول شوو مهاجرو په آلمان کي له سره د پناه 

 .ې افغانان، سوریایان او عراقیان بلل شوي ديغوښتنه کړې ده. پکښي اکثریت ی

عیسوي کال تر جون میاشتي تر  ۲0۲۲د آلمان د کورنیو چارو وزارت د یوې پوښتني په ځواب کې ویلي دي چې د روان 

کسانو په آلمان کې د پناه غوښتنه کړې ده. یاد شمیر هغه کسان یاد شوي دي چي تر  ۴98۴1پای پورې په ټولیزه توګه 

یونان کي قبول شوي دي خو په آلمان کې یې د کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره ځانګړې فدرالي ادارې بامف څخه  مخه په

 .په اروپا کي د محافظت غوښتنه کړېده

ورځپاڼې د یو سوال په ځواب کې ورکړي دي. په ځواب کي « وېلټ ام زونټاګ»د کورنیو چارو وزارت یاد معلومات د 

آلمان کي د یاد شمېر هغو کسانو د پناه غوښتنې دوسیې څو میاشتي پروسې ته نه وې اچول شوي، زیاته شوې ده چي په 

کومو چې تر مخه ال په یونان کې قبولي لرلې وه. خو دغه دوسیې بېرته رابرسېره کړل شوي او پروسې ته اچول شوي 

دوسیې څېړل شوي او ورباندي  1۵000دي. زیاته شوې چي له دغو دوسیو څخه د روان کال په نیمه برخه کي تقریبا 

فیصد کسانو ته په آلمان کي د محافظت قبولي ورکړل شوېده. له دغو کسانو څخه  88فیصله شوېده. په دغو دوسیو کي و 

 .اکثریت یې له سوریې، افغانستان او عراق څخه دي

کړې وي، هغوی اجازه لري چي د دغې د اروپایي اتحادیې د قوانیو له مخې هغه کسان چې په یونان کې یې قبولي ترالسه 

ورځو پوري سفر وکړي. د آلمان محکمو پرېکړي وکړې چي له یونان څخه  90اتحادیې په نورو غړو هیوادونو کي تر 

راغلي پناه غوښتونکي چي په آلمان کي د پناه غوښتنه کوي، اجازه نشته چي بېرته یونان ته ولېږدول شي. د آلماني 

نیزي مرستې او مالتړ محکمو استدالل دا ؤ چي ګواکي په یونان کي د دغو مهاجرو له پاره په کافي اندازه سوسیال یا ټول

موجود نه دی. خو د دې اجازه نشته چي د اروپایي اتحادیې په یو هیواد کي د محافظت غوښتلو وروسته په بل غړي هیواد 

 .څخه خبره کوي« غیرمنظم ثانوي مهاجرت»کي بیا د پناه غوښتنه وشي. په دې ترڅ کي امنیتي چارواکي له 
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کړې ده چي مهاجرو ته دي اجازه ورکړل شي چي په ټوله اروپا کي حرکت په عین حال کې د یونان حکومت غوښتنه 

کله چي څوک په اروپا »وکوالی شي. د مهاجرت د چارو له پاره د یونان وزیر نوتیس میتاراچي و ورځپاڼي ته ویلي دي: 

په وینا د اوکراین څخه د نوموړي « کي پناه تر السه کړي، نو هغه ولي په جفرافیایي توګه تر یو هیواد پوري محدود وي؟

راغلو کسانو له پاره اروپا وتوانېده چي د اروپا پر سطحه د محافظت ساحه پیدا کړي. هغه د پناه غوښتنې د یو داسي نظام 

 .غوښتنه وکړه چي د ټولې اروپایي اتحادیې لپاره وي

 سالم وطندار 

 

یی در توییترش اعالم کرده که یک بستۀ کمکی با پخش خبرنامه شنبه، یازدهم اسد(بانک مرکزی افغانستان امروز )سه

 میلیون دالر آمریکایی به کابل رسیده است. ۴0

ری دیگر به افغانستان میلیون دال ۴0های بشردوستانۀ جامعۀ جهانی، امروز بستۀ این بانک گفته که به سلسلۀ کمک

 های تجارتی سپرده شده است.رسیده و به یکی از بانک

کند های نقدی به افغانستان مواصلت میدر هفتۀ روان این دومین بار است که بستۀ کمک»در خبرنامه نوشته شده است: 

 «شود.های تجارتی کشور تحویل داده میو به یکی از بانک
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ها جهانی قدردانی کرده و از آنان خواسته است که در سایر زمینه های بشردوستانۀ جامعۀکمکبانک مرکزی افغانستان از 

 کاری داشته باشند و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند.با افغانستان تعامل و هم

ی خواسته است که ست و از جامعۀ جهانبانک مرکزی گفته که ورود اسعار به افغانستان از هر طریق اصولی گام خوبی

 های خود را از طریق سکتور بانکی افغانستان انجام دهند.کمک

شده از سوی بانک مرکزی افغانستان، تاکنون صدها میلیون دالر پول نقد به کابل ست که براساس آمار پخشاین در حالی

 انتقال داده شده است.
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