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 ویب سایت وزارت

 

 .اسد طور جبری وداوطلب، به کشور برگشته اند 23نفر مهاجر مقیم ایران، به تاریخ  330هزارو 3

 .تن آنها از طریق مرز اسالم قلعه به والیت هرات وارد شده بودند 90هزارو 2از میان افراد یاد شده، 

تن متباقی داوطلبانه بوده است و  599نفر آنها جبری و از یک هزارو  491به گفته آمریت سرحدی اسالم قلعه، عودت 

 .معرفی شده اند IOMنفر را غرض دریافت کمک، به دفتر 311از مجموع آنها، 

 .نفر دیگر، ازطریق پل ابریشم، به والیت نیمروز وارد شده اند 241 درعین زمان، یک هزارو

تن دیگر  451نفر جبری واز 826به اساس معلو مات آمریت امورمهاجرین نیمروز، از میان افراد یاد شده، عودت 

 .معرفی کرده اند IOMنفر جهت دریافت کمک، به دفتر 159داوطلبانه بوده واز مجموع آنها، 
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اسد، از طریق مرز سپین بولدک،  23 نفر مهاجرافغان مقیم پاکستان که فاقد مدرک بودند، به تاریخ 24یگر طبق یک خبر د

 .به وطن برگشته اند

 ویب سایت وزارت

 

خانواده  950اسد به  25شنبه ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کابل با همکاری موسسات مددرسان روز سه

 .در کابل کمک رسانی نمود

بسته کمکی مواد غذایی از طرف موسسه اسالمی  18و  13خانواده نیازمند در ناحیه  650در این برنامه کمکی به 

 .ریلیف، با هماهنگی و نظارت ریاست امور مهاجرین توزیع گردید

افغانستان خانواده نیازمند از سوی موسسه کمک های آلمان برای کودکان  300همچنان در ولسوالی ده سبز والیت کابل به 

 .مواد غذایی مساعدت شد

قاری عبدالمتین رحیمزي رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کابل در جریان توزیع این کمک ها ضمن تاکید به 

شفافیت هر چه بیشتر در کمک رسانی گفت که بدین منظور سیستم سروی و نیاز سنجی را تغییر داده شده و یک تیم 

 .ت و وکالی مناطق خانه به خانه نیازمندان را شناسایی می کنندسروی مشترک با موسسا
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 کډوال نیوز

 

دي. په دغه کښتۍ کي  هسپانیې و قناري ټاپوګانو ته نژدې په یوه کښتۍ کي د درو مهاجرو مړي موندلي مرستندویانو د

 .ول ژوندي پاته سوی مهاجر هم سپاره ۴۵

 ژوندي او درې مړه مهاجر موندلي دي. د قناري ټاپوګانو سره نژدېدې ۴۵کښتۍ کي  د هسپانیې ژغورونکي ډلې په یوه

دا معلومات د سلوامېنتو ماریتیمو په  .نارینه، دوې مېرمني او یو ماشوم ژوندي پاته دي ۴2دغه کښتۍ کي  موندل سوې

 .دوشنبې په ورځ ورکړلویاند د  نوم په سمندر کي د ژغورونکي سازمان

کي موندل سوي نژدې ټول مهاجر له شمالي افریقا څخه دي. په عیني حال کي  د یاد سازمان ویاند ویلي دي چي په کښتۍ

ژغولي او یا یې و ایټالیا پر لور له  مهاجر له اوبو ۶۵0تونس هیواد چارواکو ویلي دي چي د جمعې له ورځي څخه یې  د

 .ديحرکت کولو څخه راګرځولي 
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وضعیت یې خراب بلل سوی  یادي کښتۍ څخه شپږ کسان و روغتون ته وړل سوي دي، چي ورڅخه د پنځو روغتیایي له

مهاجر و قناري ټاپوګانو ته نژدې له اوبو څخه ژغورلي ول  ۶00 دی. مرستندویانو د تیري اونۍ په آخره کي هم تقریبا

 .خوندي ځایونو ته انتقال کړي ول او هغوی یې

تر منځ سفر د سلو کلومترو فاصله ده. زیات شمیر مهاجر کوښښ کوي چي په  ا وینتورا او مراکش د ساحلونود پویرت

ناقراره اوبو له کبله ډېره خطرناکه ده. د  کي له افریقا څخه و اروپا ته پر دغه الره ځان ورسوي. خو دغه الره د کښتیو

سپرول  جوګه نه وي او ورباندي تر اندازې زیات شمیر انسانان کښتۍ د دغه سفر لپاره دې تر څنګ په کار اچول کېدونکي

  .کیږي

  .د کښتیو مهاجر و قناري ټاپوګانو ته رسېدلي دي 9۵89د روان میالدي کال په لومړیو شپږو میاشتو کي 

 ایت وزارتویب س

 

ریاست های امور مهاجرین وعودت کننده گان والیات جوزجان ، کندز و سمنگان از مساعدت های غذایی و نقدی برای 

 .اسد خبرداد 23خانواده بیجاشده به تاریخ  83یک هزارو 

 از طرف موسسه دالر امریکایی 170و  140خانواده در جوزجان در دو کتگوری مبلغ  100مساعدت یاد شده برای 

ORD  دالر( از جانب 70و 130، 110،  340،  140خانواده در والیت کندز، درکتگوریهای مختلف )  83، به 

UNHCR  راکه از جانب موسسهخانواده در سمنگان، پنج قلم مواد خو 900و برای HHRD  بودکه در هماهنگی با

 .توزیع شد ادارات مهاجرین آنوالیات
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 ویب سایت وزارت

 

به  UNHCR بیجاشده به کمک دفتر خانواده 46ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت قندهار از برگشت 

 .اسد خبر داد 23ریخ محالت اصلی شان به تا

به گفته منبع این خانواده قبال ازاثر ناامنی ها و جنگ به مرکز بیجا شده بودند، ودفتر کمیساری عالی ملل متحد د رامور 

دالر امریکایی جهت مصارف ترانسپورتیشن پرداخت نمود و قرار  200برای هر فامیل مبلغ  (UNHCR) پناهنده گان

 .دالر دیگر را نیز از دفتر مذکور بدست آرند 700جابجایی به محالت اصای شان مبلغ است که هر خانواده بعد ا ز

 نیوز ډوالک
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ادارې په حواله  کډوال یې موندلي دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي 38چې هغه  یوناني چارواکي وایي

  .ایسار پاتې وو له تېرو څو ورځو راهیسې د اوروس سمندر پر یو کوچني ټاپو

د ترکیې او یونان ترمنځ اوبو  سوریایي کډوال یې موندلي دي چې 38یوناني ځواکونو د دوشنبې په شپه وویل چې هغه 

 .وو کې پر یو کوچني ټاپو بند پاتې

 7مېرمنو او  9یې د « څېړنو وروسته د نویو معلوماتو او ژورو»پولیسو په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې یونان  د

 .موندلې ده چې وایي د سوریې اتباع دي« یوه ډله د غیرقانوني کډوالو»ماشومانو په ګډون 

جغرافیوي موقعیت  ورکړل شوي ده چې دغه مهاجر چې په دله کې یې یوه مېندواره مېرمنه هم ده د خبرپاڼه کې زیاته شوې

 .په څلور کیلومترۍ کې موندل شوي دي

دی. نوموړي زیاته  چارو وزیر نوتیس میتاراچي د موندل شویو مهاجرو روغتیایي وضعیت ډېر ښه بللی د یونان د کډوالو

ترکي ټاپو په څلور کیلومترۍ کې موندل شوي دي چې د یونان  کړې ده چې یاد کسان او یوه بېړۍ چې دوی یې انتقالول د

 .ته وړل شوې ده هغه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې مېندواره مېرمنه د احتیاط لپاره روغتون .د قلمرو برخه ده

http://www.infomigrants.net/ps/post/42537/%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%86%D9%8A-%D9%BC%D8%A7%D9%BE%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%90-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%DB%90-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%90-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%85%DA%93%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%8A
http://www.infomigrants.net/ps/post/42537/%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%86%D9%8A-%D9%BC%D8%A7%D9%BE%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%90-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%DB%90-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%90-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%85%DA%93%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%8A
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رې او رسنیو ملګرو ملتونو د کډوالو ادا په داسې حال کې ده چې لږ مخکې د یونان د کډوالو چارو وزیر ویلي وو چې د دا

واخلي.  برخه نه بلل کېږي او ترکیه باید د دغو مهاجرو د موندلو مسولیت پر غاړه په حواله یاد ټاپو د یونان د قلمرو

کډوالو دغه ډله د یونان په قلمرو کې نه ده  همدارنګه یوناني پولیسو د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې د پلټنو سربېره د

 .موندل شوې

کې رسنیو او سازمانونو د اوروس ټاپو پر کوچني ټاپو د بند پاتو کډوالو د خراب وضعیت په هکله په تېرو څو ورځو 

 .خبرداری ورکاوه

مهاجرو چې د ترکیې  ۴0نږدې هغو  راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د شنبې په ورځ ویلي وو چې د دغه

 .ونیول شي« رتدابی بېړني»او یونان پر پوله بند پاتې دي باید 

د معلوماتو له مخې د نوموړو کډوالو له ډلې څخه یوه ماشومه مړه  یادې ادارې پر خپله ټویټرپاڼه لیکلي وو چې د رسنیو

ژوند هم له خطر سره مخ  که چېرې بېړني تدابیر و نه نیول شي، د نورو کسانو»ټویټ کې راغلي وو چې  شوې ده. دغه

 .«کېدلی شي

دی تایید کړی، خو د ملګرو ملتونو د  کډوالو چارو وزارت او پولیسو د دغې کډوالې د مرګ خبر نهدې دمه د یونان د  تر

 .خپل ژوند له السه ورکړی و تېره اونۍ یوې ماشومې د لړم له چیچل کېدو وروسته کډوالو ادارې او رسنیو له مخې

 ۴0ماشومانو په ګډون  8مه خبرداری ورکړی و چې د اوروس سمندر په یو ټاپو کې د ۶د اګست میاشتې پر  سازمانونو

فون تلفوني پلټفورم ته ویلي وو چې دوی لومړی ځل د یونان پولیسو  بند پاتې دي. د یادې ډلې ځینو غړو االرمتنه کډوال 

 .کوچني ټاپو ته لېږدولي دي او ترکیې ته یې استولي دي. خو دویم ځل یې بیا د اوبو او ډوډۍ پرته یوه وهلي ټکولي

افیمریدا  دي. د یوناني رسنۍ درې کسان د تاوتریخوالي او د ترکیې پر لور د شړل کېدو له امله مړه شوي زیاته شوې وه چې

امله یې خپل ژوند  حواله لومړی کس یو سوریایی و چې یونان کې سخت وهل ډبول شوی و او د ټپونو په تون سینتاکتون

مهاجر دې ته اړ کړي وو چې د ترکیې تر سواحلو پورې المبو  له السه ورکړ. دغه راز د یونان ساحلي ګارد دوه تنه نور

 .سمندر کې ډوب شول ووهي، خو دوی په

 ږد امریکا غ

http://www.infomigrants.net/ps/post/42537/%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%86%D9%8A-%D9%BC%D8%A7%D9%BE%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%90-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%DB%90-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%90-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%85%DA%93%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%8A
http://www.infomigrants.net/ps/post/42537/%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%86%D9%8A-%D9%BC%D8%A7%D9%BE%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%90-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%DB%90-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%90-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%85%DA%93%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%8A
http://www.infomigrants.net/ps/post/42537/%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%86%D9%8A-%D9%BC%D8%A7%D9%BE%D9%88-%DA%A9%DB%90-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%90-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%DB%90-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%90-%D9%BE%D9%87-%DA%AB%DA%89%D9%88%D9%86-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%85%DA%93%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%8A
https://twitter.com/alarm_phone/status/1555886172785844224?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1555886172785844224%7Ctwgr%5E305206defa5427c2422f08bbb9bad2ce655a3904%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.infomigrants.net%2Ffr%2Fpost%2F42511%2Fquatre-morts-dont-une-fillette-dans-un-groupe-de-migrants-bloque-sur-un-ilot-de-levros
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/353036_paramenoyn-aboithitoi-se-nisida-toy-ebroy
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/353036_paramenoyn-aboithitoi-se-nisida-toy-ebroy
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افغانان د هغوی د « زره  ۴0شاوخوا » میاشتو کې د ترکیې حکومت ۶کډوالو مالتړې ادارې وایي، یوازې په تیرو  د

    .ته ستانه کړي دي خوښې پرته په چارټر الوتکو کې افغانستان

ایستل کېدو او افغانستان ته له ستنولو وروسته، د  یې څخه د لسګونو زره افغان کډوالو دپه تیرو څو میاشتو کې، له ترک

اړه د ترکیې  دی چې ترکیې ته پالوی لیږي او په دغه هېواد کې د افغان کډوالو د وضعیت په طالبانو حکومت اعالن کړی

  .له چارواکو سره خبرې کوي

 په کابل کې یو خبري کنفرانسارسالخان خروتي  چارو د وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او ستنیدونکو

ځانګړي ډول له دغه هیواد څخه د افغانانو د  ته وویل چې پالوی یې دا اونۍ ترکیې ته ځي او د ترکیې له چارواکو سره په

  .ایستلو په مسله خبرې کوي

لرلې دي، او د مهاجرینو او بیرته راستنیدلو  دوی )ترکیې( مسولینو سره چې مونږ کله ناستېښاغلي خروټي وویل: "دلته د 

  ."دې باندې مونږ قانع نه یو او نه هم ورسره توافق لرو دا کومه پروسه چې روانه ده په

رینو نړیوال حقوق هغه زیاته کړه چې له ترکیې څخه یې غوښتنه داده چې د افغان کډوالو په اړه بشري حقونه او د مهاج

  .په نظر کې ونیول شي

مې د سیاسي بدلون وروسته، په 1۵ میالدي کال د اګست د 2021د کډوالو مالتړي ادارې وایي، په افغانستان کې د 

  .قانوني اسنادو پرته ترکیې ته تللي دي لسګونو زره افغانان په قانوني اسنادو او د
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علي حکمت امریکا غږ ته وویل چې له قانوني  یوې ادارې چارواکی انجینر محمد په ترکیه کې د افغان مهاجرینو د مالتړ د

شمیر افغان  دغه هېواد کې د مهاجرت له امکاناتو څخه برخمن دي. خو د هغه په وینا، ډیر الرې ترکیې ته تللي افغانان په

زه لري او د ترکیې د حکومت له هېواد کې ستون ځوانان چې له قانوني اسنادو پرته ترکیې ته داخل شوي دي، په دغه

  .اخیستلی مرستو څخه هیڅ ډول ګټه نشي

میاشتو کې د ترکیې  ۶اساس، یوازې په تیرو  په ترکیې کې د افغان کډوالو د مالتړ د ادارې ددغه چارواکي د معلوماتو پر

  .ستانه کړي دي هغوی د خوښې پرته په چارټر الوتکو کې افغانستان ته افغانان د« زره  ۴0شاوخوا »حکومت 

اګست او د روان کال د جنوري میاشتې تر  ښاغلي حکمت وویل، په افغانستان کې د تیر کال د بدلونونو وروسته، د تیر

 مه دغه لړۍ بیرته27ته د افغانانو د ستنولو لړۍ بنده شوې وه خو د جنوري په  وروستیو پورې له ترکیې څخه افغانستان

  .پیل شوه

خالف نظریات خپریږي ، نو د ترکیې  ې د ترکیې په رسنیو کې په دغه هیواد کې د مهاجرنیو پهښاغلی حکمت وایي چ

  .مهاجرینو د ورتګ مخه ونیسي حکومت هم هڅه کوي چې دغه هیواد ته د نوو

ترکیه کې اقتصادي وضعیت خراب شوی او د پخوا  د اقتصادي چارو د کارپوهانو د وینا له مخې، په تیرو دوو کلنو کې په

  .نهه ځلې لوړې شوي دي، چې دې کار پر مهاجرینو باندې هم منفي اغیز کړی دی په پرتله د اړتیا وړ موادو بیې

کال دمخه د ملګروملتونو د مهاجرینو عالي  2018 په ترکیه کې د میشتو افغانانو د شمیر په اړه دقیق معلومات نشته خو د

  .زره افغان کډوال اوسیږي 120هیواد کې  شنرۍ اتکل دا و چې په دغهکمی

زره افغانان له اسنادو پرته  280سربیره،  د کډوال د مالتړ ادارې کارکوونکی، انجنیر محمد علي حکمت وایي، ددې شمیر

  .ژوند کوي په غیر قانوني ډول په ترکیه کې

په دغه هیواد کې ځانونو ته په قانوني ډول د  نو د جایداد په اخیستلو،په وروستیو کلنو کې په ترکیه کې زرګونو افغانا

  .د ترکیې حکومت تر اوسه ددغسې افغانانو شمیر هم نه دی اعالن کړی اوسیدلو شرایط برابر کړي دي. خو

  پاکستان او ایران کې افغان کډوال

وایي، افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې هم  روتید طالبانو د مهاجرنیو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ارسالخان خ

ایراني او  کیدلو او په جبري ډول له دغو هیوادونو څخه د افغانانو د ایستلو په اړه د د افغان مهاجرینو د وضعیت د ښه

  .پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي دي
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سهولتونو په برابرولو او د یو شمیر افغان بندیانو  هغه وویل: "ددغو هڅو په لړ کې ایراني چارواکو افغان مهاجرینو ته د

  ."کړې ده له خوشې کیدو سره موافقه

شاوخوا دوه نیم میلیونه افغانان دیره دي چې  د مهاجرنیو او ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس، په ایران کئ

یو میلیون  غانستان په پاسپورټ ژوند کوي او لهسوه زره یې د اف ۴00قانوِن اسناد لري،  نږدې یو میلیون یې د اوسیدني

  .زیات یي قانوني اسناد نلري

 ۶22000طالبانو له واکمنیدو وروسته، له  د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو د وزارت د شمیر له مخې، پر افغانستان د

  .پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي زیات افغان کډوال له ایران او

  .وتلي دي ارت مرستیال، د هغو افغانانو د شمیر په اړه څه نه وایي چې په تېر یوه کال کې له افغانستان څخهخو ددغه وز

 د آزادی راډیو

 

  فارشی -ډالر 

ادارې یا اوچا د استرالیا د یولس میلیون استرالیایي ډالرو  د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کونکې

 .کړې نوې مرستې مننه
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 .اوچا ویلي دي چې د استرالیا د دغې دوامداره مرستې به په افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري

غانستان لپاره د ورکونکی هېواد دی چې د اف اوچا په یوه ټویټ کې ویلي چې استرالیا په دغو نویو مرستو سره هغه بسپنه

 .ملیون استرالیایي ډالرو ته رسیږي ۶3مرستو اندازه  بشري مرستو له صندوق سره یې د

 .اخوا ملګري ملتونو ویلي دي، چې د مرستو سره سره تر نیمایي ډېر افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي

 آژانس اطالعاتی باختر

 

دولت به ملت، در رابطه به کار کرد  وزارت تحصیالت عالی، امروز در برنامۀ حسابدهی مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست

 . های یک سال گذشته این وزارت معلومات داد

های حکومت برگزارشد، سرپرست وزارت  به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ در این برنامه که در مرکز اطالعات و رسانه

 .هر کشور وابسته به سطح علم، دانش و تحصیالت عالی آن است یشرفتتحصیالت عالی درصحبت هایش گفت که پ

کمتر از یک ماه بعد از پیروزی امارت  وی افزود که به این منظور وزارت تحصیالت عالی، تالش کرد و توانست که در

 .عالی را در مرکز و والیت های کشورآغاز کند اسالمی، روند تدریسی نهاد های تحصیالت
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نهاد تحصیلی  143دولتی و  نهاد تحصیلی 39هزار تن محصل در  400ل از پیروزی امارت اسالمی، وی گفت که قب

 .هزار تن افرایش یافته است 410اسالمی، این رقم به  خصوص مصروف تحصیل بودند و بعد از پیروی امارت

دیپارتمنت و در رشته  60، پوهنحی 22سرپرست وزارت تحصیالت عالی اضافه کرد که تنها در نهاد های تحصیلی دولتی 

 . برنامۀ ماستری ایجاد شده است 15های مختلف 

های هندوستان، ایران، جاپان،  بورس تحصیلی به شمول کشور 393او خاطرنشان کرد که طی یک سال گذشته در مجموع 

بورس دورۀ  169بورس دورۀ لیسانس و  224کشورجهان که شامل  24چین، کانادا، امریکا و عربستان سعودی؛ از 

 . دست آمده است و به افراد شایسته و واجد شرایط توزیع شده است دکتورا می شود، به

در فراهم کردن زمینۀ سفر مسئوالن  همچنان سرپرست وزارت تحصیالت عالی، از ملل متحد و جامع بین المللی خواست که

تحصیلی برای محصالن افغان و بهبود  کردن فرصت های منظور مهیا وزارت تحصیالت عالی به خارج از کشور، به

 .عالی کشور؛ همکاری کنند وضعیت تحصیالت

به کار کرد ها و دستاورد های این وزارت  بعد دراین برنامه عرفان هللا عباد رئیس دفتر وزارت تحصیالت عالی، در رابطه

 راستای بهبود هرچه بیشتر نظامداد و تاکید کرد که وزارت تحصیالت عالی در  در یک سال گذشته به تفصیل توضیحات

 . تحصیلی کشور درتالش است

احمدتقی سخنگوی وزارت تحصیالت  مولوی حافظ محمد حامد حسیب معین مالی و اداری و مولوی در اخیراین برنامه

 .عالی، به پرسش های خبرنگاران پاسخ گفتند

 


