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کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د    

 آمریت اطالعات و ارتباط عامه

 ي بولټنخبر 

 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان
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 صفحه                                      عنوان                                                                    

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

 4------------- عازم آن کشور شد ه،یافغان، درترک نیمهاجر تیبه وضع یگ دهیافغانستان، جهت رس یامارت اسالم أتیه

 5-------------------------------------------------- درکابل مساعدت شد ازمندیبضاعت و ن یهزارخانواده ب کیاز  شیب

 6---------------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمود رانیاز دو مهاجرافغان ازا شیب

 6---------------------------------------------------------- ېشو وبهډ ۍتښک تونکوښد پناه غو ېک اپوټ وهیپه  ونانید 

 8-------------------------------------------------------فرستاده است ونانیرا با جبر به  رماندهیمهاجران گ هیآتن: ترک

 9------------------------------------- ویته ژمن  ړمالت لوډ الوګانیاو ز ویشو هیاېځد ب ېملتونه: په افغانستان ک ريګمل

 10 ---------------------------------------------- ېاعالن شو ېکلونو لپاره د افغانستان لوب لوروڅ: د راتلونکو ټکېکر

 



 

 

4 

 ویب سایت وزارت
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 2۷الحاج محمد ارسالح خروتی معین وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان، در رأس یک هیأت رسمی، به تاریخ 

 .اسد، عازم کشور ترکیه شد

ر زمان اقامت خود در ترکیه با مقامات آنکشور مالقات و در مورد مهاجرین افغان درآن کشور، قرار است هیأت مذکور د

 .رفع مشکالت ایشان و فراهم آوری سهولتهای الزم به آنها، صحبت وتبادل نظر نماید

را استماع پیشنهادات ایشان  همچنان هیأت یاد شده، بانماینده های مهاجرین افغان، درترکیه نیز مالقات و نظریات،

 .خواهد کرد

 ویب سایت وزارت

 

 .اسد مساعدت شد 26خانواده بی بضاعت درشهر کابل، ازطریق وزارت امور مهاجرین، به تاریخ  200برای یکهزار و 

 .کیلوگرام گندم مساعدتی از سوی کشور چین برای مردم افغانستان بود 50مساعدت یاد شده برای هرخانواده، 

حین توزیع کمک مذکور، الحاج خلیل الرحمن حقانی وزیر امورمهاجرین وعودت کننده گان ضمن قدردانی از مساعدت 

مردم، این کمک ها بسنده نیست و امارت اسالمی با درنظر داشت مشکالت  :کشور چین و سایر نهاد های مددرسان گفت

امورمهاجرین تالش دارد تا راهکار اساسی برای رفع نیازمندی، و جلب کمک های بیشتر را  افغانستان بخصوص وزارت

 .روی دست گیرد

مندان حقانی از شفافیت در جریان سروی وتوزیع کمک ها اطمینان داده وافزود که درجهت رسانیدن کمک به همه نیاز 

 .تالش می ورزد
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 ویب سایت وزارت

 

 .طور اجباری و داوطلبانه ازایران به وطن برگشت نموده است اسد 25و  24نفر مهاجر، به تاریخ  43۷دو هزارو 

 ۷98نفر طور جبری و 639و بببه اساس معلو مات آمریت امور مهاجرین والیت نیمروز، از میان افراد مذکور یک هزار

 .نفر، بصورت داوطلب ازطریق پل ابریشم، به آنوالیت برگشته اند

 .معرفی نموده اند IOMنفر را غرض دریافت کمک، به دفتر 313 منبع عالوه نمود که از مجموع آنها،

 ي راډیوآزاد د
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د یونان چارواکي وایي، یوه کښتۍ چې په لسګونو پناه غوښتونکي په کې سپاره وو، پرون د دغه هېواد د جنوب یوه ټاپو 

 .ته نږدې ډوبه شوه

ته رسېده، خو د هغوی د هویت په باب یې څه  9۷د یونان ساحلي ساتونکو ویلي، په دې کښتۍ کې ناستو کسانو شمېر 

 .نه دي ویلي

 .په دې پېښه کې څوک ټپي یا ورک شوی نه دید دوی په وینا 

تیرا نیوز ویبسایټ د راپور له مخې، ګومان کېږي دغه کسان چې پنځه ښځې او پنځه ماشومان هم په کې شامل دي د د کی

 .افغانستان وګړي وي

 .ال معلومه نه ده چې دغه کښتۍ کله له کومه ځایه روانه شوې وه

اوړي چې وکړای شي ځانونه د اروپایي ټولنې  ی پناه غوښتونکي له ترکیې یونان تهد منځني ختیځ، اسیا او افریقا ډېر

 .نورو غړو هېوادونو ته ورسوي

 .هر کال په لسګونو پناه غوښتونکي د دغه خطرناک سفر پر مهال په سمندرونو کې ډوبېږي
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 مهاجر نیوز

 

کشور به گونه  انده را به یک جزیره کوچک ایناند که گویا ترکیه یک گروه از مهاجران گیرم مقام های یونان مدعی

 .این گروه در خاک ترکیه مانده است شود که جسد یک کودک پنج ساله عضواجباری فرستاده است. گفته می

 کرد که گروهی از مهاجران سرگردان را به زور به یک جزیره کوچک در یونان یونان روز سه شنبه ترکیه را متهم

 .است، در قلمرو ترکیه مانده است ج ساله ای که جان خود را در مسیر مهاجرت از دست دادهفرستاده و جسد کودک پن

 جزیره کوچک یونان در دریای ایوروس گیر مانده بودند. این جزیره در نزدیک این مهاجران در چند روز گذشته، در یک

 .مرز با ترکیه موقعیت دارد

یک اعالمیه خبری گفته است که به این گروه، مراقبت های صحی در نوتیس میتاراکیس، وزیر امور مهاجرت یونان در 

 .قلمرو یونان فراهم شده است

شهروند سوریه و سه فلسطینی به آن سوی دریای ایوروس که جزو قلمرو ترکیه  3۵به گفته وزیر امور مهاجرت یونان، 

 .است رسیده بودند



 

 

9 

که به گونه غیرقانونی وارد  مقام های ترکیه آنان را مجبور کرده بودند»در صفحه تویتر خود نوشته است:  میتاراکیس

 «.خاک ترکیه جان باخته باشد رسد که کودک پنج ساله دریونان شوند. به نظر می

 .های یونانی با صلیب سرخ همکاری خواهند کرد تا جسد این کودک برای دفن مناسب بازیابی شودبه گفته او، مقام

آمده ابراز نگرانی کرده و  عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیش از این نسبت به این وضعیت پیش کمیساریای

 .خواستار رسیدگی به این موضوع شده بود

گیرماندن این گروه در منطقه مرزی  یونان هم گفته است که آنان دو بار با مقام های ترکیه تماس گرفته و در مورد پولیس

 .ترکیه به این موضوع رسیدگی نکرده بود میان دو کشور اطالع داده بودند، اما جانب

نامناسب و پس  گیرد. انقره و آتن یک دیگر را به برخوردیمورد مهاجران هر از گاهی اوج م تنش میان ترکیه و یونان در

 .کنندفرستادن اجباری پناهجویان در مرز همواره متهم می

 ي راډیود آزاد

 

شریکانو سره یوځای په افغانستان کې درې نیم  د ملګرو ملتونو لویه کمېشنري وایي، له خپلود کډوالو په چارو کې 

 .نورو زیانګالو ډلو مالتړ ته ژمن دي میلیونه داخلي بېځایه شویو او
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د دغې ادارې د پروني ټویټ له مخې دغه شمېر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مېنو پرېښودو ته مجبوره 

 .ي ديشو

اړتیاوو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو  د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمېشنري وایي، د دغو کسانو د

 .مالتړ ته اړتیا لیدل کېږي تمویلوونکو حساب کوي، ځکه د دوی عاجل

دي توانېدلي خپلو اصلو  که څه هم په افغانستان کې امنیتي وضعیت نسبتاً ښه شوی، خو په لسګونو زره کورنۍ ال هم نه

 .مېنو ته ستنې شي

 بی سی  بی

 

)ای سي سي( د لوبو راتلونکی څلور کلن مهالوېش اعالن کړی، چې له مخې به یې افغانستان له د کرېکټ نړیوالې شورا 

 سیالۍ کوي. 123کال پورې ټولې  202۷تر  2023

 شل اوریزې لوبې وکړي. ۵۷یو ورځنۍ او  ۴۵ټېسټ لوبې،  21ټاکل شوې افغانستان په دغو سیالیو کې 

چې لږ ټېسټ سیالۍ کوي خو د نوي مهالوېش له مخې افغانستان به له د افغان لوبډلې په اړه په تېر کې ویل کېدل 

استرالیا، هند، نیوزیلنډ، وېسټ انډیز او شري لنکا سره هم یوه یوه ټېسټ لوبه کوي، نورې لوبې یې له بنګله دېش، 

 ایرلنډ او زمبابوې سره دي.
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 کال کې له هند سره وه. 2018ې چې یوه یې په افغانستان په تېرو څو کلونو کې تر دې مهاله ټولې پنځه ټېسټ لوبې کړ

( 20ښودل شوی، زمبابوې بیا تر ټولو لږ ) ۴0ټاکل شوې اسټرالیا به تر ټولو ډېرې ټېسټ لوبې وکړې، چې شمېر یې 

 ټېسټ لوبې لري.

اوریزو سیالیو په لرلو تر نورو ډېرې لوبې لري او ټاکل شوې وېسټ انډیز په شل  ۵9په یو ورځینو کې بنګله دېش د 

 سیالۍ تره سره کړي. ۷3کې تر ټولو ډېرې 

 ۵۶یو ورځنۍ او  ۴۷ټېسټ،  2۷سیالۍ لري چې  130د کرېکټ نړیوالې شورا د لوبو د لړۍ له مخې پاکستان بیا ټولې 

 شل اوریزې دي.

 شل اوریزې دي. ۶1یو ورځنۍ او  ۴2ټېسټ،  38سیالۍ لري چې  1۴1هند بیا ټولې 

 


