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 ویب سایت وزارت

 

ای را کشور اعالن نمود که برنامهدرنتیجه مالقاتهای هیأت ا.ا افغانستان، با مقامات کشور ترکیه، اداره هالل احمر آن 

  .برای حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه در صورت تمایل، به بازگشت داوطلبانه روی دست دارد

اند و حاضر شوند به کشور برگردند، بر اساس این برنامه برای آن دسته از مهاجران افغان که برای کاریابی به ترکیه رفته

 .ای خود شغل ایجاد نمایندکمک نقدی می نماید تا بر

 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 و با سلیمان سولر وزیر داخله و اسماعیل کتالی، معین ارشد امنیتی کشور 

، مالقات و درمورد قانونمند سازی حضور مهاجرین افغان در ترکیه، عودت داوطلبانه، تدریجی ترکیه، درپایتخت آنکشور
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و با عزت افغانها، رسیدگی به مشکالت اساسی آنها، اعزام کارگران افغان بخاطر بدیل مهاجرت های غیر قانونی، تفاهم 

شه امور مهاجرین به انقره غرض مدیریت بهتر روی تقویت سرحدات و مبارزه علیه مواد مخدر و قاچاق انسان و اعزام ات

 .مهاجرین به توافق رسیدند

 .همچنان جانب ترکیه، ازتهیه بورسیه تحصیلی در رشته های مختلف برای افغانها نیز اطمینان داد

یورد، هیأت ا.ا.ا افغانستان، با آقای سوش انله ریس اداره مهاجرت کشور ترکیه نیزمالقات نمود وضمن بازدید ازکمپ آق

ودیدار با عده ای از افغانهای مهاجر درآن کمپ، با رئیس اداره مهاجرت کشور ترکیه، در رابطه به ایجاد سهولتها ی الزم 

 .برای مهاجرین افغان صحبت نموده وبر آن تأکید کردند

ین مطابق پالیسی طرفین دراین دیدار، روی نهایی سازی تفاهم نامه همکاری در زمینه مهاجرت، شناسایی مشکالت مهاجر

های ا.ا.ا افغانستان و کشور ترکیه، تعین و توظیف تیم تخنیکی، از جانب اداره مهاجرت کشور ترکیه و افغانستان، بخاطر 

 .نهایی سازی تفاهم نامه مذکور، مساعدت ترکیه برای مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی توافق نمودند

ش والی و عبدهللا گورن شاروال والیت قونیه کشور ترکیه نیزمالقات نمودند و روی به همین گونه هیأت، با محمد یو

 .همکاری و رسیدگی به مشکالت مهاجرین بحث وتبادل نظر نمودند

قابل ذکر است که هیأت مذکور، تا هنوز از ترکیه برنگشته است و برعالوه سایر توافقات که به ارتباط مهاجرین میان 

ست، یکی ازدست آورد های دیگر ایشان از این سفر، اعالن آماده گی هالل احمر آن کشور، برای طرفین صورت گرفته ا

 .مساعدت به مهاجرین افغان مقیم در ترکیه است که مایل به برگشت به کشور باشند
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 ویب سایت وزارت

 

اسد، با محمد  29الحاج محمد ارسالح خروتی معین وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان وهیأت همراه، به تاریخ 

 .یوش والی و عبدهللا گورن شاروال والیت قونیه کشور ترکیه مالقات نمودند

 .بحث وتبادل نظر نمودنددر این مالقات، طرفین روی همکاری و رسیدگی به مشکالت مهاجرین 
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همچنان هیئت امارت اسالمی، بازدید از زیارت موالنا جال الدین محمدبلخی و اتحاف دعا به روح آن بزرگ مرد فرزانه، 

 .ازموزیم ملی آن کشور نیز دیدن نمودند

شکالت مهاجرین افغان، اسد، جهت مالقات و تبادل نظریات به خاطر رفع م 27گفتنی است که هیأت ا ا افغانستان، به تاریخ 

در آن کشور و ادامه همکاریهای دوجانبه، عازم کشور ترکیه شدند و در جریان اقامت در آنکشور با برخی از مقامات آن 

 .کشور مالقاتهای را انجام دادند

 ویب سایت وزارت

 

، ازطریق اسد  29ولسوالی کشم جرم به تاریخ   وخانم های بیوه  خانواده بیجاشده ، متضرر عودت کننده 118برای

 ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان آنوالیت مساعدت شده است.

تهیه و بعد از سروی باحضور   AAHازطرف اداره هزار افغانی بودکه  21مبلغ   هرخانواده  مساعدت یادشده برای

 شد.ریاست مهاجرین آنوالیت، به آنها توزیع   نماینده
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 ویب سایت وزارت

والیات هرات ونیمروز کشور طور جبری وداوطلب ازایران، به   اسد، 29نفر مهاجر افغان، به تاریخ   509یک هزارو

 برگشتند.

تن جبری واز  288نفر که از آنطریق برگشته ان، عودت  962به اساس معلو مات آمریت سرحدی اسالم قلعه از جمله 

 تن داوطلبانه بوده است. 692

 معرفی شده است. IOMنفر غرض دریافت کمک، به دفتر 105منبع عالوه نمود که ازآن میان، 

نفر مهاجر، ازطریق پل ابریشم، وارد والیت نیمروز شده اند وبه گفته آمر امور مهاجرین آنوالیت،  628درعین زمان، 

 نفر، طور داوطلبانه عودت نموده بودند. 156نفر آنها طور جبری و 472

 معرفی کرده اند.  IOMرا غرض دریافت کمک، به دفترنفر آنها  108به گفته منبع از میان افراد یادشده، 

 ږد امریکا غ

 

طالب چارواکي وایي، د لوګر والیت په خوشي ولسوالۍ کې د تیرې ورځې سېالبونو له امله خلکو ته د ځاني زیانونونو 

 .ترڅنګ درانه مالي زیانونه اوښتي دي
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تېره شپه د لوګر والیت مقام لخوا خپره شوې اعالمیه ویل شوي چې د لومړنیو معلوماتو په اساس په خوشي ولسوالۍ کې 

 .کسان مړه شوي او یو شمېر نور الدرکه دي 10د راوتلو سېالبونو له امله څه باندې 

ونه نړېدلي او په زرګونه جریبه په بیان کې ویل شوي چې په خوشي ولسوالۍ کې د ځاني زیانونو ترڅنګ، لسګونه کور

 .کرنیزه ځمکه، باغونه او فصلونه هم تخریب شوي دي

د لوګر والیت لپاره د طالبانو والي مولوي عنایت هللا په خوشي ولسوالۍ کې د سېالبونو له امله خلکو ته اوښتي زیانونه 

 .د مرستې غوښتنه کړې دهبېساري بللي او له نړیوالو بنسټونو څخه یې د یادې ولسوالۍ له خلکو سره 

په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوې ویډیو او انځورنو کې هم لیدل کیږي چې د لوګر والیت د خوشي ولسوالۍ ځینې برخې 

 .سېالبونو وړي او خلک یې د مرستې غوښتنه کوي

پراخ مالي زیانونه رسېدلي  د یو بل خبر له مخې د لوګر په ګاونډ میدان وردګ والیت کې هم خلکو ته د سېالبونو له امله

 .دي

کورونه  60ویل کیږي د دغه والیت په چک، سید اباد، جلګې، نرخ، او جلرېز ولسوالیو کې د تیرې شپې سېالبونو له امله 

 .نړولي دي

شوی د دې ترڅنګ په لغمان والیت کې د راوتلو سېالبونو له امله د کابل ـ جالل اباد لویې الرې د بندېدو راپور هم ورکړل 

 .دی

بلخوا د افغانستان برښنا شرکت ویلي چې د لغمان والیت د قرغي ولسوالۍ په مندور سیمه کې د سېالبونو له امله د برښنا 

 .څلور پایې تخریب شوي دي

 21دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت په را تلوونکو درې ورځو کې د افغانستان په 

 .کې د سختو اورښتونو او سېالبونو را وتلو په اړه خبرداری ورکړی دی والیتونو

په یوې اعالمیې کې وویل چې د هوا پیژندنو کورنیو او بهرنیو ( 29زمري ) 01د اوبو او نرژۍ وزارت پرون شنبه اګست 

والیتونو کې د سختو بارانونو  21نېټې پورې د هیواد په  31څخه بیا د همدې میاشتې تر  29ادارو د زمري میاشتې له 

 .او سېالبونو راوتلو اټکل کړی دی

د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دغه والیتونو کې کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، د پروان والیت غوربند، پکتیا، 

ګان، بلخ، سرپل، خوست، پکتیکا، لوګر، میدان وردګ، غزنی، کوکچه، تالقان، بامیان، د بغالن والیت اندرآب، سمن

 .جوزجان، ترینکوت، ارغنداب، نیمروز او فراه شامل دي
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بلخوا طبیعي پېښو ته د رسېدو په چارو کي د طالبانو حکومت وزارت په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په یو شمېر 

 .خبر ورکړی و کسانو د مړینې او ګڼو نورو د ټپي کېدو 180والیتونو کې د بارانونو او سېالبونو له کبله د 

افغانستان چې وار له مخکې جګړو او وچکالۍ سخت ځپلی خلک یې د اوسنیو طبیعي پېښو له امله هم سخت ځپل شوي 

 .دي

سېالب ځپلې کورنۍ وایي چې د وروستیو بارانونو له امله یې کرنیزې ځمکې او کورونه له منځه تللي او په خبره یې بېړنو 

 .مرستو ته اړتیا لري

 

 

 

  


