
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401_سال سنبله  ۲0

 

او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 

 

 



 

 صفحه             عنوان                                                                                                                        

 1 -- ېوشو  ېخب   هړ شوو د ستونزو په ا ايهېځاو ب دونکو ېد فارياب واليت د راستن و وزارت ک  چار  دونکو ېد مهاجرينو او راستن

 2 -------------------------------------------------------------------------------------- کمک شد  سیده ها خانواده در بادغ

   واليتونوک  ( ۱۳په )
 2 ----------------------------------------------------------- ېوشو  له لسو زرو زياتو کورنيو رسه مرست 

 3 ----------------------------------------------------------------- شدند ب  دستگ هیترک یلیدر استان قرقلرا قانون  ب  مهاجر غ

 4 ----------------کردند ریو دستگ ییشناسا یلیرا در استان قرقلرا یرقانونیمهاجر غ 99 هیترک یتیامن یروهاین

ي ک م  یتر نغدي جر  والډبندي افغان ک طالبان: پاکستان ک  
 4 -------------------------------------------- يب    وروسته خوش 

 6 ---------------------------------------------------- کرد  دهیشان تاد یدالر حجاج را دوباره برا 515وزارت ارشاد، و اوقاف 

 7 ------------------------------------------------------- ړېافغانانو رسه مرسته ک اتو یز  ونیلیم ۲۱له  رامګپرو  والړین و ړ د خو 

 9 ------------------------------------------------ دېته ورس ۱۹۴ ب  شم و ړ له کبله د م البونو ېد س ک    تونو یوال  ۲۱طالبان: په 
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ن کامل اخبار  مت 

 د وزارت وېب پاڼه

 

د مهاجرينو او راسنتېدونکو چارو وزارت مسلکي مرستيال مولوي عبدالرحمن راشد او د فارياب واليت د مهاجرينو او 

مه په دغه وزارت کې ګډه ناسته ترسره شوه، چې پکې د فارياب واليت ( ۱۹راستنېدونکو چارو رئيس ترمنځ د وږي په )

 .خبرې وشوېپه اړه  بېځايه شوو د ستونزو دحل د راستنېدونکو او

کې د  او په دغه واليت د فارياب واليت د مهاجرينو رئيس د خپلې ادارې د فعاليتونو او کړنو په اړه معلومات ورکړل

 .راستنېدونکو او بېځايه شوو کورنيو وضعيت ته د السرسي او زياتې پاملرنې غوښتونکی شو

په رونټيا، ايماندارۍ او د اړمنيو کورنيو په  دوېش وزارت مسلکي مرستيال د مرستو د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو

 .پېژندو ټينګار وکړ او ډاډ يې ورکړ چې ټولو اړمنو کورنيو ته به پاملرنه وشي

https://morr.gov.af/
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بېځايه شوو ته د السرسي، د مرستو پر وېش، د راستنېدونکو د بېځايه يوځای کېدو پر څرنګوالي، له  په ياده ناسته کې

او د فارياب د واليت مقام سره د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت په همکارۍ اړمنو سره د مرستو په همغږۍ 

 .خبرې وشوې

 وزارت ویب سایت 

 

 .سنبله توزيع شد 17 ، به تاريخ WFP مساعدت دفتر بادغيس واليت در ولسوالی مقر عودت کننده خانواده 83 برای

دانه  20 کيلو روغن ، يک کيلو نمک ، و ۱0کيلو دال ،  ۱2کيلو آرد ،  ۱00کمک مذکور، برای هرخانواده سروی شده، 

 .بسکويت بود که درهماهنگی با اداره امور مهاجرين آنواليت توزيع شد

 ب پاڼهد وزارت وې

https://morr.gov.af/
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بشري  اړمنو بېځايه شوو کورنيو سره (۱0۵۷۴ ) يتونوکېوال( ۱۳د يوشمېر مرستندويه موسسو له لورې تېره اونۍ په )

 .مرستې وشوې

مې نېټې ( ۱۷نېټې څخه تر )( ۱2په يادو بشري مرستوکې، خوراکي توکي، نغدي او د هګيو چرګانې وې، چې د وږي د )

و ميدان وردګو کې پورې په قندهار، نميروز، خوست، پروان، هرات، هلمند، لغمان، زابل، کندز، تخار، بادغيس، سمنګان ا

 .اړمنو کورنيو ته ووېشل شوې

 رادیو صدای ترکیه

https://morr.gov.af/


 

4 
 

 

  Website: https://morr.gov.af چارو وزارت او راستنېدونکو  دمهاجرینو  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

 مهاجر غيرقانونی را در استان قرقلرايلی شناسايی و دستگير کردند ۹۹نيروهای امنيتی ترکيه 

 

صورت غيرقانونی وارد کشور  تبعه خارجی را که به ۹۹امنيتی ترکيه در روستای چاغاليک استان قرقلرايلی  نيروهای

 .شده بودند، شناسايی و دستگير کردند

قانونی در پاسگاه ژاندارمری به مرکز  افراد که اتباع کشورهای افغانستان، سوريه و مراکش بوده پس از طی مراحل اين

 .انديافته کوی انتقالاسترداد اتباع خارجی پهلوان

 .متهم به قاچاق انسان نيز دستگير شدند ۷همچنين 

 د امریکا غږ

https://morr.gov.af/
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افغان  ۳00دغه هيواد د کراچۍ په زندان کې بندي  د طالبانو حکومت د بهرنيو چارو وزارت وايي، د پاکستان حکومت د

 .خوشي کوي کډوال تر نغدي جريمې وروسته

خبرياالنو ( ۱۹وږې ) ۱0شنبې په ورځ سپټمبر  د طالبانو حکومت د بهرنيو چارو وزارت مرستيال وياند ضياء احمد تکل د

هيواد د  افغان کډوال په پاکستان کې د اوسېدنې قانوني اسنادو نشتوالي له امله د هغه ته په لېږلي پيغام کې ويلي، دغه

 .ښځې او ماشومان هم شامل دي پوليسو لخوا بنديان شوي دي. د هغه په خبره، په نيول شوو کسانو کې

کې د کډوالو اتشه او قونسلګرۍ د دغه  ښاغلي تکل زياته کړې چې په اسالم اباد کې د افغانستان سفارت او په کراچۍ

 .که کې ديچارواکو سره په اړي کسانو د خالصولو په اړه له پاکستاني

وکيل د حق الزحمې پرته، د محکمې لخوا د  هغه ويلي چې له ليدنو وروسته دا پرېکړه شوې چې دغه افغان کډوالو څخه د

 .اخيستل کيږي هر تن پر سر زر پاکستانۍ کالداري

کډوال نن خالص شوي دي د پاتې کسانو  د طالبانو حکومت د بهرنيو چارو وزارت مرستيال وياند زياته کړې: "يو شمېر

 ".راتلوونکو ورځو کې پرېکړه وشي د بيرته خالصولو په اړه به په

نومونو پيسې راټولي کړي. په پاکستان کې  د هغه په خبره يو شمېر استفاده کوونکي کسان غواړي د نيول شوو کډوالو په

 .بايد سياسي استفاده ونشيکوي چې له دغه موضوع  د طالبانو دپلوماتيک بنسټونه ټينګار

https://morr.gov.af/
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د ستونزې هواري لپاره له خپلو موجوده  ښاغلي تکل زياته کړې چې د افغانستان سفارت په پاکستان کې د افغان کډوالو

 .کې به هم هڅې وکړي منابعو څخه کار اخلي او په راتلوونکې

اني پوليسو د ازار او زورولو په اړه شکايت پاکست دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې يو شمېر مېشت افغان کډوال د

 .ورڅخه پيسې اخلي کوي او وايي چې زيات وخت

کيږي هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد  اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا درې ميليون افغان کډوال ژوند کوي، ويل

 .ورسره ناوړه چلند کيږينلري 

کارت  (POR) يو هغه کسان چې د اوسېدنې وله افغان کډوال ژوند کوي،د کډوالۍ اسنادو له مخې په پاکستان کې درې ډ

کارت لري چې د هغوی (ACC) ته رسيږي. بل ډول هغه کسان دي چې ميليون ۱.۳لري چې د هغوی شمېر شاوخوا 

زرو څخه تر يو ۶00 کسانو ته رسيږي او دريم ډول يې غير قانوني کډوال دي چې د هغوی شمېر له زره۸00شمېر 

 .ون تنو ته رسيږيميلي

پاکستان کې له هغه کډوالو سره هم مرسته  په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمېشنري وايي چې په

 .افغان کډوالو څخه غوښتي چې له دوی سره نوم ليکنه وکړي کوي چې قانوني اسناد نلري او له

 آژانس اطالعاتی باختر

https://morr.gov.af/
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 .ن تاديه کرددالر پول باقی حجاج افغان را دوباره برای شا 5۱5وزارت ارشاد، حج و اوقاف 

ارشاد، حج و اوقاف طی يک  به گزارش خبر نگار آژآنس باختر داکتر شيخ الحديث نورمحمد ثاقب سرپرست وزارت

 .حجاج باقی مانده بود برای آنان دوباره تاديه کرد مصرف سنت که از سرجمع پول 38 دالر و 5۱5مراسم 

ارشاد ،حج و اوقاف اخذ شده  ف حج از سوی وزارتدالر جهت مصار 4۱۳0از هر حاجی مبلغ  ۱40۱او گفت در سال 

ارشاد ،حج و اوقاف مصرف شده است و پس از محاسبه همه  دالر آن در مراسم حج از سوی وزارت ۳6۱4بود که 

 .سنت دوباره برای حجاج تاديده می شود ۳۸دالر و  5۱5جانبه 

می  دالر 5۳5۷۳54۷پول مجموعی آن  ودند کههزار حاجی افغان شرکت کرده ب ۱۳او افزود در حج امسال باالتر از 

دالر آن باقی  6655632 و سوی وزارت ارشاد و حج مصرف شده دالر آن در مراسم حج از 46۹2۷۹۱5شود که 

 .امروز اين پول را برای تمام حجاج در مرکز و واليات دوباره تاديه می کنيم مانده بود که

 .اد حج و اوقاف و رياست های ارشاد و حج واليات مراجعه کننداو از حجاج خواست جهت اخذ پول در وزارت ارش

به گونه شفاف و کامياب بود و ما  ۱40۱سال  او روند حج امسال را شفاف و کامياب عنوان کرد و گفت که روند حج

 .های مختلف برای حجاج افغان فراهم کنيم توانستيم با مصرف کم خدمات بهتر را در عرصه

  د آزادي راډیو

https://morr.gov.af/
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  رارشيف: په غور کې پر افغانانو د مرسته شويو توکو له بهيره يو انځو

ميليون زياتو افغانانو سره مرسته  2۱د خوړو نړيوال پروګرام يا ډبليو ايف پي وايي، دوی روان کال په افغانستان کې له 

 .کړې ده

سخاوتمندانه مالي مرسته په افغانستان کې سږکال تر  د خوړو نړيوال پروګرام وايي، توانېدلي د اسيا پرمختيايي بانک په

 .سره د خوړو په برخه کې مرسته وکړي و ډېرو افغانانوميليون 2۱

دغه سازمان پرون په خپل ټويټر کې ليکلي، چې دوی پر اړو افغانانو د ژوند ژغورنې په برخه کې اضطراري خواړه هم 

 .وېشلي دي

ې مرستې اړو خو هره ورځ د افغانستان له بېالبېلو برخو اورېدونکي له ازادۍ راډيو سره په تماس کې شکايت کوي، چ

 .کسانو ته نه رسېږي

 .عبدالباري د هلمند دی

هغه وايي: "مرستې واال راشي خان، شناخته خېل او خپل خپلوان ليکل کېږي. په دې منځ کې غريب تباه دی نوم يې نه 

 ".ليکل کېږي

https://morr.gov.af/
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ميليونه وګړي کافي خواړه نه  ۱۹افغانستان کې  بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې يا اوچا ويلي، په

 .بېوزلۍ کې ژوند کوي ميليونه نور وګړي په 2۴لري، 

 .لکه کسان داخلي بېځايه شوي دي ۸ميليونه او  ۵سره  -د اوچا په باور، په افغانستان کې له دغو ستونزو سره

مالي زيانونه اړولي او د ژمي راتګ ښايي د دوی  وروستيو زلزلو او سېالبونو هم په افغانستان کې ګڼو کسانو ته ځاني او

 .ستونزې زياتې کړي

 د آزادي راډیو

 

  رزيانونو يو انځو په لغمان کې د سېالبونو له امله د اوښتو

واليتونو کې د وروستيو سېالبونو له  2۱وزارت وايي، په  د طالبانو تر ولکې الندې، د طبيعي پېښو په وړاندې د مبارزې

 .ته ورسېد ۱۹۴کبله د مړو شمېر 

زيانونو د اندازې په اړه ازادۍ راډيو ته وويل: "د  د دغه وزارت وياند، محمد نسيم حقاني پرون د وروستيو ځاني او مالي

همدارنګه  .کورونه په بشپړه او نيمه توګه ويجاړ شوي دي ۱20۸0ټپيان، 2۶۵شهيدان،  کسان۱۹۴سېالبونو له امله 

 ".زره څاروي له منځه تللي دي ۹څه د پاسه 
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زره جريبه زياته کرنيزه 2۹، چې تر دغه سېالبونه د چنګاښ/سرطان له لومړۍ د وږي/سنبلې تر لسمې پورې بهېدلي

 .ځمکه يې هم تخريب کړې ده

https://morr.gov.af/

