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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 

 

 



 

 صفحه             عنوان                                                                                                                        

ن   ر ګد مهاجرينو وزير د لو  و ګواليت د والي او سپي   1 -------------------------------------------------------- هړ رسه ليدنه وک ي 

 
 

 2 ------------------ شد ر یجلسه دا ن،یوزارت امور مهاجر  یتفاهم نام ها تهیدر اجراآت کم شي  یب جهت انسجام وهماهنگ

  (  ۱۲) باميانو ک  
 3 -------------------------------------------------------------------------------- ېوشو  کورنيو رسه مرست 

 4 --------------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمودند رانیهزار مهاجرافغان ازا 4از  شیب

 5 -------------------------------------------------------------------------------------- کمک شد  سیه ها خانواده در بادغد

 6 ------------------------------------------ استند شانیتنها و دور از خانواده ها کا یکودک مهاجر افغان در امر   ۲۳۰از  شیب

 7 ----------------------------------------------- در کندهار خواستار کمک از حکومت اند ي  اخ یهاالبیس گاندهیدبیآس

 8 ------------------------------------------- کنندها در افغانستان خدمات عرضه یم زدهالبیبه س سفیونی صیح یهامیت

 9 ----------------------------------------------------------------------------- ور مات شوي دي انیالنېس ونهګته زر  انو یبام
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ن کامل اخبار  مت 

 دوزارت ویب سایت

 

( مه د لوګر واليت د والي مولوي عنايت ۱۹د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزير الحاج خليل الرحمن حقاني د وږي په )

 ولسوالۍ د سپين ګيرو سره ليدنه وکړه. هللا شجاع او د خوښۍ 

والي په دغه واليت کې د په دغه ليدنه کې، چې د لوګر واليت مقام کې ترسره شوه، د مهاجرينو وزير او د لوګر واليت 

 وروستيو سېالب ځپلو کورنيو سره د مرستو په ډېروالي خبرې وکړې.

ښاغلي حقاني په بېالبېلو برخوکې له زيانمنو شوو سره د مهاجرينو وزارت د مرستو او همکاريو د دوام په اړه ډاډ ورکړاو 

 و کورنيو ته ورسېږي.ټينګار يې وکړ، چې مرستې به په شفافه او عادالنه توګه ټولو مستحق

والي له سېالب ځپلو سره د مهاجرينو وزارت له مرستو څخه مننه وکړه او په دې برخه کې يې د سېالب  د لوګر واليت 

 ځپلو کورنيو سره د الزياتو مرستو او همکاريو غوښتنه وکړه.

https://morr.gov.af/
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دهغوی   ن ګيرو سره په خبرو کېاو سپي همدارنګه د مهاجرينو وزير د لوګر واليت د خوښۍ ولسوالۍ د يوشمېر مخورو 

ستونزې، نظرونه او وړانديزونه واورېدل او ژمنه يې وکړه، چې د دوی غوښتنې او وړانديزونه به د اسالمي امارت له 

 چارواکو سره شريک کړي.

ليدنه او راستنېدونکو چارو وزير الحاج خليل الرحمن حقاني د سفر په جريان کې د چرخ ولسوالۍ څخه هم   د مهاجرينو

 خوراکي توکو او سل زره افغانيو نغدي مرسته وکړه.  ( کورنيو سره يې د۱۰۰وکړه او د شهيدانو )

 ویب سایت وزارت

 

وزارت امور مهاجرين و ايجاد هماهنگی بيشتر در کارکرد های آن کميته،  بمنظور توضيح اجراآت کميته تفاهم نامه های

 سنبله داير شد. 2۰جلسه ای تحت رياست مولوی عبدالرحمن راشد، معين مسلکی آن به تاريخ 

وجلوگيری از فساد اداری و   دراين جلسه معين مسلکی وزارت امور مهاجرين و عودت کنندگان، ضمن تأکيد بر شفافيت

دراجراات يوميه، عالوه نمود که درعقد وتبيق تفاهم نامه ها بايد همه موارد مدنظر گرفته شود وتالش نماييم تا  اختالص

 کمک ها به مستحقين واقعی برسد. 

https://morr.gov.af/
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سپس مولوی سردارمحمد شيرزاد، رئيس رسيدگی به بيجاشده های داخلی در ارتباط به تفاهم نامه های عقد شده با شماری 

تفاهمنامه همکاری با موسسات و ادارات  54ها معلومات داد وعالوه نمود که در يک سال گذشته  از موسسات ونهاد

 تطبيق کننده امضا شده است و هشت تفاهمنامه ديگر آماده امضا می باشد.

 دوزارت ویب سایت 

 

( له لورې د باميانو واليت دمهاجرينو او راستنېدونکو چارو آمريت په همکارۍ UNHCRد ملګرو ملتونو دکډوالو ادارې )

 ( کورنيو سره د غير خوراکي توکو مرستې وشوې.۱2( مه د طبيعي پېښو له امله )۱۶د وږي په )

پخلنځي وسايل  يادو کورنيو هر ېکورنۍ ته ددې واليت مهاجرينو آمريت سره په ګډه همغږۍ دوه ترپالونه، درې کمپلې او د

 ووېشل شول.
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 ویب سایت وزارت 

 

روز گذشته از طريق دومرز کشور، عودت جبری وداوطلبانه نموده 3نفر مهاجر افغان مقيم ايران، ظرف  47هزارو  4

 است.

 سنبله ، به کشور برگشته اند. ۱۹  نفر، به تاريخ 45۹واليت هرات، يک هزارو  طبق معلو مات آمر سرحدی اسالم قلعه 

تن ايشان، غرض  ۱35تن ديگر داوطلبانه بوده و  ۹37نفر آنها جبری و از 522به گفته منبع ازميان افراد مذکور، عودت 

 معرفی شده اند. IOMکمک به دفتر

 سنبله، ازطريق پل ابريشم، به واليت نيمروز وارد شده اند. ۱8ی ال ۱۶تن مهاجر ديگر، ازتاريخ  588هزارو  2همچنان 

تن ديگر طور  7۰8نفر طور جبری و 88۰به گفته آمر امور مهاجرين واليت نيمروز، ازجمع افراد ياد شده، يک هزارو 

 است.معرفی کرده   IOMرا غرض دريافت کمک، به دفترنفر آنها 32۰داوطلبانه برگشت نموده بودند وآن اداره، 
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 ویب سایت وزارت 

 

 .سنبله توزيع شد ۱7، به تاريخ  WFP خانواده عودت کننده در ولسوالی مقر واليت بادغيس مساعدت دفتر 83برای 

دانه  2۰کيلو نمک ، و کيلو روغن ، يک  ۱۰کيلو دال ،  ۱2کيلو آرد ،  ۱۰۰کمک مذکور، برای هرخانواده سروی شده، 

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

 

 کودک مهاجر افغان در 23۰های امريکايی گزارش داده است که بيش از به نقل از مقام” ان بی سی نيوز“شبکه خبری 

 برند.اياالت متحده امريکا تنها استند در حاليکه والدين يا اولياء شان در افغانستان بسر می

تن ديگر آنان از سوی  ۱3۰يکصد و چهار تن از اين کودکان زير مراقبت اداره اسکان مجدد مهاجرين قرار دارند و 

 شوند.حکومت های ايالتی يا موسسات غيردولتی نگهداری می

شان حدود يک سال پيش به امريکا رفتند. ها و همکاران افغانکودک بدون همراه در جريان تخليه امريکايی ۱5۰۰بيش از 

 بيشتر آنان با اعضای خانواده هايشان يکجا شده اند.

سخنگوی اداره اسکان مجدد مهاجرين در امريکا گفته است که هدف آنان يکجاسازی تمام کودکان افغان با والدين يا 

 شان در امريکا است.بستگان 

شود، ما فورا برای يکجا سازی او با خانواده بمجرد اينکه يک کودک بدون داشتن همراه بزرگسال شناسايی می“او گفت: 

 ”کنيم.و يا عزايزان اش اقدام می

https://morr.gov.af/


 

7 
 

 

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

 

 

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

ها بخاطر شود و برخی از کشورهای که در آن افغاناين در حاليست که تنها يک پرواز تخليه هر هفته از کابل انجام می

 کشند روند پذيرش مهاجرين را متوقف کرده اند.منتقل شدن به امريکا انتظار می

ها به کشور سوم بسيار دشوار است، اما سخنگوی وزارت خارجه امريکا نيز گفته است که دريافت ويزه از سوی افغان

 کند.ی میحکومت امريکا تمام گزينه های قابل دسترس را برای رفع مشکل پناهجويان بررس

  نیوز آریانا

 

اند با وجوديکه همه دار و ندارشان را های اخير در ولسوالی سپين بولدک واليت کندهار گفتهگان دراثر سيالبديدهآسيب

 های الزم برای شان صورت نگرفته است.اند اما تا هنوز کمکاز دست داده

خواهند که در قسمت ساخت و ساز دوباره خانه المللی میحکومت و نهادهای امداد رسان ملی و بينگان از ديدهاين آسيب

 شان با آنها مساعدت کنند.های

 منزل مسکونی ويران شده است. 4۶2های اخير يک هزار و های محلی کندهار، دراثر سيالببربنياد آمارمقام

https://morr.gov.af/
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منزل  4۶2چنان يک هزار و اند و هممند شده هزار خانواده خساره 5 به گفته مسووالن، در ولسوالی سپين بولدک حدود

 مسکونی از بين رفته است.

های سيار به های اوليه به شمول خيمهگويند که کمکدرهمين حال، مسووالن نهادهای امداد رسان در واليت کندهار می

 اند.گان فراهم کردهسيالب زده

دانند و از دولت و نهادهای مدد رسان های که به آنها صورت گرفته است را بسنده نمیکمکاز سويی هم، باشندگان محل 

 شان کارهای بنيادی انجام دهند. خواهند که برای بازسازی منازلمی

های اخير، تجارت ميوهای خشک و تازه واليت کندهار نيز متضرر شده است و خسارات قابل ذکر است که براثر سيالب

 تی به باغداران وارد کرده است.مالی هنگف

 رادیوی آزادی 

 

تيم صحی و تغذيۀ اين اداره خدمات صحی را به خانواده ها و اطفال  2۱گويد که صندوق کودکان ملل متحد )يونيسف( می

 .نندکسيالب زده در افغانستان عرضه می

 

 .های اخير در مناطق مختلف افغانستان متاثر شده انديونيسف در تويتی روز شنبه گفت که هزاران خانواده از سيالب

https://morr.gov.af/
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نفر در اثر  2۰۰دهد که از ماه سرطان حدود ارقام وزارت دولت در امور رسيدگی به حوادث حکومت طالبان نشان می

 .ها در افغانستان جان باخته اندسرازير شدن سيالب

 

تن جان باخته  ۱۹4محمد نسيم حقانی سخنگوی اين وزارت به راديو آزادی جزئيات داده گفت: "در نتيجۀ اين سيالب ها 

هزار راس  ۹ خانه قسماً و يا به طور کامل تخريب شده و بيش از ۱28۰تن ديگر زخمی شده اند.  2۶5اند و بيش از 

 ".مواشی از بين رفته اند

 

هزار جريب زمين زراعتی نيز در افغانستان  2۹ها ، بيش از های طالبان، در نتيجه جاری شدن سيالببه گفته مقام

 .تخريب شده است

 آژانس اطالعاتی باختر

 

 .د لومړني ملي پارک څخه کتنه کړې ده  زره کورنیو او بهرنیو سیالنیانو په هېواد کې ١٠٨د تېر یو کال په بهیرکې 

سوولیت په غاړه لري وایي چې په کنټرول م د بامیانو د کرنې او اوبو لګولو ریاست مسوولین چې د بند امیر د دروازې د
امیر څخه  له بند  زره کورنیو او بهرنیو سیالنیانو ١٠٨  په تېر یو کال کې  له مخې دغه ریاست کې د راټولو شویو شمېرنو

 .کتنه کړې
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د د سیالنیانو شتون او عالقمندي   والیت کې د بامیانو د اطالعاتو او فرهنګ رییس مولوي سیف الرحمن محمدي په دغه
سلګونو  جاذبو شتون او له سیالنیانو سره ښه چلند وباله او ویې ویل چې بامیان د سراسري امنیت، د طبیعي او لرغونو

 .د ګرځندویانو لپاره ښه والیت دى تاریخي اثارو، څلو او د طبیعي جاذبو په لرلو سره د افغانستان په کچه

راوړنو څخه وبلل او زیاته یي کړه د بامیانو په  ت له مهمو الستههغه سراسري امنیت او په سیمه کې د ګرځندوى سم مدیری
څخه   بېالبېلو سیمو د بامیانو له  امنیت تامین دى او سیالنیان کوالى شي له کومې اندېښنې پرته مرکز او ولسوالیو کې بشپړ

 .کتنه وکړي

ى یې ساحو کې بشپړ امنیتي نظم تامین کړى دغه راز د اطالعاتو او فرهنګ ریاست د امنیتي ځواکونو په همغږۍ په ګرځندو
 .دى

امکاناتو د برابرولو په الره کې به له اړوندو  په لرغونو ساحو کې د خدمتونو د ښه والي او د  دغه راز هغه ژمنه کوي چې
 .ادارو سره هلې ځلې وکړي

خیرهللا خیرخواه د بامیانو مال  سرپرست وزارت  د اطالعاتو او فرهنګ  دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې
او د ګرځندوى صنعت   په دغه والیت کې به د لرغونو ساحو د ساتنې  کړې وه، چې ژمنه  والیت ته د سفر په بهیرکې هم

 .ښه والي لپاره هلې ځلې وکړي د
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