
 
 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان ۱۰ ز  ۱4۰۱_سال  می 

 

او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1 --------------------------------------------------------- ته راستانه شول وادېزرو يات افغان مهاجر ه له خهڅد ايران 

 2 ----------------------------------------------------------------- شد یکيتخن یابيارز یکنديدا تيوال نيشهرک مهاجر

 3 -------------------------------------------------- شوي ېزرو زياتو کورنيو سره مرست ېله در ېواليتونوک رېپه يوشم

 4 ------------------------------------------------- ېوشو ېزرو زياتو کورنيو سره مرست هځنېله پ ېواليتونو ک( 1۸په )

 5 ---------------------------------------------- در پاکستان متاثر شده اند هاالبياز س« هزار مهاجر افغان ۸۰۰حدود »

 6 ----------------------------------------------------------------- موندل شوي والډک 3۷ ېک اپوټسمندر  ې: د اژوناني

 ۸ --------------------------------------------------- شدند یتن زخم 2۰از  شيدر حادثه موتر حامل مهاجران در چک ب

 9 -------------------------------------------------------- شودیم ليدگرباش تعد انيآلمان به نفع پناهجو یپناهندگ نيقوان

 11 -------------------------------------------- جهان يیبرنامه غذا یافغان از سو ونيليم 21 یبرا یمواد خوراک عيتوز

 12 ----------------------------------------------- یسال جار یط هيتوسط ترک یرقانونيهزار مهاجر غ 16نجات حدود 

رانده  ايبه در وناني یروهايرا که ن یرقانونيمهاجر غ 932هزار و  15جان  ريماه اخ 9در  هيترک یگارد ساحل

 12 ------------------------------------------------------------------ نجات داد یبودند، از خطر مرگ حتم

 13 --------------------------------------------------------------- الموييل الرډ کايييامر ونهيليم 1۰د افغانستان بانک 

 14 ----------------------- ميرسانه ها است یامور نشرات وزارت اطالعات و فرهنگ: در صدد کاهش مشکالت مال نيمع
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ز کامل اخبار  مت 

 د وزارت وېب پاڼه

 

په خپله خوښه او جبري توګه  واليت د اسالم قلعه له الرې افغان مهاجر د هرات( ۱۲۲۷مه ) (۶) تلې په د ايران څخه د

 .هېواد ته راستانه شول

( ۶۰کورنۍ، چې )( ۱۷واليت د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو د امر په وينا، د يادو راستنېدونکو له ډلې )د اسالم قلعه 

تنو نورو مجردينو ( ۶۳۲تنه کېږي د ) (۱۱۶ ) کورنۍ چې (۲۳) تنو نورو مجردينو په جبري او( ۴۱۹تنه کېږي د ) 

 .په خپله خوښه هېواد ته راستانه شول سره

د مرستو  تنو نورو مجردينو سره( ۷۹تنه کېږي د )( ۷۰کورنۍ چې )( ۲۰له ډلې ) يادو راستنېدونکو د د سرچينې په خبره

 .ته ور وپېژندل شول (IOM) په موخه د مهاجرت نړيوال سازمان

https://morr.gov.af/
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 ويب سايت وزارت

 

مورد  UNHCRشهرک مهاجرين واليت دايکندی، توسط هيأت اعزامی وزارت امور مهاجرين به همکاری مالی دفتر

 .ارزيابی تخنيکی قرار گرفت

جريب زمين در نيلی مرکز دايکندی موقعيت دارد، به گفته هيأت اعزاميدراين  ۱۰۰شهرک مذکور درساحه يک هزارو

شهرک پروژه های سرک سازی، اعمار پلچک ها و جويچه های رد آبهای سطحی، سيستم آبرسانی برای تمام باشندگان 

تمام معيارات انجنيری تطبيق گرديده است. اما به اين شهرک و مرکز آموزشی جوانان بصورت معياری و با درنظرداشت 

دليل مداخالت مسئولين حکومت های قبلی در بخش ترتيپ پالن تفصيلی، زمينه غصب را برای غاصبين و مسئولين قبلی 

 .اين واليت فراهم و خانه های شخصی درآن اعمار نموده اند

 . انه های خود سر اعمار گرديده استفيصد زمين شهرک عمال از جانب مردم غصب و خ ۵همچنان حدود 

منبع عالوه نمود که موضوعات غضب زمين در جلسه که با ادارات سکتوری و در حضور والی آن واليت مطرح و مقام 

واليت حمايت شان را از برنامه های وزارت مهاجرين و عودت کننده ها و در زمينه واپس گيری ملکيت شهرک مهاجرين 

 .ابراز داشتند

https://morr.gov.af/
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 ېب سايټد وزارت و

 

په واليتونو کې د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت د رياستونو او امريتونو د معلوماتو پربنسټ په بادغيس، هلمند، 

کورنيو  (۳۱۹۰) مه( ۹بدخشان، تخار،غور او ننګرهار واليت کې د يوشمېر مرستندويه بنسټونو له لورې د تلې په ) 

 .سره نغدي او د خوراکي توکو مرستې شوي

کورنيو ( ۷۳زره افغانۍ، په بادغيس کې ) ( ۶کورنيو ته )( ۵۸۱په بدخشان کې )  (UNHCR)د يادو کورنيو له ډلې د

 (۳۵۵امريکايي ډالره، تخار کې ) ( ۴۲۰کورنيو ته ) (۶۷۳) زره، هلمندکې( ۱۳زره او ) ( ۲۶ته په دوو کټګوريوکې ) 

 څلور قلمه خوراکي توکي( ۸۰۰امريکايي ډالره، د اسالميک ريليف موسسې له لورې په ننګرهار کې )( ۴۲۰کورنيو ته )

 ACF) امريکايي ډالره د( ۲۰۰او )( ۲۹۰۶۰،) (۲۲۰۶۰، )(۴۱۶۵۰زره، ) ( ۲۱کورنيو ته )( ۷۰۸او په غور کې ) 

OCHA) او (UNHCR) او راستنېدونکوچارو وزارت د رياستونو په همغږۍ دفترله لورې په واليتونوکې د مهاجرينو 

 .ووېشل شوې

 

https://morr.gov.af/
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 د وزارت وېب پاڼه

 

ميدان وردګ، بدخشان، پکتيکا، دايکندي،بايمان، پروان، لغمان، هرات،بغالن،  دقندهار،کندز،خوست، نيمروز، غزني،هلمد،

( ۷مې نېټې څه تر ) ( ۷د تلې د)  تخاراو ننګرهارواليت د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو رياستونو د معلوماتو پربنسټ

 .کورنيو سره مرستې شوي( ۵۰۶۵مې نېټې پورې د يوشمېر مرستندويه بنسټونو له لورې ) 

https://morr.gov.af/
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په يادو مرستو کې نغدي، خوراکي توکي،کورنۍ کڅوړې، هګۍ، شېدې لرونکې وزې، دلمريزې برېښناتختې، روغتيايي 

 په واليتونوکې د مهاجرينو او راستنېدونکوچارو وزارت د رياستونو په همغږۍ شمال ول، چې کڅوړې او د پخلنځي وسايل

 .ووېشل شوې

 مهاجر نيوز

 

پاکستان متاثر  ها درهزار مهاجر افغان نيز از سيالب ۸۰۰حدود « سيف ِد چلدرن»امدادی  بر اساس گزارش سازمان

  .شده است های بشری برای اين مهاجرانشده اند. اين سازمان خواستار کمک

سازمان  .پاکستان شماری از مهاجران افغان نيز خانه های شان را از دست داده اند در نتيجه جاری شدن سيالب در

مهاجران افغان متاثر شده از سيالب ها در  روز پنج شنبه در برلين گفته است که شمار« سيف ِد چلدرن»حامی کودکان 

 .رسدمی هزار تن ۸۰۰پاکستان به حدود 

کنند که اخيراً به شدت از سيالب ها در پاکستان، در سه ايالتی زندگی میميليونی مهاجر افغان  ۱.۳درصد از  ۸۰حدود 

 .متاثر شده اند

گذشته ميالدی، به اين کشور همسايه  زيادی از اين مهاجران بعد از قدرت گيری دوباره طالبان در ماه آگست سال شمار

 .دهندآنها را کودکان تشکيل میهای امدادی، تقريباً نيمی از  فرار کرده اند. بر بنياد معلومات سازمان

https://morr.gov.af/
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مجبور شويد با کودکان تان از  تصور کنيد که»در پاکستان گفته است: « سيف ِد چلدرن»گوندال، مدير منطقه يی  خرم

  «.باقی مانده را نيز سيل ببرد جنگ فرار کنيد و چند ماه بعد آنچه که برايتان

 کنند که در برابر سيالب ها مقاومتافغان در خانه های کوچک گلی زندگی می او گفته است که شمار زيادی از مهاجران

 .بشری شده است خواستار کمک های بيشتر« سيف ِد چلدرن»چندانی ندارد. اين مقام مسئول سازمان

پاکستان را زير آب کرد. سرازير شدن  سال اخير بخش بزرگی از ۳۰آغاز ماه سپتمبر بدترين سيالب های موسمی در  از

 .مسکونی و زمين های زراعتی از بين بروند سيالب ها سبب شد که جاده ها، منازل

نفر قربانی اين  ۱۵۰۰يماً از اين فاجعه طبيعی متاثر شده اند. بر اساس آمار رسمی بيش از شش ميليون نفر مستق

 .رويداد طبيعی شده اند

است. ميزان بارش باران در اين کشور  پاکستان و ملل متحد گفته اند که اين فاجعه ويرانگر ناشی از تغيير اقليم حکومت

 .سال گذشته بوده است ۳۰ميانگين بارش باران در دست کم  حد درصد بيشتر از ۱۹۰در سه ماه اخير، حدود 

دانسته می شود، اما در ميان ده  همه، پاکستان مسئول کمتر از يک درصد انتشار کاربن دای اکسايد در جهان با اين

 .قرار دارد آسيب پذيرترين کشورها از تغييرات اقليمی

 مهاجر نيوز 

https://morr.gov.af/
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ماشومانو په ګډون  ځواکونو پرون پنجشنبه وويل چې د اژې سمندر په فولګاندروس ټاپو کې يې د ښځو او د يونان ساحلي

 .دي. زياته شوې ده چې دغو مهاجرو له ترکيې څخه د ايټاليا پر لور خپل سفر پيل کړی و کډوال موندلي ۳۷

ساحلي ځواکونو د تېرې چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د اژې  يونان ري اژانس د يو خبر له مخې، دخب اکاتيمريني د

 .دلي ديمون کډوال ۳۷کم عمر لرونکو کسانو په ګډون  ۹ښځو او  ۵فولګاندروس ټاپو کې د  سمندر په

 .زياته شوې ده چې د موندل شويو کډوالو په ډله کې يوه مېنداوره ښځه هم ده

ايټاليا پر لور خپل سفر پيل کړی و،  چې د يادو مهاجرو کښتۍ له ترکيې څخه د ځواکونو په يوه خبرپاڼه کې ويلي ساحلي

 .شوې وه خو د کاتېرګو په سيمه کې يوازې پرېښودل

چې کډوالو د کاتېرګو په سيمه کې د کښتۍ کنترول له السه ورکړ چې له امله يې بېړۍ په خټو  ځايي اوسېدونکي بيا وايي

 .کې بنده پاتې شوه

کښتۍ کې يوس ټاپو ته انتقال  دي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ يې ياد مهاجر په يوه مسافروړونکې دا هم ويلي چارواکو

زره يورو مصرف راغلی  ۱۰ې ايټاليا ته د رسېدو لپاره پر هر يو يې چ په وينا يې موندل شويو کډوالو منلې ده کړي دي.

 .دی

https://morr.gov.af/
https://www.ekathimerini.com/news/1194463/group-of-37-migrants-found-on-the-island-of-folegandros/
https://www.infomigrants.net/ps/search?q=%D8%A7%DA%98%D9%87
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سند له الرې يونان ته د کډوالو د داخلېدو  د اژې سمندر او اوروس سمندر اروپا ته د کډوالو د ننوتلو يوه مهمه الره ده. اژه

  .يوه شخړيزه مسله بدله شوې ده هڅه د ترکيې او يونان ترمنځ پر

ترکيه  ده چې کډوال هڅوي ترڅو په ناقانونه ډول د يونان خاورې ته دننه شي. خو اتن په وار وار انقره په دې تورنه کړې

پناه غوښتنې اجازه نه ورکوي او بېرته يې د ترکيې  بيا يوناني چارواکي په دې تورنوي چې کډوالو ته په خپله خاوره کې د

 .پر لور شړي

 دويچه وله

کرد. شمار زيادی در اين حادثه  موتر مينی بس حامل مهاجران، در جريان فرار از دست پوليس جمهوری چک تصادم يک

 .کردمشمول پنج کودک را حمل می مهاجر ۲۹زخمی شده اند. اين واسطه نقليه 

پناهجويان، ماموريت بازرسی  از کشورهای حوزه بالقان به ويژه جمهوری چک برای جلوگيری از ورود روزافزون برخی

کنند اينکه به دست پوليس نيفتند، تالش میشماری از رانندگان برای  دهند. در برخی موارد،را در مرزهای شان انجام می

 .پاسگاه ها فرار کنند از

ترافيکی شد. سخنگوی پوليس اين کشور  مهاجر در قلمرو جمهوری چک دچار حادثه ۲۹به تازگی يک واسطه نقليه حامل 

شود که ته میتن ديگر به گونه سطحی زخمی شدند. گف ۱۵به گونه جدی و  گفت که در اين رخداد شش سرنشين اين موتر

 .سرنشينان اين موتر، پنج کودک نيز بوده اند در ميان

https://morr.gov.af/
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  موتر حامل مهاجران در جمهوری چک دچار حادثه شد

راننده اين موتر که سفرش را از سلواکيا آغاز کرده بود، در گذرگاه منطقه النژوت برای ماموران مرزی توقف نکرده 

 .است

را از جاده منحرف کند. هنگام تعقيب  ل مهاجران، تالش کرده است که موتر پوليسشود که راننده اين موتر حامگفته می

 را از دست داده و با دو موتری متوقف در کنار جاده، يک تابلو و يک خانه در و فرار، راننده اين واسطه نقليه کنترول

 .منطقه برژتسالو برخورد کرده است

کيلومتری پراگ در جنوب اين  ۲۳۰وندان سوريه بوده اند. برژتسالو در بر بنياد معلومات رسانه ها، اين مهاجران شهر

  .شهر موقعيت دارد

سالوکيا آغاز کرده است. دليل اساسی  جمهوری چک از روز پنجشنبه به اينسو ماموريت کنترول و بازرسی را در مرز با

 .شودمی ن به کشورهای غرب اروپا دانستهپناهجويان و مهاجران از طريق مسير بالقا اين ماموريت، رقم روزافزون ورود

 دويچه وله

در کشورشان، باز هم زير تهديد آزار  ديد حکومت فدرال آلمان، اعضای "ال جی بی تی کيو" با وجود زندگی محتاطانه از

 .گرفته است که تا تعديل قانون پناهندگی، از چنين افراد بهتر محافظت کند ان تصميمو اذيت قرار خواهند داشت. آلم
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پناهندگی اعضای "ال جی بی تی  قانون جديد در مورد ارزيابی درخواست های( ۲۰۲۲از امروز شنبه )اول اکتوبر  سر

ناهندگی در اين بخش گويد که با تعديل قوانين پداخله فدرال آلمان می گيرد. وزارتکيو" در آلمان مورد تطبيق قرار می

 .کنند توانند که از اعضای "ال جی بی تی کيو" به گونه بهتر در آينده محافظتمی آنان

پناهندگان دگرباش بهتر محافظت شود و هيچ کس  خواهدنانسی فيزر، وزير داخله فدرال آلمان روز جمعه گفت که او می

 .به داشتن يک زندگی دوگانه خطرناک" است نبايد چنين "احساس کند که مجبور

را در معرض خطر در کشور مبداشان  ستور داده شده است که افراد دگرباشبه اداره مهاجرت و پناهندگان فدرال د

حتی اگر چنين افراد هويت جنسيتی و گرايش جنسی شان را در کشور خود  بپندارد. از ديد وزارت داخله فدرال آلمان،

 .نگهدارند يا آشکار بسازند، باز هم زير تهديد آزار و اذيت قرار خواهند داشت پنهان

 گيرد؟ی دادن حق پناهندگی به دگرباشان چگونه تصميم میآلمان رو

گفت که آزار و اذيت بر اساس  سوين ليهمن، کميشنر حکومت فدرال برای پذيرش تنوع جنسی و جنسيتی روز جمعه

 ".شده برای پناهندگی است "گرايش جنسی و هويت جنسيتی يک مبنای شناخته

تی کيو" پيش از اين تنها برای کسانی حق  در مورد پناهندگان "ال جی بیبر بنياد معلومات صفحه رسمی انترنتی آلمان 

ها  آنان در وطن شان به دليل هويت جنسی شان مورد آزار، شکنجه و ساير بدرفتاری شد کهپناهندگی در آلمان داده می

و اذيت چنان شديد باشد که ماهيت اين آزار  شدند. در اين صفحه تاکيد شده بود کهگرفتند يا محکوم به مرگ میقرار می

 باشد. در بخشی از اين صفحه همچنان اشاره شده بود "اين واقعيت که همجنسگرايی در نتيجه آن حقوق بشر نقض شده

 ".گرددنمی شود، به خودی خود يک عمل آزار و اذيت محسوبتوسط قانون مجازات می

اما خانم فيزر گفته است که يک فرآيند دو  با آنکه وزارت داخله فدرال توضيحات بيشتری در اين مورد ارايه نکرده است،

يا  متقاضيان پناهندگی به دليل هويت جنسی شان، حق پناهندگی دريافت خواهند کرد يين خواهد کرد که آيامرحله يی تع

 .خير

 رقم ورود پناهجويان به آلمان افزايش چشمگير داشته است

ند، به غيرقانونی در سال جاری وارد آلمان شده ا بر بنياد معلومات پوليس جنايی فدرال آلمان، تعداد افرادی که به گونه

ماه  ۲۸ يافته است. روزنامه "راينيشه پوست" روز شنبه اعالم کرد که از ماه جنوری تا ای افزايشگونه قابل مالحظه

 .ثبت کرده اند مورد ورود غيرمجاز به اين کشور را ۸۰۰هزارو  ۵۶سپتمبر امسال، حدود 

ماه  ۹بيان ديگر، رقم پناهجويانی که در  هرسيد. بهزار مورد می ۳۵اين رقم در زمان مشابه سال گذشته، به حدود 

 .ماه سال گذشته، شصت درصد افزايش يافته است ۹مقايسه به  گذشته وارد آلمان شده اند، در
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تن را ثبت کرده  ۸۲۷هزارو  ۱۱سپتمبر،  ام ماه ۲۸يک سخنگوی پوليس فدرال آلمان به اين روزنامه گفت که آنان تا 

آمده  نفر از اين مسير به آلمان ۶۵۰۰اند. تنها در ماه اگست و سپتمبر سال روان  اند که از طريق چک وارد آلمان شده

 .اند

 راديو کليد

ميليون تن از شهروندان افغانستان، مواد خوراکی  ۲۱غذايی جهان اعالم کرده است که طی سال روا ميالدی، برای  برنامه

 .کمک کرده است

 

 .اين نهاد، در تويتی گفته است که از ميان هر پنج افغان، برای دو تن شان کمک فراهم کرده است

در افغانستان تا حدی برطرف های خوراکی سال را با توزيع کمکبه نوشته منبع، برنامه غذايی جهان، تأثيرات منفی خشک

 .کرده است

جهان و سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد، در يک گزارش  ست که پيش از اين، برنامه غذايیاين در حالی

با وضعيت اضطراری  که تا ماه نوامبر سال روان ميالدی، نزديک به شش ميليون شهروند افغانستان مشترک گفته اند

 .دگرسنگی مواجه خواهن

https://morr.gov.af/


 
 
 

12 
 

 

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

 

 

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

 گزارش مشترک اعالم کرده اند که افغانستان دومين زمستانی را تجربه خواهد المللی با نشر يکاين دو نهاد امدادرسان بين

 .ها به دليل افزايش گرسنگی هيچ آمادگی قبلی ندارندکرد که خانواده

 راديو صدای ترکيه

نيروهای يونان به دريا رانده بودند، از  مهاجر غيرقانونی را که ۹۳۲هزار و  ۱5ماه اخير جان  ۹ ساحلی ترکيه در گارد

 خطر مرگ حتمی نجات داد

 

نيروهای يونانی در دريا مواجه  که با آرزوی يک زندگی تازه درصدد مهاجرت به اروپا هستند، با بدرفتاری پناهجويانی

شوند، گارد ساحلی ترکيه جليقه نجات به دريا انداخته می که بدون حتی شوند. آخرين اميد اين مهاجران غيرقانونیمی

 .است

شوند، از بروز هرگونه تلفات احتمالی جلوگيری های گارد ساحلی که برای کمک به مهاجران غيرقانونی وارد عمل میتيم

 .کنندمی

غيرقانونی را که از سوی  مهاجر ۹۳۲هزار و  ۱5سپتامبر امسال در مجموع جان  ۳۰ژانويه تا  ۱ساحلی ترکيه از  گارد

 .ازمير، آيدين و موغال رانده شده بودند، نجات داد اسير،قلعه، باليکيونان به سمت آبهای چناق

https://morr.gov.af/


 
 
 

13 
 

 

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

 

 

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

ها درخواست کمک سرگردانی قايق مهاجر غيرقانونی که به دليل نقص فنی موتور، آبگرفتگی و ۱۷۹4سوی ديگر  از

 .ده شدندآور ها به ساحلکرده بودند، نيز توسط اين تيم

مهاجر غيرقانونی  ۳۲5۹در اين بازه زمانی، بيشترين آمار رانده شدن از سوی نيروهای يونانی مربوط به اوت امسال با 

 .بود

قاچاقچی انسان را نيز دستگير  ۹۸مهاجر غيرقانونی را کشف و  ۱۸گارد ساحلی ترکيه همچنين در بازه مذکور جسد 

 .کردند

 بی بی سی 

 

  تصوير آرشيف

 .د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن يکشنبې لس ميليون امريکايي ډالر په آزاد بازار کې د ليالم لپاره وړاندې کړي

 

 .البان يې اداره کوي پر خپله ټويټر پاڼه د دې مزايدې خبر خپور کړی دید افغانستان بانک چې ط

https://morr.gov.af/


 
 
 

14 
 

 

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

 

 

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

هدف په تېر څه باندې يوه کال کې تقريبا هره  د هېواد مرکزي بانک په بازارونو کې د افغانۍ د ارزښت د ثابت ساتلو په

 .بازار کې ليالموي اونۍ څو ميليون ډالر په آزاد

 .معلومه نه ده او طالبانو هم تراوسه په دې اړه رسماً څه نه دي ويليدا چې دا پيسې له کومې سرچينې راځي 

اګسټ راهيسې يې له افغانستان سره څه باندې يو ميليارد  ۲۰۲۱خو امريکايي چارواکو څه موده مخکې وويل چې د 

 .ډالره مرسته کړې ده

 آژانس اطالعاتی باختر

 

و در تالش  ها و خبرنگاران بوده  حامی رسانه معين امور نشرات وزارت اطالعات و فرهنگ ميگويد: امارت اسالمی 

 .در همکاری با وزارت ماليه کاهش دهد است که مشکالت مالی رسانه ها را

خبرنگاران ونقض حقوق رسانه ها   و بد رفتاری با  اين در حالی است منابع خارجی در جريان يک سال گذشته ازخشونت

 .ادعا نا درست خوانده است  کحرف که معين امور نشرات وزارت اطالعات و فرهنگ آن را ي در افغانستان گفته اند،

https://morr.gov.af/


 
 
 

15 
 

 

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

 

 

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

خبرنگارآژانس باخترگفت: تمام ادارات امارت  مهاجرفراهی معين امورنشرات وزرات اطالعات و فرهنگ درمصاحبه با

 . اند و از خبرنگاران حمايت می کنند سالمی افغانستان حامی خبرنگاران

 هيچ خبرنگاری در کشور نبوديم،  امارت اسالمی، ما شاهد قتل  با پيروزی دو باره  و  فراهی افزود که دريک سال گذشته

 .بيشتر آز آن بود که فکر ميشد  گراف خشونت و بدرفتاری عليه خبرنگاران در حالی که در حکومت قبلی،

امارت اسالمی کميسيون تخطی از رسانه بود و کدام مرجع  وزیاين گفته ها در حالی بيان ميشود که در يک سال بعد از پير

معين امورنشرات وزارت اطالعات و فرهنگ در اين  نبود که به مشکالت رسانه های رسيدگی کند، ديگری مسئوليت پذير

مشکالت  از رسانه ها فعال شده و تا کنون دوبار جلسه داشته است و در کنار مسايل ديگر باره ميگويد: کميسيون تخطی

 .رسانه ها را نيزمورد بحث قرار داده است

با  از رسانه ها با مشکالت مالی مواجه اند و وزارت اطالعات وفرهنگ اين موضوع را شماری  مهاجرفراهی؛ به گفته

در کل تالش  شان وعده همکاری داده است، وزارت ماليه درميان گذاشته است و وزارت ماليه نيز در رفع مشکالت ماليات

  .داريم که مشکالت مالی رسانه ها را کاهش دهيم

تصميم   رسانه يی  درجلسات بررسی از تخطی های  :مشکالت خبرنگاران گفته است  او در رابطه به رسيدگی در مورد

  .خبرنگاران و رسانه ها از يک آدرس مشخص و واحد رسيدگی خواهد شد گرفته شده است که به مشکالت

گفت: در قانون دسترسی به   دسترسی به اطالعات ت اطالعات وفرهنگ همچنان درباره قانونمعين امور نشرات وزار

خواهد شد.  آمده است که بعد از توشيح مقامات ، دراخيتار خبرنگاران ورسانه قرارد داده اطالعات تغييرات اندکی به وجود

ل و مثبت در قبال رسانه ها داشته است مگر با فعا بايد گفت که امارت اسالمی در جريان بيشتر از يکسال گذشته ديدگاه

دانسته  در کشور ناشی از قيودات امارت اسالمی  آن وجود دارد و بسته شدن صد ها رسانه در برابر  اينهم ايرادی ها

 .اند به داليل مالی از کار باز مانده  ها  ميشود در حالی که بيشتر رسانه

خارجی حمايت مالی ميشدند مگر بعد از پيروزی دو  رسانه ها از منابع داخلی وبيشترين  ٬قبل از پيروزی امارت اسالمی 

دادند که در چنين  حمايت ها پايان يافت و بسياری رسانه ها توان فعاليت و رقابت را از دست باره امارت اسالمی چنين

 .مالمت کردن امارت اسالمی عادالنه نيست  ٬وضعيت
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