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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1---------------------------------------------- د مهاجرينو چارو وزارت نوي رئيسان کار کوونکو ته ور وپېژندل شول

 2------------------------------------------- معين مالی و اداری: ما تالش داريم افراد شايسته و متعهد را استخدام کنيم

 3------------------------------------------------------------ د مهاجرينو چارو وزارت اونيزه اداري ناسته ترسره شوه

 4--------------------------------------------------------------------- ورکشاپ پالن عمل واليتی در نيمروز برگزارشد

 5----------------- د پکتيا واليت د مهاجرينو چارو رياست کار کوونکو ته د ظرفيت لوړونې روزنيز پروګرام ترسره شو

 6----------------------------------------------------------------------------- هلمند کمک شد  د خانواده دربيش از ص

 7----------------------------------------------------------------------- کورنيو سره مرستې وشوې( ۴۹بدخشان کې )

 8---------------------------------------------------------- بيش از دو هزار مهاجرافغان ازايران به وطن برگشت نمود

 9-------------------------------------------------------------کندز کې د دوامداره بيا يوځای کېدو لومړنۍ ناسته وشوه

 10 ------------------------ اضافي استوګنځايونه جوړيږي ۱۰۰۰پاريس کې د سرپناه کړکيچ: کډوالو لپاره په ژمي کې 

 12 --------------------------------------------------------------- افغانانو په ايستلو کې پاتې راغلېګارډين: بريتانيا د 
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 متن کامل اخبار

  دوزارت ویب سایت

 

امارت د رياست الوزرا په منظورۍ د وزارت   د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت د مقام د الر ښونې پر بنسټ د ا. ا.

 اته تنه رئيسان او چارواکي مقرر او د وزارت کار کوونکو ته ور وپېژندل شول.

زارت مالي او اداري مرستيال الحاج مه په وزارت کې ترسره شول، د و( ۱۴په هغه مراسموکې چې دوشنبه د ليندۍ په )

 محمد ارسالح خروټي، مسلکي مرستيال مولوي عبدالرحمن راشد او يوشمېر رئيسانو او کار کوونکو شتون درلود.

قاري اجمل وياړ د مقام د دفتر د رئيس، مولوي محمد جان خدرخېل د داخلي پلټنو د رئيس، مولوي   په دغو تغيراتوکې

 د مالي او اداري رئيس، مولوي محمود الحق احدي د حقوقي مالتړ د رئيس، قاري احمد هللا هاشمي محمد اسماعيل ذبيح هللا

او حاجي محمد علي باور د حقوقي سالکار په   د پالن او پالېسۍ د رئيس، قاري محمود شاه د څارنې او ارزونې د رئيس

 توګه ټاکل شوي دي.

https://morr.gov.af/
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رئيسانو او چارواکو  ې د رئيسانو د معرفۍ په مراسموکې يې شتون درلود مالي او اداري مرستيال ااو مسلکي مرستيال، چ

ته د برياليتوب هيله وکړه، دغه بدلونونه يې يو مثبت ګام او باله او د يادو کسانو تغير او تبديل يې د نوو تجربو او زده 

 ګټور او د تشې د لمنځه وړلو په برخه کې مهم ياد کړ.  کړو په برخه کې

 ویب سایت وزارت

 

قوس در مقر وزارت با حضور مقامات  14امتحان متقاضيان کار در بست های خالی وزارت امور مهاجرين، روز دوشنبه 

 تن متقاضی برگزار شد.  60و مسئوالن منابع بشری و اشتراک 

الحاج محمداسالح خروتی معين مالی و اداری وزارت امور مهاجرين، که از جريان امتحان مذکور نظارت می کرد، ضمن 

آرزوی موفقيت به متقاضيان، اطمينان داد که استخدام کارمندان بر اساس رقابت و شايستگی افراد صورت می گيرد و 

 هيچگونه واسطه و سفارش پذيرفته نخواهد شد. 

ن بيان کرد که "ما تالش دارد تا افراد شايسته و متعهد را در بست های خالی اين اداره استخدام کنيم و اکنون وی همچنا

زمينه خدمت در تمام واليات کشور فراهم گرديده و متقاضيان که نيت شان خدمت رسانی به مردم است بايد آمادگی آنرا 

 داشته باشند که در هر واليت بتوانند کار کنند. "

https://morr.gov.af/
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  دوزارت ویب سایت 

 

مهاجرينو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزير الحاج خليل الرحمان حقاني په مشرۍ ددغه وزارت د معينانو، رئيسانو  

 او مستقلو آمرينو ترمنځ اونيزه نوبتي ناسته ترسره شوه

کې د مهاجرينو د ښارګوټو د ويش ميکانيزم مسوده، چې د "عودت و ادغام" رياست له لورې چمتو شوې په دغه ناسته 

وه ددغه رياست د رئيس له لورې واورول شوه او د ټولو ګډونوالو نظرونه پکې واخستل شول او د ال تدقيق لپاره اړونده 

 کمېټې ته وسپارل شوه

 مرستو رسولو او د وزارت اړوند په نورو مسايلو تفصيلې بحثونه شولددې ترڅنګ داخلي بې ځايه شوو ته د ژمنيو 

سرپرست وزير ټول رئيسان خپلو کارونو ته متوجه کړل او غوښتنه يې ترې وکړه، چې ورسپارل شوي مسوليتونه په ښه 

 توګه او اخالص ترسره کړي

 

https://morr.gov.af/
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 ویب سایت وزارت

 

به اساس گزارش از آمريت امورمهاجرين وعودت کننده گان واليت نيمروز ورکشاپ پالن عمل واليتی دران واليت تحت 

 قوس برگزارگرديد. 13رياست معاون والی و با اشتراک نمايند های نهاد های همکار بتاريخ 

را   اشتراک کننده گان ، تدوير همچو ورکشاپنخست امر امورمهاجرين نيمروز ضمن خوش آمد گويی از هيات وزارت و 

 حرکت نيک خوب د رراستای حل مشکالت دانسته و در مورد پالن عمل واليت صحبت کرد.

 سپس ريس دفتر والی نيمروز در مورد صحبت ، از هيئت اين وزارت تشکری نموده و تعهد همکاری همه جانبه را دادند 
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  دوزارت ویب سایت 
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( دفتر په مرسته د پکتيا واليت د مهاجرينو چارو رياست کار UNHCRد مهاجرينو چارو وزارت د پالوي له لورې د )

 مه روزنير پروګرام ترسره شو.( ۱۳کوونکو ته د ليندۍ په ) 

د تګالرې او يوشمېر مالي او  د بشري سرچينو د فورمونو د طی مراحلو  برنامه کې د وزارت د پالوي له لورې په ياده 

 اداري مسايلو په اړه معلومات ورکړل شول او د ګډنوالو سوالونو ته ځوابونه وويل شول.

 ویب سایت وزارت 

 

 توزيع شد.مساعدت نقدی قوس  13  به تاريخخانواده بيجاشده در واليت هلمند  164برای 

 دريافت نمودند. را UNHCRدالر امريکايی جهت ترميم سرپناه مساعدت موسسه  700خانواده ها مبلغ  هريک از

  

https://morr.gov.af/
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  دوزارت ویب سایت

 

( مه ۱۲( له لورې د بدخشان واليت د مهاجرينو چارو رياست په همکارۍ د ليندۍ په WFPنړيوال سازمان )خوراک  

 ( کورنيو سره د خوراکي توکو مرستې وشوې.۴۹)

 ( بيسکويټ ووېشل شول.۲۱( کيلو دال او )۲۵( قوطۍ غوړي، )۴( بوجۍ اوړه، )۸يادو کورنيو هرې کورنۍ ته )
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 ویب سایت وزارت 

 

تن مهاجرافغان  234مريت سرحدی اسالم قلعه رياست امورمهاجرين و عودت کننده گان واليت هرات ازبرگشت دو هزارو 

 قوس خبرداد. 13ازايران، به تاريخ 

خانواده شامل  41ديگرافراد مجرد بودند و ازآن ميان، تن  2005تن و  229خانواده، شامل  56از ميان افراد مذکور 

 معرفی شدند. IOMتن مجرد را غرض دريافت کمک، به دفتر 363تن وهمچنان  146
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   دوزارت ویب سایت

 

( مه د کندز واليت ۱۳کندز کې د راستنېدونکو او داخلي بېځايه شوو د دوامداره بيا يوځای کېدو لومړنۍ ناسته د ليندۍ په 

 د ناستو په تاالر کې د والي په مشرۍ او د سکتوري ادارو او ملي او نړيوالو بنسټونو په ګډون ترسره شوه.

په اړه   رئيس د راستنېدونکو او داخلي بېځايه شوو د شته ستونزوپه لومړي سر کې د کندز واليت د مهاجرينو چارو 

 خبرې وکړې او د حل په موخه يې د واليت مقام او مرستندويه بنسټونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه.

و روسته د موسسو استازو هر يو په خپل وار سره د چمتوالي په برخه کې خپل پالنونه وړاندې کړل او د ناستې په پای 

 اړوندو ادارو ته الزمې الرښوونې وکړې.  ې د کندز واليک

 

 

https://morr.gov.af/


 

10 
 

 

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

 

 

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

 کدوال نیوز

  

کم عمره کډوال د پاريس يوې مهمې دولتي ودانۍ مخې ته  ۲۰۰په داسې حال کې چې د جمعې د ورځې راهيسې شاوخوا 

نور بيړني استوګنځايونه  ۱۰۰۰د اعتراض په ډول خپلې خيمې تړلي، د پاريس ښاروالۍ ويلي چې د پسرلي تر پايه به 

 .چمتو کړي

ښاروالۍ ويلي د پاريس ښاروالۍ په داسې مهال دغه پريکړه کړې چې په پاريس کې د کډوالو شمير ورځ تر بلې ډيريږي. 

 .چې نوي استوګنځايونه به په بيړنيو حاالتو او د کډوالو په ډيريدو سره دولت او انجمونونه ته وسپاري

د فرانسې خبري آژانس ليکلي چې د پاريس ښارواله آن هيدالګو د کډوالو له يوه مرکز څخه د ليدنې پر مهال مطبوعاتو 

 «.و سره زمونږ په ښار کې وضعيت خورا بد دید سړکونو پر غاړه د خلکو له ډيريد» ته وويل:

شته استوګنځايونو چې له وړاندې په  ۶۳۰۰نوي ژمني شوي استوګنځايونو به پر  ۱۰۰۰د ښاروالۍ شورا ويلي چې 

زرو استوګنځايونو د چمتوکولو يوه برخه ده چې د دولت لخوا په پام کې  ۲۰پاريس کې موجود دي، اضافه شي. دا د هغو 

 .نيول شوې

https://morr.gov.af/
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ځايونه تر اوسه مشخص شوي او د ژمې په اږدو  ۶۰۰پاريس ښاروالۍ ويلي چې د ښار په بيالبيلو ځايونو کې شاوخوا  د

  .کې به پرانيستل شي

 د کډوالو لپاره د سرپناه کړکيچ

کم عمره کډوال چې ګڼ شمير افغان ځوانان هم په کې دي د جمعې د ورځې راهيسې د پاريس په زړه کې د  ۲۰۰شاوخوا 

 .ولت د عالي شورا ودانۍ مخې ته د اعتراض په ډول خپلې خيمې تړلي تر څو دولت ور ته د سرپناه زمينه برابره کړيد

 ۵۶کډوالو د پاريس په زړه کې د دولت د عالي شورا ودانۍ مخې ته خيمې تړلي. انځور: ايتوپيا  ۲۰۰شاوخوا 

تنه يي له دې وړاندې د شپږو  ۴۷۰دغه تنکي ځوانان چې د زيرسن د تثبيت لپاره د دولت د ځواب په تمه دي، شاوخوا 

 .مياشتو لپاره پاريس ته نږدې په يوه پنډغالي کې ترخيمو الندې شپې سبا کولې

غواړي چې دوې ته دې سرپناه د دغو کډوالو د بې سرپناهۍ په اړه يو شمير انجمنونه سخت انديښمن دي او له دولت څخه 

ستړي شوي يو، مونږ بايد دغه ځوانان په سړکونو کې » څخه يان مانزي په دې اړه وايي: انجمن ۵۶ايتوپيا برابر کړي.د 

 «.ګرم دیپرې نږدو. دولت په دغه تاوتريخوالی کې 

https://morr.gov.af/
https://twitter.com/Utopia_56/status/1599547664986963968
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تيره شپه ډيره يخني وه، دوې نه شوای کوالی دغه حالت وزغمي. جدي » همدارنګه له سيمې څخه يوه رضارکاره وويل:

 «.روغتيايي ستونزي شته، له خارښ څخه نيولي تر رواني فشاره پورې

غه ستونزه ال پسې ډيره په پاريس کې د کډوالو لپاره د سرپناه ستونزه يوه نوې خبره نه ده خو د ژمي په راتګ سره د

 .شوې. د بې سرپناه کډوالو له ډلې ډيرۍ يي افغانان دي چې تر خيمو الندې له کړاوه ډک ژوند تيروي

 د پاريس په الشاپل سيمه کې تر يوه پله الندې سلګونه افغانان تر خيمو الندې ژوند کوي: نور ولولئ

 کدوال نیوز

  

زره افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه هوکړه وکړه خو د دغې پريکړې  ۵ګارډين ورځپاڼې راپور ورکړی چې بريتانيا تيرکال 

 .راهيسې يي يو کس هم نه دی ايستلی. دغې ورځپاڼې بريتانيا د افغان او اوکرايني کډوالو ترمنځ په توپيري چلند تورنوي

په ورځ خپور شوی راغلي چې بريتانيا له خپلو ژمنو سره سره نه دی توانيدلی چې  چې د دوشنبې د ګارډين په راپور کې

هغه افغانان انتقال کړي چې له بريتانيا سره يي د کار کولو له امله خپل ژوند په خطر کې اچولي و. دغې بريتانوۍ ورځپاڼې 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/ps/post/44750/%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%DB%90-%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%90-%D8%B3%D9%84%DA%AB%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D9%85%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%90-%DA%98%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/44750/%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%DB%90-%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%90-%D8%B3%D9%84%DA%AB%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D9%85%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%90-%DA%98%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%8A
https://www.infomigrants.net/ps/post/44750/%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%DB%90-%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%90-%D8%B3%D9%84%DA%AB%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D9%85%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%90-%DA%98%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%8A
https://www.theguardian.com/world/2022/dec/03/revealed-uk-has-failed-to-resettle-afghans-facing-torture-and-death-despite-promise
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Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

کې د بيا ميشتيدنې ژمنه شوې وه، د شکنجې او مرګ  هغو افغانانو سره چې نږدې يو کال وړاندې په بريتانيا» ليکلي:

 «.په تمه دي سره مخ دي خو الهم دوې د بريتانيا حکومت د ځواب

له مخې چې د  )ACRS (ورځپاڼه زياتوي چې د بريتانيا د کورنيو چارو وزارت د افغان اتباعو د بيا ميشتيدنې سکيم

جنورۍ په مياشت کې اعالن شوی و، يو کس هم له افغانستان څخه نه دی منل شوی او نه دی ايستل شوی چې دا د 

چارواکو بی غوري ښيي. د دغه پروګرام هدف د هغو افغانانو سره مرسته کول و چې د بريتانيا حکومت سره يي په 

ار کړی و او يا هم په يوه ډول ورسره ښکيل وو. د ورځپاڼې په بارو دوې د طالبانو له ګواښ سره مخامخ افغانستان کې ک

 .دي

کسان کار کوي په داسې حال کې چې د اوکرايني  ۸څخه تر  ۵ورځپاڼه ليکي چې د افغانانو د دوسيو د څيړلو لپاره يوازې 

 .ي بوخت ديبريتانيايي کارکونک ۵۴۰پناه غوښتونکو د دوسيو لپاره 

 زره افغانانو د پناه ورکولو پروګرام پيلوي ۲۰بريتانيا نوي کال کې د :نور ولولئ

دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان په پاکستان، ايران او نورو هيوادونو کې د دې انتظار باسي تر څو د لويديځو 

هيوادونو ويزې ترالسه کړي. څه موده وړاندې يو شمير افغان خبرياالن په اسالم اباد کې د يو الريون په ترسره کولو له 

 .ينه دې برابره کړينړيوالو غوښتي و چې د دوې د انتقال زم

زره افغانان چې خبرياالن، مدني فعاالن او د بريتانيا پخواني کارکوونکي  ۲۳د يادولو ده چې بريتانيا د تخليې پر مهال نږدې 

 .زره نور افغانان به هم انتقال کړي ۶په کې شامل دي، دې هيواد ته انتقال کړي او همدارنګه ژمنه يي کړې چې 

   

    

https://morr.gov.af/
https://www.gov.uk/guidance/afghan-citizens-resettlement-scheme
https://www.infomigrants.net/ps/post/37444/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%88%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D8%B2%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%AB%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%8A?preview=1670250672332

