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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 ---------------------------------------------------------------------------------- خانواده در ننگرهار مساعدت شد 16

 1 ---------------------------------------- شد عی    توز  وبسته صیح برق آفتاب   لیبغالن وسا تیبه صد ها خانواده در ول 

 2 ----------------------------------------- وپروان مساعدت صورت گرفت بدخشان  اتیدر ول   از هزار خانواده شیبه ب

 3 ----------------------------------------------------------- شودیاعمار م یمیاز صد خانواده در لغمان رسپناه دا شیبه ب

   پ دو ېوبډد  ت   ښلون پالژ: د ک
 4 ------------------ يړ ته تلل غوا ا یتانېبر  ېکانال له لر   سیلګد ان والډل هم ک هې  رسب ېښ 
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 متن کامل اخبار

 ویب سایت وزارت

 

 

 مساعدت صورت گرفت.  قوس 23در والیت ننگرهار بتاریخ   سرپناهخانواده جهت اعمار  16برای 

دیگر مبلغ   خانواده 9افغانی و به  580هزارو  43خانواده  5افغانی ، به  294هزارو 52خانواده مبلغ  2کمک مذکور به 

 مهیا شده بود. NRCافغانی بود که از طریق موسسه  740هزارو  30یک صدو 

 ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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خانواده عودت کننده، و بیجاشده  643قوس، برای  23ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت بغالن به تاریخ 

 .وسایل برق آفتابی و بسته های صحی را توزیع نمود

 .جانب آن اداره با همکاری موسسات همکار شناسایی و سروی شده بودند این خانواده ها قبال از

و   UNHCR خانواده دو تخته سولر همراه با وسایل آن بود که از جانب دفتر 265وسایل مساعدت شده، به هریک از 

ه اداراه تهیه شده بودکه با حضور داشت نمایند DACARخانواده بسته های صحی از جانب موسسه  378هریک از   به

 مهاجرین وموسسات یاشده توزیع شد

 ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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خانواده  520ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت بدخشان از مساعدت نقدی و غیر خوراکی برای یک هزارو 

 قوس خبرداد. 23به تاریخ   عودت کننده

افغانی پول نقد ، سه تخته کمپل ، وبسته های پوشاک زمستانی ازجانب موسسه  500هزارو  17مبلغ   مساعدت یادشده

IOM   امور مهاجرین توزیع گردید.  با حضور نماینده ریاست بودکه 

مساعدت نقدی صورت   قوس 23ریخ در والیت پروان بتا  خانواده جهت اعمار سرپناه 100برای طبق یک خبر دیگر 

 گرفت.

 بود که در مرکز والیت توزیع شد. NRCهزار افغانی مساعدت موسسه  30  الی 500هزارو  4کمک مذکور مبالغ 

 ویب سایت وزارت

https://morr.gov.af/
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خانواده  137قوس از آغاز کار ساخت سرپناه دایمی برای  23والیت لغمان بتاریخ ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان 

 خبرداد. UNHCRعودت کننده ، بیجاشده و نیازمند درآن والیت با همکاری دفتر

هریک شامل دو اطاق نشیمن ، یک آشپزخانه  به گفته منبع ، سرپناه ها در ولسوالی علینگار آن والیت اعمار مى شود که 

هزارو یکصد دالر امریکایی هزینه برخواهد داشت  52صدو 4ک تشناب می باشد واعمار سرپناه های یاد شده، مبلغ ، و ی

دالر امریکایی طور مرحله وار پرداخیته می شود ومرحله اول آن مبلغ یک هزارو  300هزارو  3که به هر خانواده مبلغ 

 ت.است که به مستحقین پرداخت شده اس دالر امریکایی  320

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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ښار دنکرک ته څېرمه لون پالژ کې سلګونه کډوال چې ډېری یې افغانان دي په خورا سختو شرایطو کې د فرانسې شمالي 

شپې ورځې تېروي. دا هغه کسان دي چې د بېالبېلو دالیلو له کبله د انګلیس کانال له الرې برېتانیا ته تلل غواړي. کډوال 

 .نیوز د دنکرک له مهاجر کمپ څخه راپور ورکوي

مه پر کډوالو د خوړو وېشلو ځای ته ۱۵صمت چې ګرمې جامې یې اغوستې دي نن پنجشنبه د ډېسمبر شپاړلس کلن ع

و له رسېدو وروسته له افغانستانه وتلی دی د لون پالژ په یوه طالبانراغلی دی. د پروان دغه اوسېدونکی چې واک ته د 

لیس کانال له الرې په کښتیو کې ځان برېتانیا ځنګلي سیمه کې اوسېږي. نوموړی یو له هغو کډوالو دی چې غواړي د انګ

تنه نور کډوال راسره  ۳۰څو شپې مخکې مې برېتانیا ته د اوښتو هڅه وکړه. کښتۍ کې شاخوا »ته ورسوي. هغه وایي: 

ول. شپږ ساعته مو په سمندر کې مزل وکړ، خو څپې ډېرې لوړې وې. د ډوبېدو له وېرې مو خپل سفر ته ادامه ور نه 

 «.کړه

عصمت په څېر د دغه کمپ هر یو اوسېدونکي یو یا څو ځله په کښتیو کې برېتانیا ته د ورتګ هڅه کړې ده. دوه اونۍ د 

مخکې ډېریو کډوالو په یوه ډګر کې خیمې تړلې وې چې د مون پالژ د اورګاډي پټلۍ ته نږدې یې موقعیت لري، خو اوس 

الي ډېری اوسېدونکي یا د انګلیس کانال له الرې برېتانیا ته اوښتي په یاد ډګر کې یوازې څو خیمې لیدل کېږي. د دغه پنډغ

 .دي او یا هم ځنګلي سیمو ته تللي او تر ونو الندې یې خیمې وهلې دي

https://morr.gov.af/
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 برېتانیا ته تلل غواړي« په هره بیه چې کېږي»فرانسه: لون پالژ کمپ کې کډوال  :بیا ولولئ

د 

 کډوالو خیمې لون پالژ کمپ کې. انځور: دانا البز، کډوال نیوز 

انګلیس کانال چې د فرانسې او برېتانیا ترمنځ موقعیت لري یو له تر ټولو خطرناکو سمندري الرو بلل کېږي او د کډوالو د 

کښتیو د ډوبېدو خطر پکې زیات دی. د تېرې سه شنبې په شپه دغه تنګه کې کې د کډوالو د یوې کښتۍ ډوبېدو پېښه کې 

تنو نورو د ژغورلو خبر ورکړی دی، خو د ځینو  ۴۳. که څه هم چارواکو د لږترلږه څلورو کسانو خپل ژوند له السه ورکړ

رسنیو په راپورونو کې راغلي دي چې سمندري ځواکونو له ځنډ وروسته د یادو مهاجرو د مرستې غوښتنې ته ځواب 

 .ورکړی دی

 تنه نور ژغورل شوي دي ۴۳انګلیس کانال: څلور کډوال ډوب شوي او  :بیا ولولئ

اغلې ده وایي مسوله امیلي مویار چې نن پر کډوالو د خوړو د وېشلو لپاره دنکرک کمپ ته ر ۵۶ګراند سنت کې د یوتوپیا 

 ۵۶چې ډوبه شوې کښتۍ کې د سپرو کډوالو په اړه معلومات نه لري، خو داسې معلومېږي چې د سفر پر مهال د یوتوپیا 

دغه شمېرې په ګراند سنت کې کډوالو ته ورکړل شوې وې. فکر کوو چې دوی له ګراند سنت کمپ »شمېرې ورسره وې : 

 «.څخه ساحل ته تللي دي

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/ps/post/44987/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%98-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%DA%A9%DB%90-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%3C%3C%D9%BE%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%90-%DA%A9%DB%90%DA%96%D9%8A%3E%3E-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%84-%D8%BA%D9%88%D8%A7%DA%93%D9%8A
http://www.infomigrants.net/ps/post/45405/%D8%A7%D9%86%DA%AB%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%85%D9%84%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%89%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%88-%DB%B4%DB%B3-%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D9%8A
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 «نه ډارېږمنور له سمندره »

له پېښې څو ساعته مخکې اوشان سوپرمارکېټ ته نږدې د بس په تمځي کې سلګونه کډوال والړ ول. »د امیلي په وینا: 

 «.دغه شپه ګڼو کسانو هڅه وکړه چې برېتانیا ته والړ شي، خو یو شمېر کسان له کاناله په تېرېدو بریالي نه شول

کډوالو د کښتیو د ډوبېدو پېښې په هکله خبر ترالسه کړی دی. خو هغه وایي عصمت د ټیک ټاک او فېسبوک له الرې د 

چې نور له سمندره نه ډارېږي. نوموړی چې پالر یې په ایران کې اوسېږي هیله لري چې د خپلې خاله لور سره د یو ځای 

 .کېدو لپاره برېتانیا ته واوړي

ه ټېلفون وکړ او و یې ویل چې فرانسه کې پاتې شم ځکه الره له پېښې وروسته مې پالر او د خاله لور ما ت»هغه وایي: 

خطرناکه ده، خو دلته د کډوالو د ژوند شرایط ښه نه دي او کډوال په داسې چټلو کمپونو کې ژوند کوي. زه غواړم چې 

 «.برېتانیا کې پناه وغواړم

 «یوازې د مرګ الره را پاتې ده»

https://morr.gov.af/
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کې له افغانستانه وتلی او  ۲۰۰۹کلن افغان کډوال په  ۳۶ته تلل غواړي. دغه خو عبدالعزیز بیا له مجبورۍ څخه برېتانیا 

کې د یونان قبولي ترالسه کړه خو په دې بریالی  ۲۰۱۶څه باندې لس کاله یې په یونان کې تېر کړي دي. که څه هم هغه په 

 .اه غوښتنه وکړهنه شو چې خپله کورنۍ یونان ته ور وغواړي، نو ځکه فرانسې ته راغی او دلته یې د پن

 .هېڅ بدیل نه دی را پاتې»میاشتو راهیسې په فرانسه کې اوسېږي او غوښتنه یې رد شوې ده وایي:  ۱۸نوموړی چې له 

فرانسوي چارواکي نه غواړي چې زه دلته پاتې شم. یوازنۍ حل الره دا ده چې ځان برېتانیا ته ورسوم او هلته د پناه 

 «.غوښتنه وکړم

دلته د کار زمینه »لري چې وکولی شي له برېتانیا څخه خپلې کورنۍ ته پیسې واستوي. د نوموړي په وینا: عبدالعزیز هیله 

 «.نشته، له اسنادو پرته څوک کار نه راکوي. خو انګلستان کې وضعیت ښه دی

ب نه شي دغه افغان کډوال له یخې هوا او د اسانتیاوو له نشتوالي څخه هم شکایت لري او وایي چې د شپې څوک خو

کولی. نوموړی تر اوسه برېتانیا ته د ورتګ هڅه نه ده کړې، خو په پام کې لري چې ژر تر ژره ځان له فرانسې څخه را 

 .وباسي

 «.یوازې د مرګ الره را پاتې ده»هغه سمندري سفرونو ته په اشارې سره وایي: 

 کډوال ژغورل شوي دي ۱۳۰یوه شپه کې څه باندې  :بیا ولولئ

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/ps/post/45353/%D8%A7%D9%86%DA%AB%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D9%BE%D9%87-%DA%A9%DB%90-%DA%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%90-%E2%80%8D%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D9%8A
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 پولیس لوفرنکوک ساحل کې ګزمه کوي. انځور: دانا البز، کډوال نیوز

 چارواکي مسولیت پر یو بل اچوي

وینا هېڅوک هغو کډوالو ته رسېدنه نه کوي چې په سړه هوا کې له سمندره بېرته کمپ ته راځي.  د یوتوپیا مسوله امیلي په

نوموړې زیاتوي چې چارواکي مسولیت پر یو بل اچوي. دغه بشري کارکوونکې په دې آند ده چې د کډوالو د ستونزو د 

نیزم جوړ شي او برېتانیا ته د تګ لپاره خوندي لپاره باید کډوالو ته د رسیدنې میکا هوارولو او د غمجنو پېښو د مخنیوي

الرې موجودې وي. د هغې په وینا اوسنیو شرایطو کې د کډوالو د کښتیو د ډوبېدو پېښو رامنځته کېدل د تعجب خبره نه 

 .ده

شوی. پنځه ویشت کلن الیاس یو له هغو کډوالو دی چې درې ځله یې برېتانیا ته د اوښتو هڅه کړې ده، خو بریالی نه دی 

هغه چې د کاپیسا اوسېدونکی دی او یو نیم کال مخکې له افغانستانه وتلی دی وایي ساحل ته نږدې په یوه ځنګل کې یې 

ور نه کړل شو. هغه د کډوالو د مړینې پېښې په هکله له نورو څخه « سېګنال»شپې تېرې کړې، خو کښتۍ ته د سپرېدو 

 .دوبلینی دی او بله چاره نه ده ور پاتېلري، خو « سترس»چې  خبر ترالسه کړی او وایي

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

 

 لفرنکوک ساحل ته نږدې یوه خیمه. انځور: دانا البز، کډوال نیوز 

د لوفرنکوک ساحل ته څېرمه غونډي او کوچنۍ تپې لیدل کېږي. دا یو له هغو ځایونو دی چې کډوال کښتیو ته د سپرېدو 

کوونکی سرتېری وایي چې ځینې ورځې لسګونه کډوال په مخکې شپې پکې سبا کوي. په لوفرنکوک ساحل کې یو ګزمه 

بېالبېلو کښتیو کې برېتانیا ته د تګ هڅه کوي. هغه زیاتوي چې له دې وړاندې کډوالو په ژمي کې له سفره ډډه کوله، خو 

 .اوس په سړه هوا کې هم په نامناسبو کښتیو کې سپرېږي
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