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او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1-------------------------------- سلک شود همکاريو هوکړه ليک ال وزارت او وستا موسسې ترمنځ   د مهاجرينو چار

 2---------------------------------------------------------------- هزار مهاجر افغان به وطن برگشت نمود 2نزديک به 

 2-------------------------------------------------------------------- له زرو زيات افغان مهاجر وطن ته راستانه شول 

 3------------------------------------------------------ مهاجر توسط گارد ساحلی ايتاليا نجات داده شدند ۵٠نزديک به 

 5------------------------------------------------- مهاجر را پس از عقب راندن يونان نجات داد ١٣۴دريای اژه: ترکيه 

 7------------------------------------------- واژگونی يک مينی بس حامل مهاجران در يونان يک کشته به جای گذاشت 

 8-------------------------------------- هزار مهاجر با قايق های کوچک وارد بريتانيا شدند  ۴۵بيش از  ۲٠۲۲در سال 
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 متن کامل اخبار 

   دوزارت ویب سایت

 

راستنېدونکو، داخلي بېځايه شوو او اړمنو کورنيو    د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت او د وستا موسسې ترمنځ

 مه د همکاريو هوکړه ليک السليک شو. ( ١٣ته د ژمنيو مرستو په موخه سې شنبه د مرغومي په ) 

امريکايي ډالره دی، د مهاجرينو چارو وزارت مسلکي (  ١٣زره او ) (  ۹۹۸مجموعي ارزښت يې )   دغه هوکړه ليک، چې  

 مرستيال مولوي عبدالرحمن راشد او د يادې موسسې د مسؤل ترمنځ په وزارت کې السليک شو.

وي هوکړه ليک پر بنسټ به )  د مهاجرينو چارو وزارت مسلکي مرستيال په دې اړه معلومات ورکړل، چې د السليک ش

راستنېدونکو، داخلي بېځايه شوو او اړمنو کورنيو ته په غزني، پروان او پکتيکا کې ژمنۍ کڅوړې چې پکې نغدې (  ٣۴٠

 پيسې او ګرمې جامې شاملې دي ووېشل شي.

رې د مهاجرينو چارو د وېش بهير به د يادې ادارې له لو   د اړتياوو ارزونې، د مستحقو کورنيو د پېژندنې او د مرستو

 وزارت تر څارنې الندې ترسره ترسره کېږي 

https://morr.gov.af/
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 ویب سایت وزارت 

 

 برگشتند. به واليت نيمروز   جدی 11مقيم ايران، از طريق پل ابريشم، به تاريخ  تن مهاجر افغان  793يک هزارو 

 .تن مجرد بودند  1672تن و    121خانواده ، شامل    33افراد مذکور  به اساس معلو مات ريس امورمهاجرين واليت نيمروز  

   دوزارت ویب سایت 

 

https://morr.gov.af/
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( تنه افغان مهاجرينو هېواد ته  ١٣۷۲)     ( مه۸)     په   د مرغومي   له الرې د ايران څخه   د هرات واليت د اسالم قلعه

 راستانه شول.

  ( يادو راستنېدونکوکې  په  په خبره  آمر  د  مهاجرينو چارو  د  قلعه  د اسالم  )(  ١١د هرات واليت  تنه (  ۵۲کورنۍ، چې 

 مجردين ول. تنه نور يې ( ١٣۲٠)  کېږي

(  WARCHILDماشومان چې رد مرز شوي و د مرستو په موخه )   (۲٣)   د يادو راستنېدونکوله ډلې   د سرچينې په خبره

 ته ور وپېژند شول.   دفتر

 مهاجرنیوز

  

کند، روز دوشنبه گفت،  سازمان داکتران بدون مرز که بر قايق های مهاجران در بخش مرکزی بحيره مديترانه نظارت می

تن را از آب بيرون کشيد و به محل امنی انتقال داد. پيش از اين مهاجران به صورت مکرر    ۵٠گارد ساحلی ايتاليا حدود  

  .خواهان کمک شده بودند

https://morr.gov.af/
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کند، در توييتر نوشت: »حاال  ه ای از امدادگران که به افراد زير خطر غرق شدن در دريا کمک می گروه "االرم فون" شبک

کنيم که گارد ساحلی ايتاليا مهاجران را در نهايت نجات داده است.« اين مهاجران روز يکشنبه با خيال راحت تاييد می

 .ات بيشتری ارائه نشده استخواهان کمک شده بودند. در مورد افرادی که نجات داده شدند، جزئي

  ۴۵سازمان داکتران بدون مرز صبح روز دوشنبه اعالم کرد، شبکه االرم فون به آن ها خبر داده که يک قايق را با حدود 

 .کندسرنشين آن خطر غرق شدن تهديد می

We are still in contact with the ~50 people who are adrift since yesterday south of 

. Authorities continue to ignore their distress. We don't find words to #Lampedusa

explain them why nobody is coming for their rescue. Rescue is needed NOW! 

January 2, 2023Alarm Phone (@alarm_phone)  — 

 مهاجر نجات يافته از ايتاليا به آلمان انتقال داده شدند  ۹٠:يشتر بخوانيد ب

اين سازمان در ادامه گفته بود، اگر کشتی نجات »جيو بارتس« که به سوی بندر تارانتو در حرکت است، با قايق مهاجران 

 .شودکند. اين کشتی توسط سازمان داکتران بدون مرز اداره میمواجه شود، به آنها کمک می

مسوول امور مطبوعاتی سازمان داکتران بدون مرز گفت: »ما بالفاصله از سازمان های پيش از اين، مائوريتسيو دبان،  

دولتی ايتاليا خواهان صدور مجوز برای کمک شديم، اما پاسخی دريافت نکرديم.« او افزود: »ما براساس قوانين بين  

 «.نيمالمللی و کنوانسيون های بحری موظف هستيم به افرادی که در معرض خطر هستند، کمک ک

کرد، به خاطر  در صورتی که سازمان داکتران بدون مرز بدون اجازه نهادهای دولتی ايتاليا به سرنشينان اين قايق کمک می

شد. اين سازمان خيريه بعدا اعالم حکم سختگيرانه ای که توسط حکومت راست افراطی ايتاليا صادر شده، دچار مشکل می

 .کندکرد که ديگر اين قايق را جستجو نمی

 UPDATE  

 

Following last night’s rescue in which 41 people were recovered from the water, 

our team undertook a transshipment of another 44 people from a merchant vessel, 

as requested by the Italian Maritime Rescue Coordination Centre. 

pic.twitter.com/LBLhm0mqKR 

https://morr.gov.af/
https://twitter.com/hashtag/Lampedusa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/alarm_phone/status/1609815342616043521?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/prs/post/45130/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://t.co/LBLhm0mqKR
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سازمان داکتران بدون مرز صبح روز دوشنبه يک سلسله پيام های توييتری را نشر کرد تا نشان دهد، فقط زمانی به قايق 

 .درخواستی در اين زمينه دريافت نمايدکند که از سوی نهادهای دولتی ايتاليا ها کمک ها می 

اين سازمان افزود که روم در يک مورد از کشتی »جيو بارنتس« خواسته که کمک نکند. زيرا وضعيت »توسط ليبيا  

 .مديريت شده است« و سازمان داکتران بدون مرز به اين درخواست گردن نهاده است

روز به يک    ۶٠رود تا در عرض  حکم جديد در روز دوشنبه به امضای رييس جمهور ايتاليا رسيد و حاال به پارلمان می

 .قانون تبديل شود. ممکن است در جريان اين مدت تغييراتی در آن صورت گيرد

حکومت راست افراطی در ايتاليا به رهبری جورجا ملونی، نخست وزير اين کشور، کارش را در ماه اکتوبر آغاز کرد و  

وعده داد که ديگر نگذارد مهاجران )با قايق( وارد ايتاليا شوند. به گفته وزارت داخله اين کشور شمار آن ها در سال  

  .هزار تن رسيد ١٠۵به بيش از  ۲٠۲۲

شوند. اين سازمان ها افرادی را  کند که مهاجران و قاچاقبران انسان توسط سازمان های خيريه تشويق می می  ملونی ادعا

 .کنند از شمال افريقا با عبور از مسير خطرناک بحيره مديترانه به اروپا بياينددهند که سعی مینجات می

در دريا هميشه از قوانين بين المللی و ملی پيروی  گويند که در زمينه نجات جان انسان ها  اما سازمان های خيريه می

 .افتدگويند که با اين قوانين جان انسان ها به خطر میاند. آن ها قوانين جديد را محکوم کرده و میکرده

 مهاجر را در مديترانه نجات داد  ١١٠٠نيروهای ايتاليا بيش از  :بيشتر بخوانيد 

اند توسط نيروی دريايی ايتاليا و يا قايق های گارد ساحلی اين کشور به ايتاليا رسيده  ۲٠۲۲بيشتر مهاجرانی که در سال  

 .نجات داده شدند و کشتی های سازمان های خيريه نقشی در نجات آن ها نداشتند

ا تن که قصد عبور از بحيره مديترانه را داشتند جان باخته و ي  ۲٠۲١۸به گفته سازمان بين المللی مهاجرت، دست کم  

 .حين عبور از اين مسير مفقود شده اند

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/44319/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 

6 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

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

 

مهاجر را که توسط نيروهای يونانی عقب رانده شده بودند، در    ١٣۴گويند نيرو های دريايی اين کشور  مقامات ترکيه می

 .مهاجر غيرقانونی در واليت های موغال و ازمير بازداشت شدند ٦۹دريای اژه نجات دادند. به گفته اين منبع 

مهاجر غيرقانونی را که توسط يونان به داخل آب های ترکيه رانده  ۴١٣نيروهای دريايی ترکيه  انادولوبه گزارش رسانه  

ز واليات ازمير و موغال را داشتند،  مهاجر غيرقانونی که قصد عبور ا  ٦۹شده بودند، نجات دادند. به گفته مقامات ترکيه، 

 .از سوی پليس بازداشت شدند

شهروند خارجی را که قصد عبور غيرقانونی با قايق های   ٣۲فرماندهی گارد ساحلی ترکيه اعالم کرد که تيم های آنها  

بدروم در جنوب   مهاجر غيرقانونی را در منطقه  ١٦الستيکی را داشتند بازداشت کردند. در همين حال، نيروهای دريايی  

 .غربی واليت موغال که از سوی نيرو های يونان به داخل آب های ترکيه رانده شده بودند، نجات دادند

 مهاجر توسط گارد ساحلی ترکيه در آب های اژه ۸١نجات  :مرتبط

در يک عمليه جداگانه، پنج مهاجر غيرقانونی که در يک قايق الستيکی سوار بودند در نزديک واليت موغال نجات داده  

 .گفته مقامات ترکيه، آنها نيز توسط نيروهای يونانی عقب رانده شده بودندشدند. به 

مهاجر که به گونه غيرقانونی توسط مقامات يونان به داخل آب های ترکيه رانده شده بودند، نجات   ١١٣در همين حال،  

 .تن در غرب واليت ازمير بازداشت شدند ٣۷يافتند و 

 .تقل شدندمهاجران سپس به اداره مهاجرت محل من

https://morr.gov.af/
https://www.aa.com.tr/en/turkiye/turkiye-rescues-134-irregular-migrants-after-illegal-greek-pushbacks/2778270
http://www.infomigrants.net/prs/post/45737/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%B8%DB%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D9%87
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کند اما يونان اين اتهامات را همواره رد  همواره يونان را به عقب راندن غير قانونی قايق های مهاجران متهم می ترکيه

 .کرده است

خواهند به اروپا برای شروع يک زندگی جديد بروند. اين  ترکيه يک نقطه ترانزيت کليدی برای مهاجرانی است که می

 .کنندجران به ويژه آنهايی هستند که از جنگ، آزار و شکنجه فرار میمها

ها هزار مهاجر از کشورهای ديگر را به خود جا داده   ١٠٠ميليون مهاجر از سوريه و    ٣،۷ترکيه حدود   به گفته مقامات،

 .است

 مهاجرنیوز

 

راديوی يونان به نقل از پوليس محلی اعالم کرد، در پی واژگونی يک مينی بس حامل مهاجران، يک تن کشته شده و سه 

  .تن زخم های جدی برداشته اند. اين سانحه در شمال شرق يونان رخ داده است

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/search?q=%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
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چاق مهاجران است، از آن  تا به حال معلوم نيست که چرا اين مينی بس واژگونی شده است. راننده آن که مظنون به قا 

 .سرنشين ديگر اين مينی بس صدمه ای نرسيده است  ١۲زمان ناپديد شده است. به 

 شان در مديترانه جان باختند مهاجر پس از غرق شدن قايق حامل  ١۵ :بيشتر بخوانيد 

منابع پوليس گفتند، اين وسيله نقليه از منطقه مرزی ترکيه با يونان به سوی غرب يونان در حرکت بوده است. مسيری 

 .که معموال توسط قاچاقبران مورد استفاده قرار می گيرد

قاچاقبران از يونان به مرکز و غرب اروپا و يا ايتاليا راه يابند، بدون اين که  بسياری از مهاجران سعی می کنند با کمک  

هزار يورو   ۷در يونان ثبت و راجستر شوند. آن ها می گويند که باندهای قاچاقبران برای سازمان دهی چنين سفرهايی تا 

 .ق به غرب اروپا می رسنددالر( جمع آوری می کنند. روشن نيست که چه تعداد از مهاجران از اين طري ۷۴٠٠)

تن را ثبت کرد که از راه   ۸۵٠٠حدود    ۲٠۲۲کميساريای عالی سازمان ملل برای پناهندگان )يو ان اچ سی ار( در سال  

 .زمينی از ترکيه به يونان آمدند

ايوروس که    قاچاقبران، پيوسته سعی می کنند با مينی بس، موتر و يا الری مهاجران را از منطقه پيرامون رودخانه مرزی

 .بين يونان و ترکيه قرار دارد به غرب يونان انتقال دهند

 چهار جسد از سانحه قايق مهاجران در سواحل تونس پيدا شدند  :بيشتر بخوانيد 

افيک، يکی از داليل آن اين است  در اين مسير هر از گاهی سوانح مرگبار رخ می دهد. به گفته افراد نزديک به پوليس تر

که باندهای قاچاقبران معموال از رانندگان خوردسال و بی تجربه استفاده می کنند. زيرا آن ها در صورتی که بازداشت 

 .شوند، مجازات های سنگينی دريافت نمی کنند

 زمهاجرنیو

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45798/%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/45701/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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هزار مهاجر با قايق های کوچک از طريق کانال   ۴۵بيش از    ۲٠۲۲حکومت بريتانيا روز يکشنبه اعالم کرد که در سال  

دهد. پس از آلبانيايی ها بيشترين تعداد  مانش وارد اين کشور شدند که در چند سال گذشته افزايش بی سابقه را نشان می

 .دهنداين مهاجران را افغان ها تشکيل می

که با قايق های کوچک از کانال مانش عبور    دولت بريتانيا در اولين روز سال جديد ميالدی آخرين آمار مهاجرانی را

 ۲٠۲١مهاجر از فرانسه به بريتانيا عبور کردند و در سال    ۴۵۷۲۸درحدود    ۲٠۲۲کنند، منتشر کرده است. در سال  می

 .دهددرصد افزايش را نشان می ۶٠تن به اين کشور رسيدند که اين رقم  ۲۸۵۲۶حدود 

با قايق های کوچک از مسير دريای    ۲٠۲۲هزار مهاجر در سال    ۶٠ودند که  پيش از اين مقامات بريتانيا تخمين زده ب

 .مانش وارد بريتانيا شده اند

 کردندپناهجو در روز کريسمس از کانال مانش عبور  ۹٠:مرتبط

اند که در ، سرنشينان آن از البانيا و افغانستان بوده۲٠۲۲بر اساس آخرين گزارش، نيمی از قايق های وارد شده در سال 

موعاً اند. در همين سال مجدرصد مهاجران افغان در اين مدت به بريتانيا رسيده  ١۵درصد مهاجران البانيايی و    ٣۵مجموع  

 .اندقايق کوچک به سواحل بريتانيا رسيده ١١٠۴

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/45712/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%DB%B9%DB%B0-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 .درصد از مهاجران وارد شده در بريتانيا مردان هستند ۸۷افزايد که اين گزارش می

شود اين مسير دريايی از شرق فرانسه تا سواحل بريتانيای کبير بسيار خطرناک است و جان بسياری از پناهجويان  گفته می

 .چهار مهاجر که قصد داشتند به بريتانيا بروند در اين کانال جان باختندته را گرفته است. ماه گذش

هجوم مهاجران غيرقانونی به بريتانيا با قايق های کوچک برای دولت اين کشور درد سر ايجاد کرده است. برای جلوگيری 

آيند، به اين کشور ين مهاجران، دولت انگلستان با رواندا توافق نامه را امضا کرد تا مهاجرانی را که با قايق میاز عبور ا

 .اخراج را قانونی خواند ديوان عالی بريتانيا نيز اين روند .افريقايی بفرستد

امضا  ری از ورود مهاجران به بريتانيا از طريق کانال مانشلندن و پاريس توافقنامه ای را برای جلوگيهمچنان ماه گذشته  

افزايش   ازای  اين دو کشور، بريتانيا در  توافقنامه امضا شده ميان  بنياد  فرانسوی در    ۴٠کردند. بر  درصدی نيروهای 

 .به جانب فرانسه است ۲٠۲٣و  ۲٠۲۲های مليون يورو در سال ۷۲سواحل اين کشور، متعهد به پرداخت 

البانيايی که با قايق های   البانيا موافقت کرد که مهاجران  عالوه بر اين، نخست وزير بريتانيا، ريشی سوناک با کشور 

رسند به کشورهايشان بازگردانده شوند. او گفت که هزاران البانيايی در ماه های آينده به کشورشان  کوچک به کشور می

 .بازگردانده خواهند شد

  ۴٠٠کانال مانش پر ازدحام ترين و خطرناک ترين مسيرهای دريايی جهان بين فرانسه و بريتانيا است که روزانه حدود  

کنند. بسياری از مهاجران از جمله افغان ها با قايق های کوچک از سواحل کاله در  کشتی تجاری از اين مسير عبور می

 .کنند خود را به بريتانيا برسانندتالش می فرانسه با کمک قاچاقبران

  

 

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/45403/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DB%B4%D9%A3-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.infomigrants.net/prs/post/45503/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.infomigrants.net/prs/post/45831/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86%20%D9%88http:/www.infomigrants.net/prs/post/44718/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%95-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4

