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  وګار ښدخوست په قملوال 
     ځ  وونښيو  ک    ټ  

   ګټ 
 4 -------- (هڼپا بیوزارت و ( ته وسپارل شو اخيستټ 

 5 ----------------- (چولهی)دواست شیاروپا در حال افزا هیبه اتحاد هیاز ترک انیفرانتکس: ورود پناهجو

 9 ------------ دویچه وله ایدر آسترال دیگسترده حاال طوفان و بارش باران شد یها یبه دنبال آتش سوز

 10 ----------------- روزنامه اطالعات روز «نفر را گرفته است ۴۰در کشور جان  ریاخ یهایباربرف»
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  ک  يو ۲۶دخوست واليت دکډوالوچارو رياست له لورې د مرغوم  په 
مه دخوست په قملوال ښاګوټ  

  شو. 
   اخيستټ 

، امنيه قومندان او نورو اړونده ادارو په شتون ک  ګټ   ښوونځ  د خوست واليت دوال 

 موسسې له لورې په لس ORCD يورو په ارزښت  د ۶۰۰دغه ښوونځ  دنړيوالو معيارونورسه سم د 

 جريبه ځکې کې جوړ شوی 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

5 

 

 افغانستانناحیه کابل  ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  

هزار  ۸۲، بیش از ۲۰۱۹آژانس حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا )فرانتکس( یم گوید که در سال 

قانونی وارد اتحادیه اروپا شده اند. این آمار در مقایسه به سال ب  تن درصدی  ۴۶، افزایش ۲۰۱۸ه گونه غیر

 .را نشان یم دهد

 به دلیل وضعیت در سوریه و همچنان نی ثبانی » فابریک لیگاری، رئیس فرانتکس گفت: 
ً
این موضوع عمدتا

ام های پاکستانی و ایرانی در برابر شهروندان افغانستان در افغانستان است.از سوی دیگر، تغییر سیاست مق

 «.هم سبب این موضوع شده است

میلیارد یورو بدهد تا این کشور  ۶میالدی، اتحادیه اروپا توافق کرد که برای ترکیه تا سطح  ۲۰۱۶در سال 

ی ک ی از هجوم پناهجویان به اروپا جلوگیر  کرده و نیر
ی

 .ندبه وضعیت مهاجران سوریانی رسیدک

 یونان در تالش است که ازدحام بیش از حد اردوگاه 
ی
ق اما از تابستان سال گذشته به این طرف، جزایر شر

ی میان پناهجویان و خشونت ها همواره رخ داده اند  .هایش را کاهش بدهد. در این اردو گاه ها درگیر

ین کمپ پناهجویان در یونان است، پس ا ی یک پناهجو در نتیجه در برابر اردوگاه موریا که بزرگیی ز جان باختی

وهای پولیس   ها، تا رسیدن نیر
زخیم های ناشر از چاقو تظاهرات رخ داد. پناهجویان با آتش زدن زباله دانی

 .راه را مسدود کردند
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ی زخم برداشته بود در مسیر  ۲۰مقام های محیل گفته اند که یک جوان  ساله یمنی که در جریان یک درگیر

 .نه جان باختانتقال به شفاخا

ساله افغان بازداشت شد و مورد بازجونی قرار   ۲۷پولیس گفته است که در پیوند به این قضیه یک جوان  

 .گرفته است

ی وضعیت در اردوگاه های یونان به وخامت بیشیی گراییده است. پناهجویان تالش یم   در سال های پستر

 .کشورهای غرب اروپا بروندکنند که با عبوراز ترکیه وارد یونان گردند و سپس به  

ی بار در  ال  سفرانتکس اذعان کرد که رقم ورود پناهجویان، پس از توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه برای اولتر

 .گذشته بار دیگر باال گرفت
نهایی بر میلیون سوریایی را به ت ۳.۶رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفته است که کشورش نمی تواند به تنهایی، میزبانی 

د، باز خواهد دوش بکشد. اردوغان پیش از این هم هشدار داده بود که "دروازه ها را به روی مهاجرانی" که می خواهند به اروپا برون

ست او خوا کرد. رئیس جمهور ترکیه در تالش است که پول بیشتری را به دست آورد و ظاهرا به نظر می رسد که اروپایی ها هم به

 .موافقت کنند

مهاجر را دارد. اما در حال حاضی  ۳۰۰۰اردوگاه مهاجران "موریا" در جزیره لسببببببببو  یونان ظرفیت 

بببببببببببب یم برند. کمپ موریا که یک از پنث مرکز اولیه ثبت نام مهاجران  ۹۸۰۰ پناهجو در این اردوگاه برسب

ین اردوگاه های مهاجران در ای  .ن کشور به شمار یم روددر یونان است، یک از بزرگیی

اکیر مهاجرانی که در اردوگاه موریا جابجا گردیده اند، به خدمات عاجل صببببببببببن نیاز دارند. این دخیی 

از نوار غزه یک از آنها اسبببببببببببببت که در نتیجه بمباران هواپیماهای اشائییل باالی خانه شبببببببببببببان مجرو   

 یم
ی

 .کند  گردیده و فعال با خانواده اش در اردوگاه موریا زندک

 ۴۰مهاجر به جزایر یونان رسبببببیدند. یک کشبببببنی که در آن  ۲۸۰۰در ماه آگسبببببت سبببببال روان بیش از 

مهاجر بود، بعد از اینکه از جانب اداره حفاظت از مرزهای خارجی اروپا "فرانتکس" کشببگ گردید، 

د مر  ۱۴کودک و   ۱۸زن،  ۸مهاجر،  ۴۰به بندر سبببببببببناال سبببببببببینامنیس انتقال داده شبببببببببد. در جم  این 

 .شامل بودند و همه این مهاجران از افغانستان اند
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 A  

ی نبعد از اینکه زنان و کودکان در یک اردوگاه موقت انتقال یافتند، این مردان انتظار دارند که آنها  یر

ی اردوگاه انتقا داده شوند. افراد داوطلب و امداد رسانان به مامورین محل کمک یم   به زودی به همتر

 .جران تازه رسیده، آب و مواد غذانی بدهندکنند تا برای مها

یک زن افغان در تنوری نان یم پزد و هر قرص نان را به یک یورو به دیگر مهاجران به فروش یم 

ی دلیل  ی است. به همتر ی بسیار پائتر ایط دراین کمپ خراب است و کیفت مواد غذانی نیر رساند. شر

ی اردوگاه برس یم برند، با گذشت زمان راه هانی براشمار زیادی از مهاجرانی که از دیر زمانی در این 

 .شان جستجو یم کنند تا یاد وطن را زنده نگهدارند و اندک پول به دست بیاورند

ان بدون  شمار زیادی از مهاجران در اردوگاه موریا نیاز به خدمات عاجل صن دارند. سازمان "داکیی

ی عاجل را ایجاد کرده است. در داخل اردوگاه تنها مرز" در مقابل اردوگاه موریا یک کلینیک کمک ها

ی به دلیل تعداد زیاد مریضان، بعضا از تداوی مهاجران  یک داکیی کار یم کند. در شفاخانه مایتلتر

 .خودداری یم شود

ستان" واسکت های نجات و قایق های پناهجویان در شمال این جزیره به نمادی از موج نی " قیی

تبدیل شده است. جزیره لسبو  از سال ها به این  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۵ای سابقه مهاجرت در سال ه

 یم کنند. در حال حاضی 
ی

طرف مرکز بحران مهاجرت بوده و در حومه این جزیره هزاران مهاجر زندک

 یم کنند. پیش بینی یم شود این تعداد تا پایان ۱۱
ی

هزار مهاجر در مناطق مختلگ این جزیره زندک

 .امسال افزایش یابد

 یم ۹در اردوگاه موریا در حال حاضی حدود 
ی

کنند که مرصوفیت روزانه شان هزار مهاجر زندک

 .ایستادن در قطارهای طویل برای به دست آوردن غذا و آب است
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defaultبار و وخیم کمپ موریا در جزیره لسبو  یونان انتقال مهاجران به مناطق وضعیت رقت

 دیگر

ند تا با قایق به دیگر شهرهای یونان انتقال داده شوند. پس از ورود گرویه از مهاجران آماده شده ا

مهاجر را به  ۱۴۰۰مهاجر به اردوگاه موریا در یک شب، حکومت یونان تصمیم گرفت تا  ۶۰۰

 شهرهای دیگر یونان انتقال دهد. بیشیی آنها به اردوگاه نایا کاواال، که در قریه ای در شمال یونان

 .داده شده اند موقعیت دارد، انتقال
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ده ویران شده اند، برای  بارش باران های شدید و رعد و برق در ایاالنی که به خاطر آتش سوزی های گسیی
الیا مصیبت جدیدی را به وجود آورده است  .شهروندان آسیی

لند پس از بارش باران  ی ق ایالت کوییی چند شاهراه اصیل مسدود گردیده و پارک های تفرین در جنوب شر
های سیل آسا، بسته شده اند. در طول چند ماه گذشته این شدیدترین مورد بارش باران در این منطقه 

 .بوده است
 یک فیلم ویدیونی را نرسر کرده اند که در آن دیده یم شود، شازیر شدن سیالب ناگهانی رسانه های محیل

 .چند واسطه نقلیه را با خود یم برد
ش نوشت  ۳۳۰سطح آب در برجی مناطق به  الیا در صفحه توییی میل میی یم رسد و اداره هواشناش آسیی

ی ساعات صبح ر  وز شنبه در بسیاری از مناطق دیگر بیش است: انتظار یم رود که در طول شب و نخستتر
 .میل میی باران ببارد ۱۰۰از 

https://baztab.news/source/56
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لند از رانندگان خواسته است که  ی در جاده ها مراقب باشند و اگر سیالب به »اداره هواشناش ایالت کوییی
( را ترک کنند

ی
 «.آن جا رسیده )رانندک

  

 نیوساوت ولز و ویکتوریا
میلیون هکتار از مساحت این ایالت در  ۴.۹برق ایالت نیوساوت ولز به دلیل بارش باران قط  شده است. 

 .آتش سوزی ویران شده است
ایط آب و هوا، مهار  الیا امیدوار بودند که با تغییر شر

 آسیی
ی
ق مامورین آتش نشانی در این ایالت جنوب شر

 .مناطق این کشور تسهیل شود آتش سوزی در برجی از 
 مناطق روستانی روز شنبه گفت، با 

ایط مناسب به مهار آتش سوزی ها »اداره آتش نشانی بهره بردن از شر
 «.مورد آتش سوزی، باید هنوز مهار شود ۷۵مورد از  ۲۵و   دهدادامه یم

ن های شدید و دود ناسالم بر اسا  پیش بینی های هواشناش، در ایالت ویکتوریا که این هفته شاهد طوفا
 .ناشر از آتش سوزی ها بوده است، طوفان هانی با شدت کمیی رخ خواهد داد

الیا در مجموع  الیا، غرب آسیی لند، جنوب آسیی ی میلیون هکتار  ۸.۴در ایاالت نیوساوت ویلز، ویکتوریا، کوییی
ی در نتیجه آتش سوزی ویران شده است  .زمتر

   ١٣٩٨جدي  ٢٨

https://baztab.news/article/1244365
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 به حوادث یم: اطالعات روز
ی

 گوید که در برفوزارت دولت در امور رسیدک
ی

های اخیر در باری و بارندک
 .اندنفر دیگر زخیم شده ۶۰نفر جان باخته و بیش از  ۴۰نقاط مختلگ کشور 

 به حوادث امروز )شنبه، احمدتمیم عظییم، سخن
ی

جدی( به روزنامه  ۲۸گوی وزارت دولت در امور رسیدک
های زابل، قندهار، هرات و هلمند ی حوادث طبییع در والیتاطالعات روز گفت که بیشیی افراد در نتیجه

 .اندکشته و زخیم شده
ی بارش برف و باران در کشور ی مسکونی در نتیجهخانه ۳۳۰یش از آقای عظییم همچنان گفت که ب

 .ی کامل تخریب شده استگونهی دیگر بهخانه ۲۷ی قسیم و گونهبه
ی حال، سخن  به حوادث افزود که برای حدود در همتر

ی
درصد از  ۸۰گوی وزارت دولت در امور رسیدک

رین و خانواده غذانی توزیبببب  شده استهای قربانیان پول نقد و مواد غذمترصی  .انی و غیر
غذانی در گدامبه گفته های مختلگ انتقال داده شده های والیات و زونی آقای عظییم، مواد غذانی و غیر

رین و خانواده ۲۰و برای حدود  ی بهدرصد دیگر مترصی زودی مواد غذانی و های قربانیان حوادث طبییع نیر
غذانی و پول نقد توزیبببب  خواهد شد  .غیر

 در سه ماه  ۱۷۴او عالوه کرد که در مجموع 
ی

 به قربانیان حوادث طبییع و جنک
ی

میلیون افغانی برای رسیدک
 .میلیون افغانی آن به والیات منتقل شده است ۷۰زمستان در نظر گرفته شده که از این مجموع حدود 

 از سوی وزارت ۶۰عظییم در ادامه گفت که حدود 
ی

زودی مالیه اجرا شده و به میلیون افغانی دیگر به تازک
 .به والیات منتقل خواهد شد

 به حوادث یک برنامه
ی

 به قربانیان آقای عظییم افزود که وزارت دولت در امور رسیدک
ی

ی جام  برای رسیدک
 .ی تطبیق قرار داردو بیجاشدگان ناشر از حوادث طبییع آماده کرده است که در مرحله

، محور دوم آنن را بازگشای راهی او، محور اول این پالبه گفته  به بیجاشدگان های مواصالنی
ی

را رسیدک
 و محور سوم آن

ی
رین رویدادهای طبییع در مناطق و را پاسخناشر از حوادث طبییع و جنک گونی به مترصی

 .دهدشان تشکیل یممحالت اصیل
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