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 صفحه                  عناوین                                                                                                                       

 4 -------------------------------------------شده اند جایهزار تن در افغانستان ب ۴۲۶  از شیب ۲۰۱۹در 

 4 --------------------------افغانستان را مسدود کرد یمناطق مرکز یمواصالت یهاراه یاریبس یباربرف

 6 ------------------------------------- یمانیبه شهروندانش در افغانستان پس از مرگ سل ایتانیهشدار بر

 7 -- شودیکار فراهم م ینهیزم ت،یمعلول یشهدا و افراد دارا یهزار خانواده ۲۱از  شیب یحکومت: برا

 7 ---------------------------------------------------- شد عیدر فراه مواد حفظ الصحه توز لیفام ۹۹ یبرا
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 دویچه وله

 

در چهار والیت شمال  های خودتن از خانه ۵۰۰هزار و ۱۷۷تحد نشان می دهد که بیش از مهای بشری ملل آمار دفتر هماهنگی کمک

 .شرقی افغانستان فرار کرده اند

زاران عملیات شان را در والیات شمال شرقی تشدید کردند که منجر به کشته و زخمی شدن ه ۲۰۱۹ملیشه های طالبان در طول سال 

 .تن از نیروهای افغان شد

جنگ میان  شده اند. این والیات از میدان های اصلی هزار تن دیگر در والیات شرقی افغانستان بیجا ۷۴براساس این آمار، بیش از 

 .، ملیشه های طالبان و نیروهای امنیتی افغان بوده است«دولت اسالمی»جنگجویان 

 متحد: یک میلیون بیجا شده در افغانستان نیاز به کمک بشری دارندملل : بیشتر بخوانید

 .هزار تن می رسید ۳۸۵شمار افراد بیجاشده در افغانستان به بیش از  ۲۰۱۸در سال 

ن یاسی برای ایسهمزمان با ادامه گفتگوها میان ایاالت متحده امریکا و ملیشه های اسالم گرای طالبان راجع به پیدا کردن یک راه حل 

ان را شافزوده شد. به گفته کارشناسان، هر دو طرف سعی کردند موقف  ۲۰۱۹منازعه، بر میزان درگیری ها در افغانستان طی سال 

 .در مذاکرات از طریق موفقیت های نظامی بهبود بخشند

یلیون تن به خاطر منازعه م ۹.۴تخمین زده شده است که  ۲۰۲۰لل متحد، برای سال های بشردوستانه مبه گفته اداره هماهنگی کمک

 .واهند داشتخهای بشردوستانه و محافظت نیاز ها و بالیای طبیعی در افغانستان به کمک

میلیون دالر  ۷۳۳  میلیون تن در سال روان به ۷.۱مسئوالن این اداره در ادامه گفتند که سازمان های بشردوستانه برای کمک به 

 .امریکایی نیاز عاجل دارند

 دویچه وله

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF/a-50697645
https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF/a-50697645
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ر نتیجه اقبال جوادی، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی والیت بامیان روز دوشنبه گفت که راه های بامیان با والیات همجوار آن د

 .باری و طوفان شدید مسدود شده استبرف

کندی و شاتو، کوتل قوناق، کوتل صد برگ که بامیان را با والیات کابل، میدان وردک، دایکوتل حاجی گک، کوتل »جوادی افزود: 

 «.سازد، مسدود شده استغور وصل می

باشد. بخش وسیعی از اجناس مورد ضرورت مردم از طریق کوتل بامیان از مسیرهای میدان وردک و دره غوربند به پایتخت وصل می

شود. این مسیر دو روز شده که مسدود است و والیات بامیان، دایکندی و غور انتقال داده می حاجی گک از مسیر میدان وردک به

 .اده استگونه اقدامی برای پاک کاری برف انجام ندتاکنون هیچ گویند شرکت قراردادیرانندگان می

ه دلیل یخبندان، برف و طوفان شدید به مشکل ابل از طریق دره غوربند به روی ترافیک باز است، هرچند رانندگان بک -اما مسیر بامیان 

 .توانند رفت و آمد کنندمی

 

 شوندالعبور و خطرناک میهای کوهستانی در زمستان صعبراه

رف است. او انتقاد می کند که ریاست فواید ل تا بامیان پوشیده از بگوید که همه این مسیر از کابحضرت گل، موتروان تانکر تیل می

 .ی انجام نداده استکاری سرک در والیت پروان هیچ گونه اقدامعامه برای پاک

اه ساعت هشت صبح از پای کوتل شیبر حرکت کردیم، ساعت چهار پس از چاشت به سر کوتل شیبر رسیدیم. ر»این راننده افزود: 

 «.خراب است و دولت هیچ توجهی نکرده است

غور -ریق کوتل قوناق و کوتل شاتو مسدود است و رفت و آمد جریان ندارد. مسیر بامیانطدایکندی از  -عالوه بر این، مسیر بامیان 

 .سازد، نیز مسدود استاز طریق کوتل کرمان که این دو والیت را به هم وصل می

https://baztab.news/article/1235525
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کی، تیل و دیگر لوازم افزایش یند که کرایه موتر، قیمت مواد خوراروند، می گومسافرانی که از طریق دره غوربند از بامیان به کابل می

 .کاری نمایدیافته است و این سرک به دلیل برف و یخبندان خیلی خطرناک است و حکومت باید راه های مواصالتی را پاک

به  ۲۰۰۰از  رنج سه و نیم کیلوییافغانی افزایش یافته. یک بوجی ب ۷۰۰به  ۵۰۰کرایه موتر از »سخیداد، یکی از مسافران می گوید: 

 «.ها گذاشته استباری تاثیر زیادی باالی قیمتافغانی رسیده است. برف ۲۲۰۰

د شده خصوصی قرارداهای پاکی تمام مسیرهای این والیت با شرکترئیس مبارزه با حوادث طبیعی در والیت بامیان می گوید که برف

 .سیرهای که فعالَ مسدود اند باز می گردنداست و فعالَ کار جریان دارد و به زودی م

 

 شودها در بامیان میباری همه ساله باعث افزایش قیمتبرف

برفی دارند. باری بوده اند. مناطق مرکزی افغانستان معموالَ زمستان سرد و در روزهای اخیر چندین والیت به شمول کابل شاهد برف

متر سانتی ۱۰۰تا  ۴۰ها گفته اند که در دایکندی و غور نیز از رسد. مقامسانتی متر می ۸۰ارتفاع برف در برخی مناطق بامیان به 

 .برف باریده است

شود. در های مواصالتی این والیت مسدود میبامیان یکی از والیات مرکزی و کوهستانی افغانستان است که در فصل سرما اکثر راه

 .خورشیدی به خاطر سردی هوا سه نفر در کوتل های حاجی گک، شاتو و قوناق والیت بامیان جان داده بودند ۱۳۹۷زمستان 

باری باعث افزایش آب و حاصالت زراعتی در سال آینده خواهد شد. علی، یکی ها، مردم خوشحال اند که برفبا وجود این دشواری

باری زیاد در خشکسالی بود و همه متضرر شده بودند، اما به دلیل برف ۱۳۹۷دویچه وله گفت که سال از دهقانان والیت بامیان به 

 .زمستان گذشته، تابستان امسال حاصالت زراعتی افزایش یافت

 تلویزون یک

 

https://baztab.news/article/1235525
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های مصون شهر کابل به شمول میدان هوایی ته است که بجز سفرهای ضروری در ساحهدولت بریتانیا از شهروندان این کشور خواس

 های دیگر افغانستان خودداری کنند.فر به بخشسهای پنجشیر و بامیان از حامد کرزی و والیت

هایی از افغانستان ممکن ته است که خدمات قونسلی در بخشاش به شهروندانش در افغانستان گفنامهدولت بریتانیا در تازه ترین توصیه

 خاطر ترک کشور استفاده کنند.توانند از این خدمات بآرامی جدی میمحدود و یا وجود نداشته باشد و فکر نکنند در صورت نا

 ها سپری نکنند.ها و مهمان خانههمچنان از شهروندان این کشور به دلیل تهدیدهای امنیتی خواسته شده تا شب را در هوتل

ها میان امریکا و ایران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، ر پس از آن به شهروندان بریتانیا مقیم افغانستان داده شده است که تنشاین هشدا

 افته است.فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران تشدید شده و احتمال وقوع یک درگیری میان دو طرف بیشتر از هر وقت دیگر افزایش ی

 تلویزون یک

 

ی شهدا و افراد دارای زار خانوادهه ۲۱برای بیش از  نامهاس یک تفاهمگوید که بر اسوزارت دولت در امور شهدا و معلوالن می
 شود.ی کار فراهم میمعلولیت زمینه

یی را به هدف ایجاد هماهنگی، تطبیق نامهجدی، تفاهم ۱۶وزارت دولت در امور شهدا و معلوالن امروز دوشنبه 
 ها با شهرداری کابل به امضا رسانید.و تنظیم دست فروش

ین جمیله نورستانی، معاون تخنیکی و سرپرست وزارت دولت در امور شهدا و معلوالن گفت که بر اساس ا
ی شهدا و افراد دارای معلولیت تعلق های مربوط به شهرداری کابل به ورثهیست درصد غرفهنامه، بتفاهم
 گیرد.می

ی شهدا و افراد دارای معلولیت هزار نفر از ورثه ۲۱نامه، بیش از خانم نورستانی افزود که با امضای این تفاهم
 از مشکل بیکاری نجات خواهند یافت.

نامه گفت که جتماعی و فرهنگی شهرداری کابل در مراسم امضای این تفاهممحمد فاضل شریفی، معین امور ا
 کند.ی شهدا و افراد دارای معلولیت ایجاد میهای دست فروشی برای خانوادهشهرداری کابل غرفه

ی شهدا و افراد گی ورثهوزارت دولت در امور شهدا و معلوالن در حالی از ایجاد راهکارها برای بهبود زنده
گریبان  های زیادی دست بهی اجتماعی، با چالشگوید که هنوز هم شماری از این ردهدارای معلولیت سخن می

 اند.

 ویب سایت وزارت
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وزارت امور مهاجرین 
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ی های الفامیل بیجاشده ولسو ۹۹برای  DACARآمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت فراه باهمکاری موسسه 

 الصحه توزیع نمود. باالبلوک ،پشترود، مواد حفظ

 جدی سال روان در مرکز فراه توزیع گردید. ۱6مواد متذکره به تاریخ 

 

 ویب سایت وزارت

فامیل  ۳۰۰برای ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت کنر باهمکاری وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان 

 بیجاشده مساعدت نقدی نمود.

جدی سال روان با حضوروالی ،رییس مهاجرین  ۱6هزار افغانی برای هرفامیل بوده که بتاریخ  ۱5این مساعدت شامل 

 ونماینده شورای والیتی در مرکز کنر توزیع شد.

 

 

 

 

 سایت وزارتویب 

فامیل مستحق بیجاشده داخلی 6۷برای  ORCDریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت پکتیکا باهمکاری موسسه 

 مساعدت نقدی نمود.

 جدی سال روان در مرکزآن والیت توزیع شد. ۱6دالر امریکایی بوده که بتاریخ ۱۰۰این مساعدت شامل 
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 ویب سایت وزارت

پلچک درساحه انصاری  ۳۸کار ساخت  جدی سال روان ۱5ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت بلخ به تاریخ

مقیم شهر مزارو برخی از باشنده گان محل طی مراسمی  IOMمربوط ناحیه هفتم شهر مزار شریفرا با حضوررئیس دفتر   6

 افتتاح نمود.

یا   IOMکار ساخت این پلچک ها از برنامه ادغام مجدد و انکشاف در افغانستان از طرف اتحادیه اروپا تمویل و توسط  

 سازمان بین اللملی مهاجرت در همکاری با وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان تطبیق میگردد.

یک امر خیریه  به منظور فراهم آوری تسهیالت ، عبور رئیس امورمهاجرین صحبت نموده گفتند ،اعمار برنامه عام المنفعه 

و مرور عابرین ، و ایجاد فرصت های شغلی، اشتغال زایی، باالرفتن عواید و تامین ارتباطات، زمینه های کافی جهت رشد 

زم است تا ناحیه هفتم و محالت همجوار شان بوده و بر باشنده گان محل متذکره ال 6وانکشاف اقتصاد باشنده گان انصاری 

 درقسمت حفظ و مراقبت آن توجه جدی را مبذول دارند.
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

    

 


