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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 -------------- وله( چهیکاراتپه) دو   د یکمپ جد  انیپناهجو  انیمورد ابتال به کرونا در م ۲۵۰به  کینزد

ز هسبوسیافغان در ل یپناهجو     چی: بدون داشت 
 
 5 ------------- میخوابها یمرسک یرو  گونه امکانات

 5 ---------------------------------ندارد) سالم وطندار( انیکه پا  دردنایک یهاتیمهاجرت نامنظم و روا

 7 ----------------------------------- وله( چهیقرار دارد؟)دو  گر ید یایمور  یی  اروپا در آستانه شکل گ ا یآ

جمان افغان را یم یشی  یتعداد ب ا یتانیبر   11 ----------------------------------- (وزی) مهاجر نردیپذاز می 

ر در کاپ شیب  13 --------- وزارت( تیوبسا(نمودند  افتیدر  ت  مساعدت غذا سا یاز هزار خانواده متضز

 14 ------------------ وزارت( تیشدند) وبسا د یمستف یدر بغالن از کمک نقد جاشدهیب یخانواده ها

 15 ---- وزارت( تیوردگ مساعدت شد) وبسا دانیدر م الب،یاز س دهید بیآس کهزارخانوادهیاز  شیب
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جدید در کاراتپه انتقال یافته اند، آزمایش   در میان هزاران پناهجوی کمپ ویران شده موریا که به کمپ
ین شده است. مهاجران مصاب به کرونا در یک بخش جداگانه ا ها مثبت تشخیصتن آن ۲۴۳کرونای 

  .اند اردوگاه تجرید شده

 

گزاری آلمان گفته است که نتیجه   استیلیوس پتساس، سخنگوی حکومت یونان، امروز دوشنبه به خبر
تناسب دو روز گذشته تا حدی افزایش را  پناهجو در جزیره لیسبوس مثبت بوده است که به ۲۴۳آزمایش 

 .نشان یم دهد

از  تن ۷۰۰۰ماه سپتمبر آغاز شد و تا روز یکشنبه حدود  ۱۲میان مهاجران به تاری    خ  آزمایش کرونا در 
   .پناهجویانی که وارد کمپ کاراتپه شده اند مورد آزمایش قرار گرفته اند

 به   موریا در جزیره لیسبوس یونان حدود دو هفته قبل در نتیجه یک آتش سوزی مهیب اردوگاه
ً

کامال
 خاکسبر مبدل شد و در فا

ً
 .رسپناه گردیدندنر  هزار پناهجو  ۱۲صله فقط چند ساعت، تقریبا

https://www.dw.com/fa-af/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%BE%D9%87/a-55005914?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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 روی رسک
 
ز هیچ گونه امکانات  خوابیمها یمپناهجوی افغان در لیسبوس: بدون داشت 

 دست به کار شدنی این رویداد، مقام در 
ً

. در را در کاراتپه ایجاد کردند  ند و یک اردوگاه موقتر دیگریها فورا

 .اردوگاه تازه تشکیل شده منتقل گردیدند هزار پناهجو به این ۱۰روزهای اخبر حدود 

ی مورد آزمایش کرونا  قرار به این است که این رار  ق پناهجویان همه در اردوگاه جدید ثبت انتقال یافته و نبر
ند. آنهانی که تست کرونای شان مثبت تشخیص یم نتقل  مدوگاه جداگانه این ار  شود، به یک بخشگبر

ی یم  .شوندگردیده و از دیگران تجرید و قرنطیر

 

های ایران از پا روز در ییک از پاسگاهساله، باشندۀ والیت غور است. او، دو شبانه ۲۰احمد، جوان وکیل 
 .آور به چشمانش پاشیده شده استآویزان بوده و گاز اشک

باری از امید رایه ایران شد؛ اما دیری نگذشت که ماه پیش از مرز نیمروز با کولهاحمد، حدود شش وکیل
 .از سوی نظامیان ایرانی در منطقۀ کاشان این کشور بازداشت شد

، تشنهروی، تحمل گرسنهروز پیادهشبانه ۱۰گوید، پس از این جوان افغانستانی یم
ی

، لتگ
ی

وکوب و گ
ی قاچ  .بران، رسانجام به کاشان اصفهان رسیده استاقتوهیر
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رفت، از که به سمت اتاقش یم  ماه کار در یک ساختمان در اصفهان ایران، هنگایم احمد پس از شش وکیل
 .سوی نظامیان ایرانی بازداشت شد

امیان گوید که نظوطندار یماش هویداست، به سالماین جوان در حایل که درد مهاجرت نامنظم در چهره
 .اندپاشیدهآور یمزان کرده و به چشمانش گاز اشکروز از پا آویایرانی او را دو شبانه

مجاز او در ایران بهاحمد یموکیل  ش مهاجرت نامنظم و اقامت غبر خاطر کار و بهبود گوید، تنها تقصبر
 .اش بوده استوضعیت اقتصادی خانواده

وکوب کردند؛ به روز مرا شدید لتبه چشمانم پاشیدند. دو شبانهآور مرا از پا آویزان کردند و گاز اشک»
روزی که نزد ماموران ایرانی توانستم تا رسیدن به افغانستان چشمانم را باز کنم. دو شبانهحدی که نیم

 «.وکوب و فحش، حتا غذا و آب هم ندادندبودم، برایم جز لت

ها با شود، بل این مشکلاحمد تمام نیمت وکیل نامنظم با آزار و اذی های مهاجرتدشواری روایت
نامنظم به   خواهند از مسبر ویژه نوجوانان و جوانانی گره خورده است که یمرسنوشت همه افراد، به

 .کشورهای اروپانی از طریق ایران سفر کنند

جرت نامنظم به احمد تجربۀ مهاست که همانند وکیل نی ساله ۲۵هللا، باشندۀ والیت رسُپل، جوان نقیب
 .ایران را دارد

 .کندآوری از مهاجرتش به ایران را روایت یماو رسگذشت درد 

هفته  ماه پیش از مسبر نامنظم و از راه نیمروز به ایران رفته بود؛ اما پس از یک گوید که سههللا یمنقیب
 .شده است ماندن در این کشور، از سوی نظامیان ایرانی بازداشت و به کشور برگشت داده

 .تواندکردن او از موتر، پای او را زیر گرفت و اکنون درست راه رفته نیمبر هنگام پیادهگوید که قاچاقاو یم

ون انداخت، به خیابان افتادم. موتر در حال رفتار بود و از رس پایم گذشت و پایقاچاق»  بر مرا از موتر ببر
 «.مرا به شدت زیر گرفت

ها، برای معیشت تر خانوادهکاری در افغانستان سبب شده است که جوانان بیشجنگ، فقر و نر 
ندشان، راههایخانواده  .های ُپرخطر مهاجرت نامنظم را در پیش گبر

اد جواد عمید، فعال مدنی در هرات از برخورد نامناسب نظامیان ایرانی در برابر شهروندان افغانستان انتق
ار قرار دهد، ه این باور است که دولت ایران هر زمانی که بخواهد حکومت افغانستان را زیر فشکند. او بیم

 .کندعنوان ابزار استفاده یمجویان افغانستان بهاز پناه
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گوید، از آغاز سال روان وطندار یمگان هرات به سالمکنندهاحمد جاوید نادم، رئیس مهاجران و بازگشت
گونۀ قلعه بههزار شهروند افغانستان از ایران و از مسبر اسالم ۳۰۰از خورشیدی تاکنون، بیش 

  .اندخودخواسته و اجباری وارد کشور شده

شوند که قلعه وارد کشور یمهزار شهروند افغانستان از مرز اسالم ۳تا  ۲آقای نادم افزود، روزانه بیش از 
 از سوی دولت ایران ب ۴۰از این میان، 

ً
ا ی  به گفتۀ آقای نادم، د .شوندرگشت داده یمدرصد آنان جبر ر بیر

ی حضور دارند. شوند، زنان نر کسانی که اخراج یم  رسپرست و کودکان نبر

دهد، شهروندان افغانستانی که بدون گذرنامه وارد خاک ایران کنسولگری ایران در هرات هماره هشدار یم
 .شوند، اخراج خواهند شد

ی از هر سه شهروند افغانستان ِام، در ششاو مهاجرت یا آیبر اساس معلومات سازمان جهانی  سال پسیر
درصد مهاجرت نامنظم،  ۴۸یک نفر تجربۀ مهاجرت نامنظم را داشته است که از این میان، ایران با 

ی ترتیب آلمان و انگلستان کشورهای مقصد  ۹درصد، عربستان سعودی  ۳۱پاکستان با  درصد و به همیر
 .دهندا تشکیل یمهای نامنظم ر مهاجرت

ین اردوگاه هزار  ۹مهاجران در اروپا پس از آتش سوزی به جای دیگری منتقل گردید. تاحال بیش از  بزرگبر
برند. آیا اروپا در جنگل ها پناه یم ویرانه های موریا و  تن در آن مسکن گزیده اند، اما برخی ها دوباره به

 آستانه موریای دیگر است؟

 شده و نوزاد یک ماهه ای را در آغوش
ی

دارد. نگاهش ناامید و  صورتش به شدت دچار آفتاب سوختیک
ون از شهر به سوی رود؛  اردوگاه جدید مهاجران در منطقه کارتیپه یم مرده است و در حاشیه بزرگرایه ببر

 .است. نگران است و دلهره دارد کمتی که جایگزین موریا شده

ده پولیس یونان به  مریم و شوهرش با نوزادشان در جمع گرویه از پناهجویان دو روز پس از  عملیات گسبر
باالخره تصمیم   در جنگیل پنهان کرده بودند، اما سوی کمپ جدید در حرکت بودند. آنها خودشان را 

 مان را  مجبوریم آنجا برویم. »: جدید بروند گرفتند به کمپ 
ی

تهدید کرده اند که درخواست های پناهندگ
باید  که برایش بدهم.   شبر ندارم . شود. من نوزاد یک ماهه ای دارممیک نیمکنند و دیگر به ما کیم باطل

 «.حداقل یک خیمه به عنوان رسپناه داشته باشیم

سبوس تا شام روز شنبه ل مهاجرین یونان در  مورا عات وزارتبه گفته اکساندروس راگاواس، مسئول مطبو 
جدید مستقر شده اند که آزمایش کرونای بیش از  هزار پناهجوی آواره شده از موریا در کمپ ۹بیش از 

 ایش کرونا شوند باید آزمهمه کسانی که به این کمپ وارد یم»: تن شان مثبت بوده است ۲۴۰
 شان در بخش های گوناگون تقسیمپ بدهند. 

ر
بندی شده اند.  ناهجویان براساس ملیت و وضعیت حقوق

 «.است هزار نفر توسعه داده شده ۱۲ظرفیت اردوگاه جدید برای بیش از 
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رسانه ها شام  منتقل میکنند.  موترهای باربری ارتش هنوز هم خیمه ها و لوازم سازه ای را به داخل کمپ
نگار دویچه وله دری  بسیار محدود وارد اردوگاه شوند.  افتند برای چند دقیقه و به صورتشنبه اجازه ی خبر

رای شمار زیادی از خیمه ها فقط سه تا چهار ب خیمه هنوز خاک و سنگ بود.  در محل دید که داخل
 .سیار گذاشته شده بود تشناب

 

 وضع در بخش کرونات  ها

خانم  من را از زن و »گفت:   دویچه وله نوروزی، ییک از پناهجویانی که روز شنبه به این اردوگاه وارد شد، به
تن دیگر در یک خیمه کوچک  ۲۰و کرونا داری و من را همراه با ت به من گفته اند  باردارم جدا کرده اند. 

برای همه  ب معدنی میدهند و یک وعده غذانی کهآ ر یک شبانه روز یک بطری )بوتل(د اند.  جای داده
 «.نیم رسد

ی برای ما »شود:  ت درمانی برای پناهجویان ارائه نیماین جوان افغان اضافه کرد که هیچ خدما ی هیچ چبر
ی نمناک یم آنها ظرف چند دقیقه به مردم یم گویند تو   خوابیم.  نداده اند. ما اینجا در یک خیمه روی زمیر

ی از نظر علیم ممکن است؟ ...کرونا داری یا نداری ی ی چبر  «آیا چنیر

 اردوگاه زندان

ی خواهند    گویند مهاجران مبتال به کرونا در اینمقام های اداره مهاجرت یونان یم کمپ برای مدنر قرنطیر
خریداری مواد مورد نیازشان از ساعت هشت صبح تا هشت  شد؛ اما بقیه روز شنبه اجازه داشتند برای
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ون از موریا هنوز هم  بخشی از مهاجران آواره شده پناهجویان این کمپ را "زندان" مینامند.  بروند.  شام ببر
ی در  پولیس  به اردوگاه جدید امتناع میکنند.  جنگل ها و محالت مختلف خودشان را پنهان کرده و از رفیر

هرازگایه بس های پولیس در  بازداشت این افراد راه اندازی کرده است.  یونان از روز شنبه عملیانر را برای
 .کمپ دیده یم شود که مهاجران را پیاده میکنند  نزدییک

، به ویرانه های موریا پناه برده مرتضی ییک از مهاجران افغان که از اردوگاه جدید فرار کرده و دوباره به
به بسیار سختر توانستم فرار کنم. یک گروه هستیم که  اند.  مجرد ها را زندانی کرده»دویچه وله گفت: 

از همه  انداخته اند و میخواهند آتش سوزی موریا را به گردن ما افغان ها  های یونان قام فرار کردیم. 
 «.ضع کمپ جدید از موریا بسیار بدتر استو  مجردها تحقیقات کنند. 

مقام های یونان تاکنون رسما تایید نکرده اند که از همه مردان مجرد افغان در لسبوس تحقیق خواهند  
 .کرد

 

 آتش سوزی در موریا

چهار تن شان   بازداشت شده اند.  تاکنون شش مهاجر افغان در پیوند با آتش سوزی که موریا را ویران کرد،
دو  برابر مقام های قضانی جزیره لسبوس قرار گرفته اند.  سال هستند، رسما متهم شده و در  ۱۸ی که باال

 هستند، به تسالونییک منتقل گردیده اند و بعدا علیه شان اقامه دعوا خواهد  تن دیگرشان که زیرسن
ضد مهاجر  گروه های  سیاری از پناهجویان افغان آتش سوزی در موریا را یک عمل عمدی از سویب شد. 

 .محیل میخوانند

برای انتقال مهاجران به کمپ  محمد ییک از آنهاست و به این باور است که آتش سوزی موریا بهانه ای بود 
ون کنید.  مردم محل بار بار تظاهرات کردند که»جدید:  آنها اصال از ما نفرت  مهاجران را از جزیره ما ببر
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 وعودت کنندگان

ند. کنارشان میگذریم، تف یم ا  وقتر از  دارند.  خودشان)ضد » :وی اضافه کرد»ندازند و بیتی شان را میگبر
آنها روی ما تجارت راه  بدنام کنند.  کمپ را با همکاری برخی احزاب شان آتش زدند تا ما را  مهاجران(

ی سازمان ها و یم انداخته اند.  دولت یونان چقدر پول جمع کردند؟ آخر به ما چه میکنند؟  دانید همیر
 «.یوان در قفس زندانی کرده اندح هیچ! ما را مثل

ید کاستالین، از کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در امور مهاجران اردوگاه جدید را تازه تاسیس  آسبر
اردوگاه اضطراری است و روز به روز خدمات در آن  این یک»خواند و تایید کرد که وضع مناسب نیست: 

ی الملیل برای بهبود کمیساریا کارزاری آنال   این»بهبود خواهد یافت.  ع وض ین راه اندازی کرده و در سطح بیر
ین اردوگاه مهاجران در اروپا اعانه جمع آوری یم کند.  از سازمان های مددرسان محیل،  سیاریب در بزرگبر

ی فعال شده اند ی الملیل نبر  .میل و بیر

 اتحادیه اروپا به
ی

ی، ییک از کارمندان افغان در دفبر پناهندگ موریا  باور است که تکرار وضعیتاین  نظر کببر
این کمپ  به روز شمار مهاجران در این کمپ بیشبر یم شود.  روز »در اردوگاه جدید دور از تصور نیست: 

 و زیربنانی در آن مهیا نیست. احتمال به میان آمدن وضع بسیار رسی    ع ساخته
ی

ا موریا ر  شده و امکانات کاق
 «.نیم توانیم رد کنیم

 

جزیره های یونانی  خاطر وضع پناهجویان در سازمان حایم مهاجران در آلمان از اتحادیه اروپا به  پروازول،
وضع مهاجران در  دوباره شاهد موریای دیگر باشد." به ویژه در لسبوس انتقاد کرده و گفته که "اروپا نباید 

 را در سطح اتحادیه اروپا دامن زده است.  جزیره های یونانی بار دیگر 
ی

 اورزوال فون دیرالین، بحث بزرگ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی خ کرئیس کمیسیون اروپا نبر ی راه حیل مشبر آلمان قرار  شده است.  واهان همکاری همه کشورها برای یافیر
برخی  های یونانی و مخصوصا لسبوس بپذیرد.  تن از مهاجران نیازمند حفاظت را از جزیره ۱۵۵۳است 

 کرده اند؛ اما به صورت  دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
ی

ی برای پذیرش مهاجران از یونان اعالم آمادگ نبر
 .معدود سیار ب

یس، یک باشنده جزیره لسبوس به دویچه وله گفت از مدت ها به این سو  تصمیم دارد به جای  دیمیبر
حاال به جز شما  بود و کار و بار ما خوب بود.  این جزیره زمانی مرکز گردشگران»دیگری نقل مکان کند : 

نگاران دیگر کش اینجا نیم ما »وی که در ییک از هوتل های لسبوس کار میکند، اضافه کرد : »آید.  خبر
من میخواهم به  شود.  خواهیم جزیره مان به خاطر سیاستمداران و تصمیم های نادرست شان نابود  نیم

 قبیل ام برگردم. 
ی

دلخراشی را ببینم که انسان های نیازمند و فراری  ن نمیخواهم هر روز صحنه هایم زندگ
 «.هستند در رنج و عذاباز جنگ 

از رسان اتحادیه  هم مردم محیل و هم پناهجویان در جزیره لسبوس از وضع موجود خسته شده اند و 
با ترکیه هم مرز است، از دیرزمانی به این سو  ونان کهی اروپا تقاضا دارند نقطه پایانی برای آن بگذارند. 

جزیره های این کشور در حاشیه دریای اژه،  ست. کشورهای اروپانی بوده ا  مسبر عبور مهاجران به دیگر 
بان ده ها هزار مهاجری هستند که در نی امضای ۲۰۱۵بحران مهاجرت در سال  پس از  ی توافقنامه  مبر

 .اتحادیه اروپا با ترکیه دیگر نتوانستند به سفرشان ادامه دهند

 

جمان افغان که دولت بریتانیا طرح ی از مبر با  جدیدی را اعالم کرده است که بر اساس آن تعداد بیشبر
وهای این کشور در افغانستان کار کرده  .شد اند در بریتانیا پذیرفته خواهند نبر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ک از پایگاه آ طرح جدید را بن واالس، وزیر دفاع و پریتر پتل، وزیر داخله بریتانیا در  موزشی یک دیدار مشبر
وهای بریتانیانی در منطقه استنفورد در   .نورفولک اعالم کردند نبر

جمان افغان که از های بریتانیانی در طرح جدیبه گفته مقام  ۲۰۱۴تا دسمبر  ۲۰۰۶ماه یم  د آن عده از مبر
وهای ماه۱۸به مدت  اند همراه با خانواده های ریتانیانی کار کرده و سپس بیکار شدهب یا بیشبر آز آن با نبر

 .بریتانیا پذیرفته خواهند شد شان در 

اعالم شده بود،  ۲۰۱۳سال  باره نوشته است که بر مبنای طرح اولیه که در  نر نر ش در گزارشی در این
ارتش بریتانیا کار و سپس ترک وظیفه کرده بودند،  فقط کسانی که در خط مقدم برای یک سال یا بیشبر با 

جم توانستند در چارچوب طرح اولیه با  ۴۵۰آمار منتشی شده، حدود  واجد پذیرش بودند. بنابر  مبر
 .های شان به بریتانیا بروند خانواده

وهای جم افغان که با نبر توانند اند یمبریتانیانی کار کرده گفته شده بر اساس طرح جدید حدود یک صد مبر
جم دیگر همچنان از سوی طالبان تهدید یم درخواست اقامت به این کشور را بدهند اما   .شوندصدها مبر

ج افغان به ن وهاینر نر ش نوشته است که یک مبر د بریتانیانی در هلمند کار کرده بو  ام دوست، که با نبر
 .بیاید نتوانست در چارچوب طرح اولیه به بریتانیا 

 ترکیه و فرانسه خود را به از طریق ۲۰۱۰او بعد از اینکه مورد تهدید گروه طالبان قرار گرفت، در سال 
 بدهد

ی
جم افغان یمحال با طرح جد .بریتانیا رساند تا در این کشور پناهندگ تواند برای اقامت ید این مبر

 .درخواست بدهد داییم در بریتانیا 

جم افغان ضمن استقبال از تصمیم جدید مقام جم دیگر  رسنوش های بریتانیا، در مورد این مبر ت صدها مبر
 .شوند اظهار نگرانی کرده استکه شامل این طرح نیم

ی مورد به مورد ارزیانر خواهد اند که خارج از طرح جهای بریتانیانی گفتهمقام دید، درخواست افراد دیگر نبر
 .شد
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 وعودت کنندگان

 

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کاپیسا با همکاری ریاست دولت در امور مبارزه با حوادث 
ر از سیالب های اخبر در آن والیت مساعدت غذانی نمود.    طبییع برای شماری از خانواده های متضی

اثر سیالب های اخبر درکاپیسا منازل شان به قسم کیل و نستر تخریب شده بود.  خانواده از  357یک هزار و 
ک میان آمریت امور مهاجرین و سایر ادارات مدد رسان نیاز سنجر  این خانواده ها در یک همکاری مشبر

  سنبله سال روان بسته های کمیک شان را دریافت کردند.  29شده و روز شنبه 

،   24لیبر روغن،  24بوخر گندم،  4خانواده  252در جریان این کمک ها به  قیط شبر مایع  26کیلو مکرونی
قیط شبر مایع با  10کیلو،   20لیبر روغن، مکرونی  12و برای یک هزار و پنج خانواده دیگر؛ دو بوخر گندم، 

 مرکزآن وال 
ر

یت حضور داشت نمایند های اداره مهاجرین و اداره مبارزه با حوادث طبییع در محمود راق
 . توزی    ع شد 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

خانواده بیجاشده ناشی  90ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت بغالن با همکاری اداره اکتید به 
 . ک نمود از جنگ و ناامتی درآن والیت پول نقد کم

بیجا و قبال با   این خانواده ها از ولسوایل بغالن مرکزی و ساحات ناامن شهر پلخمری به محالت امن مرکز
 موسسات مدد رسان رسوی شده بودند. 

ی
  هماهنیک

هزار افغانی با حضور داشت نماینده اداره مهاجرین و  22سنبله سال روان به هر خانواده  27روز پنجشنبه 
  توزی    ع شد. موسسه یاد شده 
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وزارت امور مهاجرین 
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خانواده  1014والیت میدان وردگ، ازتوزی    ع مساعدت، برای  آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان
 .دادسنبله خبر 30سیالب، به تاری    خ  بیجاشده ناشی از 

، از ولسوایل های نرخ، سیدآباد، جلریز،چک،  به گفته منبع، این خانواده ها، ازاثر سیالبهای اخبر
داد به محالت امن  .تری در ولسوایل ها یادشده بیجاشده شده بودند ودایمبر

، تهیه شده بود، برای هر IOM,DACAR,WFP,UNICEF مساعدت های یادشده که ازطرف دفاتر 
نمک،بسکویت، بسته های فامییل، کمپل، ترپال، بسته البسه اطفال، وپول نقد  فامیل، شامل آرد، روغن،

خانواده در ولسوایل  394خانواده در ولسوایل جلریز،  112خانواده در ولسوایل نرخ،  117که برای   بود 
داد آن والیت درحضورنمایند  خانواده د  102وایل چک، وخانواده در ولس 289سیدآباد،  رولسوایل دایمبر

 .مهاجرین توزی    ع شد های نهاد های یادشده واداره

داد، از جانب یک تن از وکالی  خانواده نر جاشده 100گفتتی است که برای  ازولسوایل های جلریز ودایمبر
ی مواد   بوره، کیلو نمک، سه کیلو   9وغن، دو کیلو چای، لیبر ر 5غذانی که شامل یک بوخر آرد،  پارلمان، نبر

 .ومقداری پول نقد بود توزی    ع شده است


