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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 -------------- رد داد؛ یرا ر ینامزد وز  ۲و به  د ییتا یرا میل تیامن عمویم استیر  سییو نامزد ر  ر ینامزد وز  ۶جرگه به  ولیس

 
 
 5 ------------ قرار گرفت.  د ییجرگه مورد تا ولیس یو عودت کنندگان از سو  نیامور مهاجر  ر یوز  ثیحبه ،نور الرحمن اخالق

  یاز مهلت انتظار برا انیفرانسه: پناهجو 
 

 5 ----------------------------------------- دارند تیشکا ثبت درخواست پناهندگ

 6 ----------------------------------------------------------- را مسدود کرد ا یدر گران کانار  انیپناهجو  اردوگاه جنجایل ا یاسپان

 7 ------------------------------------------------ دندیبه آلمان رس ا یخطرناک از رومان یافغان با سفر  انیاز پناهجو  گرویه

  هیجنوب اتحاد یکشورها
 

 8 -------------------------------- هستند مهاجرت   د یدر بسته جد شت  یب اروپا خواهان همبستگ

 10 ---------------------------------------------------------- را مسدود کرد ا یدر گران کانار  انیپناهجو  اردوگاه جنجایل ا یاسپان

 11 ----------------------------------------------- دندیبه آلمان رس ا یخطرناک از رومان یافغان با سفر  انیاز پناهجو  گرویه

 12 -------------------------------------------- از هزار خانواده در غور آغازشد شیب یبرا ینقد یمساعدت ها عی    روند توز 

 13 --------------------------------------------------------------- نمودند افتیدر  یخانواده در قندهار مساعدت نقد 103

 13 ------------------------------------------ کرد  عی    توز  «کتاب صوت  » نا یفرد ناب 500 یبرا اشافغان از پول شخیص یمرد

 14 ---------------------------- ثبت شده است مورد مثبت ۲۸۳نفر جان باخته و  ۱۶ساعت گذشته  ۲۴کرونا؛ در   روسیو 
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ن کامل  اخبار مت 

رحمن رحماتن رییس ولیس جرگه، در جریان  م الحاج متر
جلسه عمویم امروز ولیس جرگه، به ریاست محت 

م عباس ابراهیم زاده نایب دوم جرګه، برگزار گردید. به ری  است محت 

 رای اعتماد به وزراء: 

ابتدا اعضای ولیس جرگه، به اساس فیصله مجلس و به منظور شفافیت در پروسه رای دیه، سه تن از 
م محمد نسیم مدبر نماینده  وکالء را هریک  م عبدالرشید عزیزی نماینده والیت هلمند، محت  والیت محت 

م نیکبخت فهییم   نماینده والیت بامیان را به صفت ناظرین انتخاب کردند.  بغالن و محت 

سپس مطابق اصول وظایف داخیل ولیس جرگه، برای هشت تن از نامزاد وزراء و نامزد رییس ریاست عمویم 
 یه گذاشته شد. که قبآل برنامه های کاری شانرا به جرگه توضیح نموده بودند، صندوق رای د امنیت میل 

تشکیل میداد در نتیجه رای دیه  رآی  ۱۲۳رای استفاده شد که پنجاه جمع یک آنرا  ۲۴۴دراین پروسه 
ن  م احمد ضیا رساج نامزد رییس ریاست عمویم امنیت میل با گرفت  رآی رد،  ۷رآی تایید،  ۲۲۰رسی محت 

 شد. رآی سفید به صفت رییس عمویم امنیت میل برگزیده  ۵باطل و  رآی ۱۲

ولیم، با دریافت  م هارون چخانسوری نامزد وزیر وزارت معادن و پت   ۱۶رای رد و  ۷۴رآی تایید،  ۱۵۴محت 
ولیم برگزیده شد.   رآی سفید، منحیث وزیر وزارت معادن و پت 

م قدرت هللا ذگ نامزد وزیر وزارت ترانسپورت با اخذ   ۱۳رآی باطل و  ۳۸رآی رد،  ۲۸رآی تایید،  ۱۶۵محت 
 فید به صفت وزیر ترانسپورت برگزیده شد. رآی س

م انورالحق احدی نامزد وزیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با کسب  رآی رد،  ۱۹رآی تایید،  ۱۸۹محت 
 ابیاری و مالداری برگزیده شد.  رآی سفید منحیث وزیر وزارت زراعت  ۷رآی باطل و  ۲۹

 نامزد وزیر وزارت امور 
 
م نورالرحمان اخالق رآی تایید،  ۱۶۵مهاجرین و عودت کننده گان با دریافت  محت 

 رآی سفید منحیث وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان برگزیده شد.  ۱۹رآی رد و  ۶۰

ن  م محمود کرزی نامزد وزیر وزارت شهر سازی و اراضن با گرفت  باطل  ۳۸رای رد،  ۳۸رای تایید،  ۱۵۴محت 
 رسازی و اراضن برگزیده شد. رای سفید به صفت وزیر شه ۱۴و 

ن نامزد وزیر وزارت فواید عامه، با دریافت  م نجیب هللا یمتر رآی باطل و ۴۸رآی رد، ۲۹رآی تایید، ۱۴۹محت 
 رآی سفید توانست به صفت وزیرفواید عامه برگزیده شد.  ۱۸

م محمد طاهر زهتر نامزد وزیر وزارت اطالعات فرهنگ با کسب 
رآی  ۶۹رآی رد،  ۶۰رآی تایید، ۷۸اما محت 
ن  ۳۷باطل و   نامزد وزارت امور زنان با گرفت 

ن
م حسینه صاق  ۴رآی رد،  ۹۴رآی تایید،  ۱۱۹رآی سفید و محت 
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بدست آورند،  را ( ۱+۵۰رآی سفید نتوانستند از سوی اعضای ولیس جرگه رآی مطلوب )  ۲۷رآی باطل و 
 نامزد وزیر وزارت امور زنان قابل یاد آوری است که برای دوباره شمارش و برریس آرای م

ن
م حسینه صاق حت 

ن  به اساس درخواست یک تعداد از اعضای ولیس جرگه از سوی رییس ولیس جرگه آقای رحماتن هییت تعتر
 گردید. 

م  ۵ قوس سال روان  ۱۱همچنان به اساس فیصله جلسه امروز، قرار است فردا  نامزد وزیر هر یک محت 

م رنگینه حمیدی نامزد وزیر وزارت  مجیب الرحمان کرییم نامزد وزیر  وزارت احیا و انکشاف دهات، محت 

م احمد جواد عثماتن نامزد وزیر وزارت  م کریمه حامد فاریاتی نامزد وزیر وزارت اقتصاد، محت 
معارف، محت 

م اجمل  م محب هللا صمیم نامزد وزیر وزارت امور رسحدات اقوام و قبایل همراه با محت  صحت عامه، محت 

دی نامزد رییس د افغانستان بانک برنامه های کاری شانرا به مجلس ارایه نمایند، و به روزچهارشنبه احم

 (ویب سایت ولیس جرگه)  .هفته روان برایشان صندوق رآی دیه گذاشته خواهد شد

 

م  ، با کسب محت 
 
عودت کنندگان از سوی ولیس جرگه شورای  حیث وزیر امور مهاجرین و رای به 165اخالق

 میل مورد تایید قرار گرفت. 
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 بدهند تازه واردی که یمدر فرانسه مهاجران 
 

خواهند در پاریس و منطقه ایل دو فرانس درخواست پناهندگ
 با مشکالت زیادی روبرو هستند. به 

 
برای تماس با شبکه تیلفوتن ثبت و درخواست مالقات برای پناهندگ

ن وقت مالقات با شبکه گفته سازمان ن عمویم به این سو، گرفت  ن دوره قرنطتر یه، از اولتر تیلفوتن های ختر
 آن را اداره یم

ن
 که اوق

 
 .کند، بسیار دشوار شده استدرخواست پناهندگ

های جون و سپتمتی امسال تعداد زیادی از مهاجران تازه وارد در پاریس و مناطق اطراف آن از در فاصله ماه
 این موضوع شکایت داشته

 
 که سازمان پناهندگ

 
 و ادغام اند که تماس با شبکه تیلفوتن درخواست پناهندگ

(آن را اداره یم
ن
ممکن بوده است. سازمانهای سدرکند، برای آنفرانسه )اوق و سکور  (Cedre)ها غتر

گویند که تعداد زیادی از مهاجران مشکل شان را با این دو سازمان یم (Secours catholique) کاتولیک
 .اندمطرح کرده

 در ماه مارچ گذشته، 
ن
ن وقت مال  اوق قات با پناهجویان را به عهده دارد شماره تیلفوتن که مسئولیت تعیتر

را مسدود کرده بود. در ماه یم این شماره دوباره فعال شد اما به گفته سازمان سدر فعالیت  0142500900
 انتقاد کرد و نوشت که سیستم تیلفوتن  ۱۹ای در آن بسیار محدود بود. این سازمان در اطالعیه

ن
نومتی از اوق

 یک ناکایم به شمار یمثبت درخواست پن
 

 .روداهندگ

 در پاریس و ایل دو فرانس دو  :بیشت  بخوانید
 

 باره آغاز شدفرانسه: ثبت درخواست پناهندگ

 یک پاسخگوی تیلفوت  اتوماتیک بدل شده است»
 
 «اوق

 
ن
هیچگاه به اندازه دوره قبل »اورییل رادیسون، مدیر سازمان سدر به مهاجر نیوز گفت که شبکه تیلفوتن اوق
 نبود

ن
ن فعالیتش کاق ن فعال نشده است، اگرچه که حت  در گذشته نتر  «.از قرنطتر

، از مهلت۲۰۱۹ به عنوان مثال، در ماه نومتی 
ن
گ به اوق های طوالتن ، تعدادی از مهاجران یط نامه مشت 

 شان شکایت کرده بودند. به گفته اورییل رادیسون، این مهلت، 
 

چندین هفته تا »ثبت درخواست پناهندگ
 حال دیگر یک اداره نیست بلکه تنها یک »گرفت: به گفته سازمان سدررا در بر یم« چندین ماه

ن
اوق

 «.تیلفوتن اتوماتیک است پاسخگوی

 آشناتی دارند
ً
 کامال

ن
در شمال پاریس، شمار زیادی از  .مهاجران تازه وارد با مشکالت شماره تیلفوتن اوق

 به آنتوان دید که تیلفون در دست، ساعتمهاجران را یم
ن
ها جواب بدهد. در ماه ها منتظرند کیس از اوق

 یم-سپتمتی یک مهاجر افغان که در کمپ سن
 

 ۱۷۵ساعت  ۲۴کرد به مهاجر نیوز گفت که یط دوتن زندگ
 زنگ زده اما کیس به او پاسخ ندا

ن
 ) مهاجر نیوز(.ده استبار به اوق

 

 

https://www.infomigrants.net/prs/post/24569/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/24569/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
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حکومت اسپانیا اردوگاه جنجایل پناهجویان در بندر آرگوینگوین در جزیره گران کاناریا را بست. مقامات 
اعالم کردند که پولیس ( ۲۰۲۰نوامتی  ۳۰روز دوشنبه )
 ما ۲۷یکشنبه عرص 

 
نده را به یک مرکز نظایم در مهاجر باق

نزدیگ الس پالماس منتقل کرد. در رسانه ها از یک "اردوگاه 
م آور" سخن زده یم شد  .رسر

ی، کلیسا و سیاستمداران  شهروندان، سازمان های حقوق بشر
اض  ایط این اردوگاه دست به اعت  منطقه ای هفته ها علیه رسر

 .زده بودند

نفر ساخته شده بود. در این میان  ۵۰۰در اصل این اردوگاه به عنوان محل اقامت موقت برای حدود 
پناهجو در این اردوگاه جا به جا شده بودند. خوزه ماریا سانتانا،  ۲۶۰۰گزارش شده است که حدود 

ی کاتولیک"CEAR" سخنگوی سازمان کمگ ایط بهداشت  و اس (KNA) ، به آژانس ختی کان گفت: "رسر
م آور است ن یک اردوگایه رسر  ."مردم برای اسپانیا و اروپا در چنتر

یف و به خصوص در گران کاناریا ساکن  بیشت  پناهجویاتن که به دلیل فقر فرار کرده اند به النزاروته و تتن
ن  شده اند، جاتی که آنها توسط آژانس نجات دریاتی در جنوب جزیره به مرکز پذیرش اولیه در آرگوینوئتر

 .ورده شده اندآ

ول قرار دارند و بیماری همه گتر کرونا 
انه ای در حال حاضن شدیدا تحت کنت  های مدیت  از آنجاتی که مستر

فقر را در بسیاری از کشورهای افریقای غرتی شدت بخشیده است، هجوم پناهجویان در جزایر قناری در 
، که متعلق به اسپانیا است، متوقف نشده  هزار نفر یعتن یک  ۱۹است. امسال سواحل افریقای غرتی

 .درصد بیشت  از سال گذشته خود را به جزایر قناری رسانده اند

ن الملل از هفته ها قبل خواستار  حکومت منطقوی و سازمان هاتی مانند دیده بان حقوق بشر و عفو بتر
قناری، روز مسدود شدن این اردوگاه شده بودند. آنجل ویکتور تورس، رئیس حکومت منطقه تی جزایر 

دوشنبه از مسدود شدن این اردوگاه استقبال کرد و از حکومت مرکزی نخست وزیر پدرو سانچز خواست 
 .که ساکنان جزایر قناری را با مشکل پناهجویان تنها نگذارد

ن از حکومت اسپانیا خواسته شد که اجازه ندهد گتوهای در جزایر قناری    در کنفرانس اسقف ها نتر
ً
ا اختر

آیند. اسقف ها گفتند: "مهاجرت یک مشکل جزایر قناری نیست، بلکه یک مشکل اسپانیا و اروپا بوجود 
 )مهاجر نیوز(."است

 

 مهاجر نیوز   
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

 

ومانیا به گرویه از پناهجویان افغان چند روز را در میان تنه های درخت در یک الری پنهان شده و از ر 
ن در میان این پناهجویان که در ایالت بایرن پیدا شدند،  آلمان آمده اند. پولیس فدرال گفته یک نوجوان نتر

 .حضور داشته است

تتن از تنه های بریده شده درخت را از رومانیا  ۲۴به گفته پولیس آلمان، راننده یک الری که محموله ای 
 .ان بار الری اش پیدا کردبه آلمان حمل یم کرد، این مردان را می

وی در شاهراه نزدیک شهر روزنهایم در ایالت بایرن در جریان یک وقفه متوجه صداها و تحرکات  از میان 
 .تنه های درخت شد و به پولیس ختی داد

ول کند، پنج مرد به شمول یک جوان   ۱۶مسئوالن پولیس گفتند وقت  این راننده خواست بار اش را کنت 
ون پریده و فرار کردند  .ساله بتر

 پولیس بعدا توانست این پناهجویان را توقیف کند
پولیس بعدا توانست این مردان پناهجو را دوباره پیدا کرده و توقیف نماید؛ کساتن که خودشان را پناهجویاتن 

 کرده اند
ن
 .از افغانستان معرق

ی شده بود و بیش از یک هزار  بنابر اطالعات راننده، این الری روز دوشنبه هفته قبل در رومانیا بارگتر
 .کیلومت  را یط کرده بود تا اینکه روز جمعه به آلمان رسید

قانوتن که یم توانست  به گفته پولیس فدرال، این مردان از رومانیا به آلمان قاچاق گردیده اند؛ سفری غتر
 .برای شان مرگبار باشد

ه الری از حضور این پناهجویان در الری و قاچاق شان به آلمان مقامات پولیس آلمان گفته اند که رانند
 . مطلع نبوده است
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

 

 

کشورهای جنوب اتحادیه اروپا از بسته جدید مهاجرت  که توسط کمیسیون این اتحادیه پیشنهاد شده، 
انتقاد کردند. به نظر آنان به تقسیم سیستماتیک مهاجران از جنوب اتحادیه در دیگر کشورهای عضو توجه 

 .نشده است

انه قرار دارند. این کشورها پذیرای بخش اعظم  ه مدیت  یونان، ایتالیا، اسپانیا و مالتا که در حاشیه بحتر
انه به سواحل شان  ه مدیت   هستند که از طریق بحتر

 .یم رسندمهاجراتن

رسیم، درخواست شان را مطرح کرده اند. سندی که نسخه ای از آن روز  أ با نشر یک سند غتر آنها اختر
گزاری آلمان )دی تی ای( رسیده است  .چهارشنبه به دست ختی

آن ها در این سند پالن های کمیسیون اتحادیه اروپا را در زمینه مسئولیت کشورهاتی که پذیرای مهاجران 
، پیچیده و مبهم" خواندندهستند، 

 
انه" و در زمینه "مکانیسم همبستگ  ."بسیار مفصل و سختگتر

رسیم آمده است:  آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در خط مقدم »در ادامه این سند غتر
ند  قرار دارند، نیم توانند فشار مهاجرت را برای تمام اتحادیه اروپا به عهده بگتر

 
 .«پناهندگ

" در میان کشورهای عضو باید با سیستم "تقسیم اجباری" مهاجراتن  این
 

چهار کشور گفتند که "همبستگ
 
 
تعقیب شود که از طریق دریا به اتحادیه اروپا یم آیند. به گفته آنان این سیستم باید کماکان ابزار اصیل باق

 .بماند

 شد، سیستم تقسیم اجباری در بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا راجع به 
ن
مهاجرت که در ماه سپتمتی معرق

انه خواهان آن بودند ه مدیت   .شامل نشده است. در حایل که برخن از کشورهای حاشیه بحتر

دلیل آن مقاومت شدید کشورهای عضو گروه "ویشه گراد" است که از چهار کشور پولند، مجارستان، 
ضن به پذیرش مهاجران تقسیم شده جمهوری چک و اسلواکیا تشکیل شده است. آن ها به هیچ صورت حا

 .نیستند

کمیسیون اتحادیه اروپا به جای سیستم تقسیم اجباری، راه های دیگری را برای کاهش فشار از کشورهای 
انه پیشنهاد کرده که فرستادن گاردهای مرزی یا پرداخت هزینه اخراج مهاجراتن که حق  ه مدیت  حاشیه بحتر

 را ندارند، شامل یم شود
 

 .پناهندگ
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

 .کشورهای عضو اتحادیه اروپا سال ها است که در مورد مهاجرت به نتیجه نیم رسند و اختالف نظر دارند

رسیم در حایل که وعده دادند نسبت به پیشنهادهای کمیسیون اتحادیه اروپا  امضاکنندگان این سند غتر
 کردند که دستیاتی به توافق د

ن جدید "چالش "موقف سازنده" داشته باشند، همزمان پیش بیتن ر مورد قوانتر
" خواهد بود ن  .برانگتر

ن تالش کمیسیون اتحادیه اروپا برای کسب توافق در میان کشورهای عضو اتحادیه  معاهده جدید، سومتر
 .اروپا برای انجام اصالحات  است که باید به صورت عاجل انجام شوند

از جنگ و فقر فرار یم کنند، تحت  سیستم مهاجرت اتحادیه اروپا به خاطر رسازیری شدید مهاجراتن که
 . فشار قرار گرفته است

 

 

حکومت اسپانیا اردوگاه جنجایل پناهجویان در بندر آرگوینگوین در جزیره گران کاناریا را بست. مقامات روز 
 مانده را به یک مرکز نظایم  ۲۷م کردند که پولیس یکشنبه عرص اعال ( ۲۰۲۰نوامتی  ۳۰دوشنبه )

 
مهاجر باق

م آور" سخن زده یم شد .در نزدیگ الس پالماس منتقل کرد  .در رسانه ها از یک "اردوگاه رسر

ایط این اردوگاه  ی، کلیسا و سیاستمداران منطقه ای هفته ها علیه رسر شهروندان، سازمان های حقوق بشر
ا  .ض زده بودنددست به اعت 

نفر ساخته شده بود. در این میان گزارش  ۵۰۰در اصل این اردوگاه به عنوان محل اقامت موقت برای حدود 
پناهجو در این اردوگاه جا به جا شده بودند. خوزه ماریا سانتانا، سخنگوی  ۲۶۰۰شده است که حدود 

ی کاتولیک"CEAR" سازمان کمگ ایط (KNA) ، به آژانس ختی بهداشت  و اسکان مردم برای  گفت: "رسر
م آور است ن یک اردوگایه رسر  ."اسپانیا و اروپا در چنتر
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

یف و به خصوص در گران کاناریا ساکن  بیشت  پناهجویاتن که به دلیل فقر فرار کرده اند به النزاروته و تتن
ن  شده اند، جاتی که آنها توسط آژانس نجات دریاتی در جنوب جزیره به مرکز پذیرش اولیه در  آرگوینوئتر

  .آورده شده اند

ول قرار دارند و بیماری همه گتر کرونا 
انه ای در حال حاضن شدیدا تحت کنت  های مدیت  از آنجاتی که مستر

فقر را در بسیاری از کشورهای افریقای غرتی شدت بخشیده است، هجوم پناهجویان در جزایر قناری در 
، که متعلق به اسپانیا است، متوقف نشده است. امسال  هزار نفر یعتن یک  ۱۹سواحل افریقای غرتی

 .درصد بیشت  از سال گذشته خود را به جزایر قناری رسانده اند

ن الملل از هفته ها قبل خواستار  حکومت منطقوی و سازمان هاتی مانند دیده بان حقوق بشر و عفو بتر
مسدود شدن این اردوگاه شده بودند. آنجل ویکتور تورس، رئیس حکومت منطقه تی جزایر قناری، روز 

نبه از مسدود شدن این اردوگاه استقبال کرد و از حکومت مرکزی نخست وزیر پدرو سانچز خواست دوش
 .که ساکنان جزایر قناری را با مشکل پناهجویان تنها نگذارد

ن از حکومت اسپانیا خواسته شد که اجازه ندهد گتوهای در جزایر قناری    در کنفرانس اسقف ها نتر
ً
ا اختر

فتند: "مهاجرت یک مشکل جزایر قناری نیست، بلکه یک مشکل اسپانیا و اروپا بوجود آیند. اسقف ها گ
 ) مهاجر نیوز(."است

 

 

 

گرویه از پناهجویان افغان چند روز را در میان تنه های درخت در یک الری پنهان شده و از رومانیا به 
ن در میان این پناهجویان که در ایالت بایرن پیدا شدند، آل مان آمده اند. پولیس فدرال گفته یک نوجوان نتر

 .حضور داشته است

تتن از تنه های بریده شده درخت را از رومانیا  ۲۴به گفته پولیس آلمان، راننده یک الری که محموله ای 
 .اش پیدا کردبه آلمان حمل یم کرد، این مردان را میان بار الری 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

وی در شاهراه نزدیک شهر روزنهایم در ایالت بایرن در جریان یک وقفه متوجه صداها و تحرکات  از میان 
 .تنه های درخت شد و به پولیس ختی داد

ول کند، پنج مرد به شمول یک جوان   ۱۶مسئوالن پولیس گفتند وقت  این راننده خواست بار اش را کنت 
ون پریده و فرا  .ر کردندساله بتر

 پولیس بعدا توانست این پناهجویان را توقیف کند

پولیس بعدا توانست این مردان پناهجو را دوباره پیدا کرده و توقیف نماید؛ کساتن که خودشان را پناهجویاتن 
 کرده اند

ن
 .از افغانستان معرق

ی شده بود و بیش از یک هزار  بنابر اطالعات راننده، این الری روز دوشنبه هفته قبل در رومانیا بارگتر
 .کیلومت  را یط کرده بود تا اینکه روز جمعه به آلمان رسید

قانوتن که یم توانست  به گفته پولیس فدرال، این مردان از رومانیا به آلمان قاچاق گردیده اند؛ سفری غتر
 .برای شان مرگبار باشد

پناهجویان در الری و قاچاق شان به آلمان مقامات پولیس آلمان گفته اند که راننده الری از حضور این 
 . مطلع نبوده است

 

قوس، روند توزی    ع مساعدت نقدی را 8آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت غور به روز شنبه 
 نمود.   خانواده بیجاشده در آن والیت آغاز1300برای 

 خانواده های یادشده از ولسوایل ها و مرکز بوده که قبال شناساتی شده بود. 

افغاتن از جانب موسسه ) افغان اید(  1550دالر امریکاتی معادل  20شامل کمک یاد شده در مرحله اول 
 ین و موسسه یاد شده در مرکز آغاز شد. با حضور معاون وایل، نماینده اداره مهاجر   بوده

دالر و  ۲۰دالر آمریکاتی توزی    ع میشود که در مرحله اول  ۲۶۰قابل یاد آوری است که برای هر فامیل مبلغ 
 
 
 افغاتن میگردد در مرحله دوم توزی    ع میگردد.  هزار  18دالر معادل  ۲۴۰باق
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

و ناامتن ها در والیت میدان وردک با خانواده بیجاشده نایسر از جنگ  150همچنان، رسوی و شناساتی 
ی در آینده نزدیک مستفید   و همکاری موسسات تکمیل و قرار است که از مساعدت های بشر

 
هماهنگ

  خواهند شوند. 

  

خانواده بیجاشده  103قوس برای  6شنبه  5کننده گان والیت قندهار به روز ریاست امور مهاجرین و عودت  
 در آن والیت مساعدت نقدی توزی    ع نمود. 

های ژیری، پنجواتی میوند و ارغنداب از اثر جنگ بیجا و قبال شناساتی   بیجاشده گان یاد شده از ولسوایل
 شده بودند. 

که با حضورداشت نماینده اداره بوده   DRCانب موسسه از ج  هزار افغاتن  9کمک یاد شده پول نقد مبلغ 
 . مهاجرین و موسسه یاد شده توزی    ع شد 

 

  500است که برای حدود عبدهللا مومنی مسئول انتشارات مومنی و یکی از کتاب فروشان در شهر هرات در غرب افغانستان 

 .را به گونه رایگان توزیع کرد« های صوتیکتاب»فرد نابینا 

« های صوتیامتیاز کتاب»و خرید  «MP3/دستگاه پخش صوتی»، «میموری کارت»های صوتی به همراه هزینه این کتاب

 .دالر آمریکایی( شده است 6410هزار افغانی) 500حدود 
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

خط بریل/ خط »ها به دهللا مومنی گفته است، در افغانستان شرایط برای نوشتن کتابعب« هشت صبح»به گزارش روزنامه 

 .دل قرار دهدهای صوتی را در اختیار افراد روشنرو او خواسته کتابوجود ندارد و از همین« ویژه نابینایان

فعاالن فرهنگی برای تقویت فرهنگ رنگ است و باید خوانی و مطالعه در هرات بسیار کممومنی اضافه کرد، فرهنگ کتاب

 .خوانی تالش کندتری به خرج دهند و او خواسته با هزینه شخصی خود، برای رشد کتاببیش خوانی و مطالعه تالشکتاب

در همین حال، عبدالرحمان شریفی رییس انجمن ملی نابینایان افغانستان، توزیع کتاب به افراد نابینا را سهولت بزرگی برای 

 .زندصوتی سخن می برای تبدیل قانون اساسی افغانستان و برخی قوانین دیگر به کتاب دانسته و از تالش هاآن

های پشتو، ترکی های صوتی را به زبانکنند تا کتابشریفی اضافه کرد، افزون بر زبان فارسی، اعضای این انجمن تالش می

ها در دیگر والیات افغانستان استفاده شان فارسی نیست، بتوانند از این کتابو اوزبیکی نیز تبدیل کنند تا افرادی که زبان مادری

 .کنند

گیری ویروس شایان ذکر است که عبدهللا مومنی مسئول انتشارات مومنی و یکی از کتاب فروشان در شهر هرات در دوره همه

 4487هزار افغانی ) 350با هزینه حدود جلد کتاب در حوزه روان شناسی را  800کرونا و قرنطینه نیز حدود دو هزار و 

 .دالر آمریکایی( به گونه رایگان به افراد نابینا توزیع کرده بود

 

 

 ۲۸۳تال به ویروس کرونا در کشور جان باخته و بیمار مب ۱۶ساعت گذشته  ۲۴وزارت صحت عامه اعالم کرده است که در 

 مورد مثبت این ویروس در چهار والیت کشور ثبت شده است.

وزارت صحت عامه امروز )دوشنبه، دهم قوس( اعالم کرده است هشت نفر در بدخشان، پنج نفر در هرات، دو نفر در کابل 

 اند.ختهو یک نفر دیگر در زابل بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان با

های طبی کشور نمونۀ مشکوک ابتال به ویروس کرونا در آزمایشگاه ۳۰۰هزار و روز گذشته یکهمچنان در یک شبانه

 والیت کشور شناسایی شده است. ۱۵مورد مثبت ویروس کرونا در  ۲۸۳اند. در این میان، بررسی شده

 – ۲۴مورد در قندهار،  ۳۰مورد در بلخ،  ۳۳هرات، مورد در  ۳۴مورد در کابل،  ۳۵بر اساس آمار وزارت صحت عامه، 

یازده مورد در نیمروز و پکتیکا، ده  –مورد در ننگرهار و غزنی، چهارده مورد در پکتیا، سیزده مورد در فراه، یازده  ۲۴

ر هلمند چهار مورد د –هشت مورد در بغالن و پروان، شش مورد در کندز، چهار  –مورد در زابل، نه مورد در تخار، هشت 

 دو مورد در دایکندی و پنجشیر و یک مورد در والیت لغمان ثبت شده است. –و ارزگان، دو 



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

 وعودت کنندگان

 ۳۶تن افزایش یافته است. از این میان  ۴۹۸هزار و  ۴۶به این ترتیب، شمار مجموعی مبتالیان ویروس کرونا در کشور به 

 اند.ر نتیجۀ ابتال به این ویروس، جان باختهتن دیگر د ۷۷۹هزار و و یک یاب شدهتن دوباره صحت ۷۸۸هزار و 

 


