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 صفحه                                                                                                                              عناوین                   

 4 ------------------------------------------------------- (وزیبرند )مهاجر ن رسپناه در اتوبوس ها به رس یم : مهاجران ب  ا یبوسن

 5 ---------وزارت( تیسا بیصحبت کرد ) و  کا یآمر  ی  با سف جاشدگانیو ب نیمهاجر  تیدر رابطه به وضع نیمهاجر امور  ر یوز 

 6 -------------------------------------------------------- پناهجو در رسارس جهان ونیلیاز هشتاد م شیگزارش سازمان ملل؛ ب

 7 ------------------------------- (وزیجان باخته اند)مهاجر ن ا یبه اسپان دنیمهاجر در راه رس ۲۲۰۰سازمان مددرسان: حدود 

 9 ------------------------------------------------- وزارت( تیب سایشد ) و  عی    توز  خورایک ی  واد غخانواده در تخار م 840به 

 9 -------------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیآغاز شد) و  سیدر بادغ مواد بهداشت   عی    روند توز 

 10 ---------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشد ) و  عی    از صد تن در قندهار پول نقد توز  شیبه ب

گذار ( شود یم نیآنل  شهروندان افغان یپاکستان برا ۀز یدرخواست و   11 ------------------------------------ (یدر  VOA یخی 

غان به مزاررس   کیآغاز کار ساخت  گکینزد ندهیدر آ فیلوله انتقال گاز از شی   12 --- افغانستان( یاقتصاد یذار ) ودصم خی 

گذار  ۹۸نفر جان باخته و  ۶ساعت گذشته  ۲۴کرونا؛ در   روسیو   13 ------------ نشانه( یمورد مثبت ثبت شده است ) خی 

 14 --------------------------------------------------------------- انجمن دادند) هشت صبح( لیافغانستان تشک یهاروزنامه
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وزارت امور مهاجرین 
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ن کامل  اخبار مت 

 

یک هفته پس از آن که آتش سوزی اردوگاه لیپا را تخریب کرد مقامات بوسنیا از دیروز سه شنبه تصمیم  
 ند. این مهاجران هم اکنون در اتوبوس ها به رس یم برند. بن بست سیایسگرفتند تا این اردوگاه را تخلیه کن

  .این کشور مانع توافق مقامات درباره راه حل مسکن مهاجران شده است

نها آمهاجران اردوگاه لیپا در بوسنیا بلخره مجبور شدند از رسما به جابی دیگری انتقال داده شوند. بنابراین 
ی کردند. از دیروز سه شنبه مقامات بوسنیا تصمیم گرفتند تا این مهاجران در نهایت شب را در  اتوبوس سیر

 .ب  رس پناه را به اتوبوس ها سوار کنند اما معلوم نیست که آنها مشخصا به کجا انتقال داده خواهند شد

در اثر آتش سوزی از دست  دسامی   ۲۳تن ساکنان اردوگاه لیپا که بیشی  آنها خیمه هایشان را در  ۹۰۰
دادند، روز قبل از آنها خواسته شد که وسایل خود را جمع کنند و سوار اتوبوس شوند تا آنها را به یک مرکز 

 .وقت در جنوب سارایوو انتقال دهندم

ایط  ن آسیای میانه هستند. آنها روزها را در رس  ، خاورمیانه و همچنت  این مردان تنها از کشورهای آفریقابی
ی یم کنند انسابن در رسما و برف زیر خیمه ها سیر  .غی 

https://www.infomigrants.net/prs/post/29297/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%A1%D9%A3%D9%A0%D9%A0%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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وزارت امور مهاجرین 
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ک برخن از گزارش ها این یاما اتوبوس ها تا هنوز نتوانستند از حومه اردوگاه لیپا خارج شوند زیرا بر اساس 
یس به محل اسکان جدید برای مهاجران گردید  .محارصه سیایس بود که مانع توافق مقامات در مورد دسی 

 یم کند به مهاجرنیوز گفت: 
ی

ن عمر ییک از مهاجران که در اردوگاه سارایوو زندگ از دیروز به اینسو » متت 
وز معلوم نیست آنها را به کجا یم برند. آنها در اتوبوس مهاجران را به اتوبوس ها سوار کردند اما تا هن

ن او یم افزاید: از دست مقامات بوسنیا یم آید که مهاجران را کمک کند اما آنها نیم خواهند مهاجرا« هستند. 
 دارند و یم توانند مهاجران را مانند کشور های آلمان و فرانسه

ن
  را کمک کنند. به نظر من آنها بودیجه کاف

 «.کنند اما صادق نیستندکمک  

وزیر امنیت بوسنیا سلمو سیکوتیچ روز سه شنبه گفت که مهاجران باید به یک محل نظایم در شهر برادینا 
ن ت  ۳۲۰در  ی لیپا اعزام شوند. اما وزیر دارابی وکوسلو بواندا با انکار این اطلعات گفت که چنت 

وافق  کیلومی 
 .حاصل نشده است

هر برادینا در برابر تصمیم انتقال مهاجران در مرکز نظایم به عنوان اسکان موقت از سوی دیگر ساکنان ش
اض کردند  .اعی 

ن الملیل مهاجرت عرص سه شنبه در توییی  خود چندین عکس از   وان در اورارت نماینده سازمان بت 
پیی 

ن الملیل مه دوستانه سازمان بت  اجرت و شورای سوارشدن افراد در اتوبوس ها را در حال کمک های بش 
 .پناهندگان دانمارک نش  کرد

نورالرحمن اخلف  وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در یک تماس تصویری)ویدئو کنفرانس( با راس 
جاشدگان به صورت تفصییل ویلسون سفی  اياالت متحده آمریکا در کابل، روی وضعیت مهاجران و ب  

 .صحبت کرد

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دراین نشست با یادآوری از آمار بیجاشدگان داخیل و برگشت کنندگان 
 در کشور را وجود جنگ ها و دهشت افگتن 

ی
 گروه تروریست  طالب در سال جاری علت اصیل بیجاشدگ

 .عنوان کرد

آقای اخلف  ضمن قدردابن از همکاری های آمریکا در افغانستان از برنامه های مدون وزارت در رابطه با 
برگشت مهاجران پس از صلح یادآور شده و خی  داد که وزارت دراین برنامه برای دو سناریوی تحقق و عدم 

د  یم گی 
ی

 .تحقق صلح در کشور آمادگ

یر امور مهاجرین با امیدواری از تحقق صلح در کشور، از ایاالت متحده آمریکا خواست که در عرصه وز 
 .ادغام پایدار برگشت کنندگان با دولت افغانستان همکاری بیشی  نماید
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ن حال سفی  آمریکا در کابل ضمن اعلم همکاری، به ایجاد یک رابطه موثر میان وزارت و اداره اش  در همت 
 .ردتاکید ک

 

وی بیان کرد که "خشونت ها در کشور هنوز هم با آغاز مذاکرات صلح جریان دارد و این موضوع سبب یم 
 به وضعیت مهاجران و ب  

ی
جاشدگان داخیل حمایت جامعه جهابن را شود تا دولت افغانستان در امر رسیدگ

 ".داشته باشد

، بیش از  میلیون نفر در رسارس جهان در  ۸۰رقم پناهجویان در جهان بار دیگر افزایش یافت. در حال حارصن
 .حال فرار اند

کمیساریای عایل سازمان ملل متحد گزارش داده است که آمار کنوبن پناهجویان در رسارس جهان به هشتاد 
ه سال گذشته، نزدیک به ده میلیون نفر بیشی  شده است. به میلیون تن رسیده است. این رقم نسبت ب

ی ویروس کرونا، وضعیت پناهجویان نسبت به سال های گذشته، بیشی  به وخامت گراییده  دلیل همه گی 
 .است

 انسان ها را 
ی

 این سازمان در شهر بن آلمان روز سه شنبه گفت که ویروس کرونا واقعیت زندگ
ی

دفی  نمایندگ
  .و برای بسیاری از این هشتاد میلیون تن، زنده ماندن در اولویت قرار گرفته استتغیی  داده 
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وت  کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در شهر بن افزود: باور، رئیس ا-پیی  روهنشی 
ی

این »ین دفی  نمایندگ
 «.انسان ها را نباید ما تنها بگذاریم

 

وت  ساز باور علو -روهنشی 
ی

 به ه کرد که دفی  نمایندگ
ی

مان ملل متحد در امور پناهندگان برای رسیدگ
 میلیارد دالر امریکابی نیاز داشت، اما حدود نییم از این مبلغ ۹وضعیت پناهجویان در این سال، به بیش از 

 .را تا اوایل ماه دسمی  امسال به دست آورده اند

ن تنش های طوالبن در یمن و با وجود این چالش، دیگدان بحران ها در جهان داغ تر شده است. در جریا
ن صلح دیده نیم ن به وجود آمده سوریه که هیچ دورنمای روشن برای تامت  شود، تنش های تازه در ایتیوپیا نی 

 .است

در اردوگاه موریا در جزیره لیسبوس یونان، بیش  ۲۰۲۰این دفی  گفته است که آتش سوزی ماه سپتمی  سال 
ن ز نمود. د هزار تن را ب  رسپناه ۱۲از  شود که در این سال، بیش از یک هزار تن در مسی  مان گفته یمر عت 

انه جان باخته اند  .مهاجرت مدیی 

مهاجر در جریان تلش برای رسیدن به اسپانیا در مسی  آب  جان باخته اند. این آمار در  ۲۲۰۰دست کم 
 .مقایسه به سال گذشته، به گونه چشمگی  افزایش یافته است

 ۲۲۰۰ماه گذشته، حد اقل  ۱۲رساند که در یم (Caminando Fronteras) یافته های سازمان مددرسان
خواستند که خود را به جزایر قناری این قربانیان یم .مهاجر در راه رسیدن به اسپانیا، در آب جان داده اند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن زمان گفته یم در مقایسه به سال گذشته، مهاجران بیشی  به این  ۲۰۲۰شود که در سال برسانند. در عت 
 .جزایر رسیده اند

انه، مهاجران را واداشت تا به افزایش ماموریت های گشت زبن در سواحل جنوب اسپا نیا در دریای مدیی 
های جایگزین برای رسیدن به اروپا باشند  .این مهاجران از کشورهای افریقابی بوده اند .دنبال مسی 

نفر  ۸۹۳، رقم قربانیان به گوید که در سال گذشتهیم (Caminando Fronteras) سازمان مددرسان
 بودند که در مسی  جزایر قناری کشته ش ۴۵جاری، رسنشینان  درصد قربانیان در سال ۸۵رسید. یم

ده قایق 
 .بودند

باشد. با اشاره به امواج شدید کوتاه ترین مسی  از سواحل مراکش به جزایر قناری، بیشی  از صد کیلومی  یم
  .باشددر آب در اقیانوس اطلس این مسی  خییل خطرناک یم

 

 ۱۹تا اخی  ماه نومی  امسال، بیش از  ۲۰۲۰انیا، از اول جنوری سال بر بنیاد معلومات وزارت داخله اسپ
 .رسیدبه کم تر از دوهزار نفر یم ۲۰۱۹نفر به جزایر قناری رسیده اند. این تعداد در سال  ۵۰۰هزارو 

افزایش در رقم پناهجویان سبب شده است که مراکز پذیرش مهاجران مزدحم شوند. در ماه های گذشته، 
 کنند که آنان رسانجام به اردوگاه نظایم و جر مجبور شده اند که در اردوگاه های خیمههزاران مها

ی
بی زندگ

 .هوتل ها در جزیره انتقال داده شده اند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

ز توزی    ع مساعدت های غی  اجدی،   9شنبه  3روز ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت تخار به 
 خانواده که به دلیل جنگ بیجاشده بودند، خی  داد.  840خورایک برای 

خانه، پوشاک طفلنه و سه تخته کمپل را پس از رسوی از سوی موسسه حمایه  ن این خانواده ها وسایل آشیر
 فت کردند. اطفال دریا
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

جدی، از آغاز روند توزی    ع مواد  9شنبه  3آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت بادغیس به روز 

داد.  600بهداشت  به یک هزار و  خانواده بیجاشده در آن والیت خی 

در حضور نماینده مهاجرین،  NRCبه هر خانواده یک بسته مواد بهداشت  و شوینده از سوی موسسه 

 موسسه یاد شده در مرکز بادغیس توزی    ع خواهد شد. 

 

 

خانواده بیجا شده  143جدی به   9شنبه  3کنندگان والیت قندهار به روز ریاست امور مهاجرین و عودت  
 نایس  از جنگ درآن والیت پول نقد توزی    ع نمود. 

 افراد یاد شده از ولسوایل های ژیری، میوند،ارغنداب،دند به مرکز بیجا شده بودند. 

خانواده دیگر  ۱۱و به   افغابن  400هزار و 24خانواده مبلغ  ۱32ها در تناسب نیازمندی هر فرد به کمک
 با حضور نماینده این ادراه توزی    ع شد.   DRCهزار افغابن پول نقد از سوی موسسه  9مبلغ 
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شودچین آنالین می درخواست ویزۀ پاکستان برای متقاضیان از افغانستان و ۲۰۲۱وزیر داخلۀ پاکستان گفته است که سر از تاریخ یکم جنوری سال  . 

دسمی  )دهم جدی( گفت که در  ۳۰شیخ رشید احمد، وزیر داخلۀ پاکستان روز چهارشنبه 
ن وجود داشت که گویا از روش قبیل صدور ویزه فریبکاری یم شد. او گفت که ادعاهابی نی 
ن جهت در  شد یا هم آنان یافت و تمدید ویزۀ پاکستان پول گرفته یمشهروندان افغانستان و چت 

 .شدندمجبور به پرداخت پول یم

ان( در اثر ازدحام بیش از حد متقاضیان ویزۀ پاکستان  ۳۰اکتوبر ) ۲۱پس از آنکه به تاری    خ  ن می 
ری افغانستان  نفر زیرپا شده و جان باختند، معاون ریاست جمهو  ۱۵آباد کم از کم در شهر جلل

 .کنندکاری یمفت که حلقاب  باالی ویزۀ رایگان پاکستان کمیشنگ

دانیم  یم" :امرهللا صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در فیسبوک نوشته است
حد اوسط روزانه نزدیک به  .که کدام حلقات ویزه را از مجابن به کمیشن کاری تبدیل کرده اند

 ".گرددش ویزه پاکستان از مردم عام اخاذی یمصد هزار دالر توسط شش حلقۀ خاص فرو 
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ن ویزه پاکستان درخواست داده اند، فساد در  شماری از شهروندان افغانستان که برای گرفت 
 .کننداین روند را تایید یم

ها به پاکستان، اخذ ویزۀ پاکستان همواره ییک از مشکلت به دلیل مسافرت شمار زیاد افغان
وده است، اما در این اواخر این مشکل به دلیل افزایش کم پیشینۀ برای شهروندان افغان ب
 .تر شده استمتقاضیان ویزه جدی

 

 انتقال گاز به طول 
ٔ
ولیم افغانستان میگوید که کار ساخت یک لوله کیلومی  از  ۹۴٫۵وزارت معادن و پی 

یف در سه ماه آینده آغاز میشود غان به مزار رس    .شی 

غان مرکز جوزجان تا  ، سخنگوی این وزارت میگوید که از گازی که توسط خط از شهر شی 
عبدالقدیر مطقن

یف انتقال میشود،    .برای تولید پنجاه میگاوات برق حرارب  استفاده خواهد شد مزاررس 

ن خی  میدهد. وی در گفتگوی با رادیو   از آغاز کار خط لوله گاز تابر در سال آینده میلدی نی 
آقای مطقن

 تابر حل شده است و کار عمیل این پروژه در 
، اداری و قانوبن پروژهٔ آزاری گفته است که تمام مشکلت فتن

 .نده میلدی از والیت هرات آغاز خواهد شدسال آی

وع و با عبور از افغانستان و   ۱،۸۰۰پروژه گاز تابر  کیلومی  طول دارد. این پروژه از کشور ترکمنستان رس 
 .شودپاکستان به هند وصل یم
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بیمار مبتل به ویروس کرونا در کشور  ۶ساعت گذشته  ۲۴وزارت صحت عامه اعلم کرده است که در 
 والیت کشور ثبت شده است.  ۱۸مورد مثبت این ویروس در  ۹۸جان باخته و 

یک نفر  –وزارت صحت عامه امروز )چهارشنبه، دهم جدی( اعلم کرده است سه نفر در نیمروز و یک 
 اند. بغلن بر اثر ابتل به ویروس کرونا جان باخته در کابل، قندهار و 

 

های وس کرونا در آزمایشگاهنمونۀ مشکوک ابتل به ویر  ۶۰۷هزار و روز گذشته یکهمچنان در یک شبانه
ر شناسابی شده والیت کشو  ۱۸مورد مثبت ویروس کرونا در  ۹۸اند. در این میان، طت  کشور برریس شده

 است. 

ده مورد در هرات، یازده مورد در قندهار، بر اساس آمار  ن وزارت صحت عامه پانزده مورد در ننگرهار، سی 
ه مورد در بغلن، هفت مورد در کابل، شش مورد در لغمان، پنج مورد در پکتیا، چهار 

ُ
چهار مورد در  –ن

پل و خوست و و مورد در رس د –ه مورد در ارزگان و تخار، دو س –بلخ، غور، فراه، پکتیکا و جوزجان، سه 
 ین و بامیان ثبت شده است. کیک مورد در   –یک 

تن افزایش یافته است.  ۴۲۸هزار و  ۵۲به این ترتیب، شمار مجمویع مبتلیان ویروس کرونا در کشور به 
تن دیگر در نتیجۀ ابتل به این  ۱۹۵ و دو هزار و  یاب شدهتن دوباره صحت ۹۰۱هزار و  ۴۱از این میان 

 اند. ختهویروس، جان با
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

نامه اعلم موجودیت کرد. مسووالن در های افغانستان با حضور نه روزنامه و یک هفتهانجمن روزنامه
گویند که هدف از ایجاد این انجمن، تقویت آزادی بیان، حمایت و دفاع از حقوق های چابر یمرسانه
یس به اطلعات است. مسووالن معتقدند که با ایجاد این انجمن تلش یم ها و روزنامه ن حق دسی  شود تأمت 

نگاری حرفه ن در کشور رشد کند. نهادهای حایم رسانهتا در کنار حفاظت از آزادی بیان، خی  ن ای نی  ها نی 
گذار یم های چابر ه ویژه رسانهها، بخواهند که از رسانهخوانند و از حکومت یمایجاد این انجمن را تاثی 

تواند در راستای مبارزه با های افغانستان یمحمایت کند. به گفته مسووالن در این نهادها، انجمن روزنامه
 د. داری خوب و تقویت نظام جمهوریت موثر واقع شو فساد، حکومت

را ایجاد « تانهای افغانسانجمن روزنامه»های چابر روز چهارشنبه، دهم جدی در کابل برخن از رسانه
ما، راه مدنیت، میل، صبح کابل، افغانستانصبح، اطلعات روز، آرمان۸ها شامل روزنامه کردند. این روزنامه

حیدر مطهر، رییس این انجمن هدف از نامه نیملوگ و هفتهماندگار، اقتصاد و توسعه، اوت رخ است. می 
شکتن او به قانونهای چابر عنوان کرد. رسانه د فعالیتها و بهبو های فرا راه روزنامهایجاد آن را حل چالش

اند، های چابر از پرداخت مالیه معافکه رسانهرغم اینوزارت مالیه به عنوان نمونه اشاره کرد و گفت، به
د. به گفته آقای مطهر، روزنامههای چابر هنوز مالیه یماما وزارت مالیه برخلف قانون از رسانه ها با گی 

ی از سکتهد این چالش ترجیح دادهوجو   در کارشان، مالیه پرداخت اند که برای جلوگی 
ی

کنند. رییس انجمن گ
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شود که این مشکل حل شود و زمان با آغاز کار انجمن، تلش یمهای افغانستان گفت که همروزنامه
حیدر مطهر از سایر رسانهرسانه ن خواست که به  هایهای چابر از پرداخت مالیه معاف شوند. می  چابر نی 

 جمع اعضای این انجمن بپیوندند. 

ن ایجاد انجمن روزنامه۸مجیب مهرداد، مدیرمسوول روزنامه  های افغانستان را موثر خواند و گفت، صبح نی 
رو اند، ایجاد این انجمن از نیازهای اسایس به ها در کشور با مشکلت گوناگون روبهکه روزنامهجابی از آن

کند تا در راستای تقویت آزادی بیان فت. او گفت که این انجمن در کنار دیگر تشکیلت، تلش یمر شمار یم
نگاران را حل کند. همگام بردارد و مشکلت روزنامه صبح افزود، ۸چنان مدیر مسوول روزنامه ها و خی 

ند و انجمن روز ها برخن از مواقع زیر فشار قرار یمها با نش  گزارشروزنامه های افغانستان تلش نامهگی 
های چابر را برطرف کند. آقای مهرداد به آزادی بیان اشاره کرد و آن را کند که تهدیدهای فرا راه رسانهیم

ن نامید. به باور او، شماری از فعاالن رسانهآورد حکومت در دو دههترین دستمهم ای با دادن ای پست 
 کند که آن را تقویت کند. کنون این انجمن تلش یماند و ا شان از این ارزش حفاظت کردهخون

 صبح ۸مجیب مهرداد، مدیرمسوول روزنامه 

، مدیر مسوول روزنامه اطلعات روز در برنامه گشایش این انجمن گفت که مهم آورد ترین دستذگ دریاب 
م موجودیت این انجمن آوردها نباید عقب نشیتن شود. او اعل اند و از این دستها مردم افغانستان، رسانه

شدبن نیست. آقای دریاب  هدف از ایجاد این انجمن امید دانست و گفت که این صدا خاموش را یک روزنه
نگاری و ایستاده وبن عنوان کرد. مدیر را حمایت از آزادی بیان، رشد حرفه خی   در مقابل هر نوع فشاری بی 
ی

گ
، تلش بر اظت از آزادی بیان و حل چالشدر کنار حف»مسوول روزنامه اطلعات روز گفت:  های حقوف 

 «دیگر توسعه و آموزش دهیم. ای و جدید را بیش از امروز با حمایت یکنگاری حرفهاین است که روزنامه
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، مدیرمسوول و صاحب امتیاز روزنامه اطلعات روز   ذگ دریاب 

ن از ایجاد انجمن روزنامهنهادهای حایم رسانه هللا توحیدی، انستان استقبال کردند. صدیقهای افغها نی 
نگاران در نشست گشایش این انجمن گفت که در وضعیت کنوبن  مسوول دادخوایه کمیته مصوونیت خی 

ن انجمتن نیاز جدی وجود داشت. او افزود:  ن »به ایجاد یک چنت   نیاز به ایجاد چنت 
برای دفاع از حق صنقن

ن انجمنانجمن آقای توحیدی « توان از حقوق اسایس دفاع کرد. ها نیماتحادیهها و ها است. بدون داشت 
تر های چابر بیشرسانه نگاری بهبود پیدا کند و فعالیتابراز امیدواری کرد که با ایجاد این انجمن، کار روزنامه

ها خواست که عضویت این انجمن را به دست آورند و ابراز امیدواری کرد که شود. او از دیگر روزنامه
ن از روزنامه  های کشور حمایت و پشتیبابن کند. حکومت نی 
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نگاران صدیق  هللا توحیدی، مسوول دادخوایه کمیته مصوونیت خی 

ن  ایط کنوبن عت  یس به اطلعات در سهم خود ایجاد این انجمن را در رس  الدین بهادری، رییس کمیسیون دسی 
نگ« گام ارزنده» اییط که خی  ن رس   رسانهها زیر تهدید اند، همبستهاران و رسانهدانست. او گفت، در چنت 

ی
ها گ

چنان وی ترصی    ح کرد تواند نقش مهم را در راستای کاهش تهدیدها ایفا کند. همبسیار حساس است و یم
یس به  یس به اطلعات همواره از نبود نهادهای تخصیص در زمینه تروی    ج فرهنگ دسی  که کمیسیون دسی 

د و خلی یاطلعات رنج ن انجمتن محسوس بود. آقای بهادری انجمنمیی  های افغانستان روزنامه ک چنت 
یس به اطلعات»را  تواند در زمینه ساختارهای کلن دانست و گفت، این انجمن یم« بازوی کمیسیون دسی 

موثر مرصف یمکه هزینه شود، نقش اسایس بازی کند. به باور او، انجمن های هنگفت  در آن به گونه غی 
داری خوب و تقویت نظام جمهوریت تواند در راستای مبارزه با فساد، حکومتهای افغانستان یمامهروزن

 موثر واقع شود. 
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ن  یس به اطلعات عت   الدین بهادری، رییس کمیسیون دسی 

ها در جریان روزهای اخی  با های افغانستان در حایل اعلم موجودیت کرده است که رسانهانجمن روزنامه
ترین گران بدون مرز، افغانستان ناامنهای گزارشترین یافتهرو اند. در تازهز تهدیدات امنیت  روبهموخ  ا

، دست نگاران است و تنها در یک ماه اخی  نگار جانمکان برای خی   اند. دادهشان را از دستهایکم پنج خی 
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