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

1 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1399_سال  جدی 17

 

کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د    

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری 

 

 آمریت ارتباط عامه

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



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

2 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 



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

3 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 
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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 -------------------------------------------- (وزیمهاجر ن (سیرسپناه در شمال پار  از زنان مهاجر و ی   ی  رایمرکز پذ کی جاد یا

 6 -------------------------------------------------------------------- (هیترک و ی) رادهیترک پناهجو توسط گارد ساحیل 72نجات 

س دستگگرو   کی  7 -------------------------------------------------------------------- (وزیشد) مهاجر ن ب  ه از مهاجران در قب 

 8 ------------------------------------------ وزارت( تیسا بیو (شد  عی    توز  یاز صد خانواده در هلمند مساعدت نقد شیببه

 8 -------------------------------------------------------------------- ک(یهزار پناهنده به قره باغ بازگشتند) سپوتن 47از  شیب

 9 ------------------------------------------------------(وزی)مهاجر نردیمهاجر بپذ ا یحکومت آلمان فدرال قصد ندارد از بوسن

 10 -------------------------- کند) هشت صبح(  یب  گ: حکومت کشتار مهاجران افغان در پاکستان را ی  یکندیگان داباشنده

 12 -------------------------------------------------------(هیترک یو ی) رادب  به سواحل ازم کینزد یپناهجو در آبها 50نجات 

 13 ---------------------------------------------------------- (لهیو  چهی) دو ردیمهاجر بپذ ا یحکومت آلمان قصد ندارد از بوسن

 14 ------------------------------------------------------------------ (هیترک یو یمهاجر را نجات داد) راد 64 هیترک گارد ساحیل

 15 ------------------------------------------------------------- ) سالم وطندار(ایپروسس جلغوزه در پکت ۀکارخان  کیساخت 

 16 ------------------------------------------ (یآزاد و ی) راد  کندذبح یم مرغ   یانفلوانزا وعیش لیها هزار مرغ را به دلهند ده
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 اخبار مت   کامل

 

 
 مرکز پذیرایی شبانه از زنان مهاجر و تنها در پاریس هجدهم. عکس از گوگل ستریت

ها فراهم  گویند که هدف آنیک مرکز پذیرای  شبانه از زنان تنها در پاریس ایجاد شد. مسئوالن این مرکز یم

احت و یافت   رسپناه داییم برای زنان ی  رسپناه از جمله زنان مهاجر است کردن  .زمینه اسب 

دسمب  در پاریس هجدهم گشایش یافت. به   ۲۲یگانه مرکز پذیرای  از زنان ی  رسپناه در شمال پاریس، روز 

 اماووس، مرکز جدید 
ی

 را برای زنان ی  رسپناه فراهم کرده است اما زنان یم ۱۷گفته سازمان همبتگ
توانند بسب 

برای رصف غذا و گرفت   دوش نب   به این مرکز مراجعه کنند. اماووس در همکاری با انجمن اقدام برای صحت 

 .دارد ، مدیریت مرکز را به عهده (ADSF) زنان

 

س هجدهم موقعیت دارد و مصارف ساخت آن را مرکز پذیرای  از زنان ی  رسپناه در ساختمان شهرداری پاری

 اماووس به مهاجر نیوز گفت که این 
ی

شهرداری پرداخته است. برونو مورل، مدیر عمویم سازمان همبستگ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ها، نیازمندان  ۸هر شب تا  ۸مرکز از ساعت  صبح فردای آن باز است اما برای به دست آوردن یگ از بسب 

های اجتماغ شبانه و از طریق گشت ADSF ، سازمان(SIAO) تماغباید از سوی سازمان خدمات فوری اج

 شوند
 
 .معرف

 تن در جاده ۳۶۰۰، حدود ۲۰۲۰بر بنیاد آخرین آمار منتشر شده در ماه جنوری 
ی

کنند یم های پاریس زندگ

 .درصد زنان هستند ۱۲و از این رقم 

اگورا در پاریس برای مردان وجود دارد اما در پاریس چندین رسپناه فوری از جمله مرکز » برونو مورل گفت: 

برای زنان، در شمال پاریس هیچگونه مرکزی وجود نداشت. مرکز جدید به یک نیازمندی فوری و جدی 

 «.دهدپاسخ یم

 ای برای پذیرای  از زنانایجاد شبکه

راد ی  رسپناه فراهم کند. ه تا مراکزی را برای افها را دو برابر کرداز یک ماه به این سو، سازمان اماووس تالش

ها، در کنار مرکز جدید برای زنان، یک مرکز شبانه و یک مرکز برای اسکان مردان در پارک در نتیجه این تالش

ق پاریس ایجاد شده است. هم زمان، یک هوتل قدییم و یک خوابگاه برای جوانان نب   به  وینسن در رسر

 .اندهمراکز پذیرای  مختلط از زنان و مردان بدل شد

، والری پکرس، رئیس منطقه ایل دو فرانس نب   خانه منطقوی برای  این در حالیست که در اواخر ماه نومب 

شود و در درازمدت اداره یم (Aurore) ر پاریس هفدهم افتتاح کرد. این مرکز توسط سازمان اورورد زنان را

 .مت کنندماه در آن اقا ۱۸زن ی  رسپناه خواهند توانست هر کدام مدت  ۹۵

، یک شبکه واقیع پذیرای  از زنان در منطقه ایل دو فرانس ایجاد شده است. از ماه دسمب  در سال های اخب 

به این سو، شهرداری پاریس یک مرکز پذیرای  شبانه و روزانه از زنان را در ساختمان شهرداری ایجاد   ۲۰۱۸

ادارات خدمات اجتماغ فوری یا تیلفون فوری کرده است. زنان نیازمند به خدمات این مرکز باید از سوی 

توانند از خدمات تن نب   یم ۷۵زن را دارد و  ۵۰معرف  شوند. مرکز ظرفیت پذیرای  شبانه از حدود  ۱۱۵

 .روزانه ان استفاده کنند

دهم و یک   راستا، دو مرکز دیگر برای پذیرای  شبانه از زنان در شهرداری پاریس پنجم و پاریس سب  
در همت  

  .مرکز روزانه در پاریس دهم نب   به روی زنان باز هستند
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وزارت امور مهاجرین 
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وهای یونان درابحاررها شده بودند ازخطرمرگ نجات داد 72رکیه گارد ساحیل ت  پناهجو را که توسط نب 

 

وهای  72گارد ساحیل تورکیه   یونان درابحاررها شده بودند ازخطرمرگ نجات داد. پناهجو را که توسط نب 

وهای گارد ساحیل تورکیه  وهای پناهجو را که قایق 72نب  شان پس ازتالش برای رسیدن به یونان توسط نب 

 از خطر غرق شدن نجات دادند.  ٬امنیت  این کشور بازگردانده شده بود

قصد داشتند از راه شهر فوچا از توابع  ٬داشتاین پناهجویان که در میان آنها اطفال و زنان نب   حضور 

قانوی  خود را به یونان برسانند که با ممانعت گارد ساحیل یونان مواجه  والیت ازمب  تورکیه به صورت غب 

 شدند. 

 ٬چهار قایق حامل پناهجویان که تبعه کشورهای افغانستان، کانگو، آفریقای مرکزی، غنا و پاکستان بودند

 یونان متوقف و مجبور به بازگشت به آبهای تورکیه شدند. توسط گارد ساحیل 

 گارد ساحیل تورکیه به کمک پناهجویان شتافت و آنها را از خطر غرق شدن نجات داد. 

انتقال داده شدند.  داد مهاجران شهر ازمب 
 پناهجویان پس از اتمام مراحل اداری به مرکز اسب 
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 عکس: ارشیف(، مهاجران در قبرس وارد یک کمپ می شوند.)

س از بازداشت گرویه از مهاجران خب  داده است. مقام های ارشد این کشور بارها نسبت به  پولیس قب 
 .افزایش رقم مهاجران ابراز نگرای  کرده اند

س  س که عضو اتحادیه اروپاست همچنان ادامه دارد. مسئوالن امنیت  قب  ورود پناهجویان و مهاجران به قب 
نفری مهاجران را در یک قایق گرفتار کنند. رادیو و تلویزیون دولت   ۵۵توانستند که شب دوشنبه، یک گروه 

س ق جزیره متوجه یک با نشر این مطلب افزوده است که گزمه پولیس در برابر ساح (RIK) قب  ل جنوب رسر
 .قایق مهاجران شد

بر بنیاد این گزارش همه مهاجران صحتمند هستند و قایق پولیس آن ها را تا بندر کوچک منطقه اگیس ناپا 
. در مورد  مهاجر خوردسال نب   حضور دارند  ۱۴شود که در میان آنان، همرایه کرده است. گفته یم

 .طالعای  ارائه نشده استکشورهای مبداء مهاجران تا هنوز ا

کنند که آن ها سفرشان را از سوریه یا در ادامه گزارش تلویزیون دولت  آمده است، مقام های دولت  فکر یم
 .لبنان آغاز کرده اند

شوند. این پناهجویان پس از آزمایش کرونا آن هم در صوری  که منف  باشد، به یک کمپ انتقال داده یم
س یممهاجران تقریبا هر رو   .رسندز با قایق از ترکیه یا خاورمیانه به قب 

س بارها به خاطر افزایش مهاجران در این جزیره ابراز نگرای  کرده و  نیکوس آناستازادیاد، رئیس جمهور قب 
 .از اتحادیه اروپا خواهان کمک شده بود
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

س یم آیند، به شدت  که به قب 
 .افزایش یافته است او گفته بود که در سال های گذشته شمار مهاجرای 

س شناسای  و ثبت شده اند. در سال  ۱۰حدود  ۲۰۱۹طبق اطالعات پولیس در سال  هزار مهاجر در قب 
تن افزایش یافت.  ۷۷۶۱به  ۲۰۱۸نفر و در سال  ۴۵۸۲به  ۲۰۱۷تن، در سال  ۲۹۳۶شمار آن ها به  ۲۰۱۶

  .هنوز اطالعای  ارائه نشده است ۲۰۲۰در مورد سال 

 

 

روز دوشنبه ( به IRC)ی همکارش ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت هلمند با همکاری موسسه
های این والیت دلیل حمالت طالبان از ولسوایلخانواده که به 109جدی( از مساعدت نقدی برای  15)

 . بیجا شده بودند، خب  داد 

 . وزی    ع شده استافغای  ت 400هزار و  15به هر خانواده مبلغ 

و سسس های    های صلح روسیه در خصوص امنیت کاروانوزارت دفاع روسیه اعالم کرد پس از تضمت   نب 
 .اهنده به قره باغ بازگشته اندهزار پن 47.7دادند، حدود ها را انتقال یمکه از ارمنستان که آن

وهای صلح روسیه کاروان دیگری از پناهندگان دفاع میل روسیه یمبه گزارش اسپوتنیک، وزارت  گوید که نب 

  ی کردند. هایشان )قره باغ( بازگشتند، همرارا که از ارمنستان به خانه
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

نفر دیگر را انتقال   178ها از ایروان به استپاناکرت در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: موتر بس 

 به خانه 653 هزار و  47کردند. در کل 
ً
 اند. باغ بازگذشته های خود در قرهپناهنده قبال

وهای 47.7حدود   به قره باغ بازگشتند رویس صلح حافظ هزار پناهجو با همرایه نب 

و الهام  ارمنستان وزیرنیکول پاشینیان نخست جمهور روسیه،نوامب  والدیمب  پوتت   رئیس 9در تاری    خ 

یاف رئیسعیل ، بیانیه  100های نظایم در منطقه قره باغ از روز جمهور آذربایجان درباره توقف درگب  نوامب 

گ صادر کردند. این توافق استقرار صلح ب انان روس در منطقه قره باغ و تبادل زندانیان بت   طرفت   مشب 

ی را نب   شامل یم شود.   درگب 

 

 
 عکس ازآرشیف

 و رسپناه برای پناهجویان در بوست  و 
ی

حکومت آلمان فدرال خواهان فراهم آوری امکانات مناسب زندگ
 برای انتقال مهاجران ی  خانمان هرزگوین شده است. به گفته وزارت داخله فدرال این کشور، هیچ

گونه پالی 
 .از آن جا به آلمان وجود ندارد

از مقام های حکومت مرکزی و مسئوالن محیل »یگ از سخنگویان این وزارت گفت، حکومت آلمان فدرال 
درازمدت را برای پناهجویان ی  خانمان در محل پیدا کنند و درخواست کرده است که بالفاصله راه حل 

 «.افزون بر اتحادیه اروپا، حمایت شان را برای بهبود بخشر وضعیت پناهجویان اعالم کنند

ست، معاون رئیس جناح حزب سوسیال دموکرات آلمان )اس ی  دی( در پارلمان این کشور روز  اخیم پُ
 .هجویان مخالفت  نداردیکشنبه اظهار کرد که با پذیرش پنا

https://af.sputniknews.com/world/20201213/6102269.html
https://af.sputniknews.com/world/20201228/6188952.html
https://af.sputniknews.com/world/20201228/6188952.html
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

اما فریدریش مرتس و تورست   فرای، سیاستمداران حزب دموکرات مسییح آلمان )یس دی یو( از احتمال 
ی را برای ایجاد مشوق برای مهاجرت به اروپا هشدار دادند. از نظر آنان، این امر یم تواند شمار بیشب 

 .مهاجرت به اروپا تشویق کند

ایط سکونت مهاجران در  جزیره یونای  لیسبوس و در منطقه مرزی بوسنیا با کرواسیا، در آب و هوای رسر
 .باشدزمستای  به وخامت گراییده است. کرواسیا عضو اتحادیه اروپاست و از همسایگان بوسنیا یم

وضعیت در بوست  و هرزگوین بحرای  است. این جا یک هفته پیش کمپ لیپا که در منطقه مرزی با کرواسیا 
اض های مردم محل موقعیت  دارد، کامال سوخت و انتقال صدها تن به یک رسبازخانه قدییم به خاطر اعب 

 .با شکست مواجه شد

میلیون یورو در اختیار بوست  و هرزگوین بگذارد تا مهاجران را  ۳.۵اتحادیه اروپا پس از آن تصمیم گرفت 
ی اسکان دهد ایط بهب    .در رسر

رنج و درد صدها پناهجو در »جناح حزب چپ در پارلمان آلمان گفت: اوال یلپکه، سخنگوی امور داخیل 
 «.بوست  و هرزگوین پیامد مستقیم سیاست انزواگرایانه اروپا است

 ۱۵۱۹طبق اطالعات وزارت داخله آلمان فدرال، این کشور از ماه اپریل سال گذشته تا به حال مجموعا 
 .مهاجر و آواره را از یونان پذیرفته است

 ۷۸۰کودک بیمار با   ۲۴۴اجر خوردسال و بدون همراه از جمله یک مادر خوردسال با نوزادش و مه ۲۰۳
 شان قبول شده است، شامل این  ۲۹۱تن از اعضای خانواده های شان و 

ی
 .تن هستند ۱۵۱۹تن که پناهندگ

شنبه، شانزدهم جدی، گان و فعاالن مدی  در والیت دایکندی، روز سهصبح، بامیان: شماری از باشنده۸
اض  خواهان مجازات عامالن قتل یط یک گردهم  سنگ در پاکستان شدند. زغال کارگر معدن  ۱۱آی  اعب 

ای، قتل یازده تن از کارگران ی سه مادهنامهگان والیت دایکندی، با نشر یک قطعمدی  و باشنده فعاالن
ی»معدن در پاکستان را  اند تا این های افغانستان و پاکستان خواستهخوانده و از حکومت« جنایت ضدبشر

 ی  قضیه را از راه
ی کنند. های قانوی   گب 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ی خواسته شده است کهنامه از سازمدر بخشر از این قطع بر  ان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر
 شناسای  و به پنجه

ده شوند. حکومت پاکستان فشار وارد کنند تا عامالن این رویداد تروریست   ی قانون سب 

ی افراد های پاکستای  روز یکشنبه، چهاردهم جدی، گزارش داده بودند که یازده کارگر معدن در حملهرسانه
 اند. مسلح در ایالت بلوچستان این کشور کشته شده

وزیر پاکستان این رویداد را تروریست  خوانده و ضمن محکوم کردن آن گفته بود که به عمران خان نخست
وهای امنیت  دستور داده تا از هر روش ممکن، عامالن این رویداد را شناسای  کنند.   نب 

ها، اند. طبق گزارشباختگان این رویداد افغان بودهاز جانوزارت خارجه تأیید کرده است که هفت تن 
ی شهر کویته    ۵۰سنگ در حدود ر یک معدن زغالدگان والیت دایکندی بودند که قربانیان باشنده کیلومب 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

وهای گارد ساحیل یونان، درآبهای نزدیک به سواحل اولوسوایل تن  50نجات    که از سوی نب 
ازمهاجرای 

 ه. رکیت دیکییل و فوچا در والیت ازمب   های

وهای گارد ساحیل یونان به آبهای تورکیه رانده شده بودند، در آبهای نزدیک به  50 مهاجر که از سوی نب 

 ورکیه، نجات داده شدند. ت ت ازمب  سواحل اولوسوایل های دیکییل و فوچا در والی

درحال غرق شدن در یک قایق الستیگ در آبهای نزدیک  بعد از دریافت گزاریسر مبت  برموجودیت مهاجرین 

وهای گارد ساحیل به منطقه اعزام شد.  ، کشت  نب   به سواحل دیکییل والیت ازمب 

وهای   29 گارد ساحیل به آبهای تورکیه رانده شده مهاجر در یک قایق پالستیگ که گفته میشود از سوی نب 

 بودند، نجات داده شده و به بندر منتقل کرد. 

 به تورکیه رانده شده بودند نب   در پناهجو که  21
وهای یونای  شهرستان فوچا در ازمب  از  که از سوی نب 

وهای گارد ساحیل تورکیه نجات داده شدند.   سوی نب 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

دارد. حکومت آلمان از نهرزگوینا را -حکومت آلمان فدرال اعالم کرد که قصد پذیرش مهاجران از بوسنیا

ایط سکونت مهاجران را بهبود بخشند  .مقام های بوسنیا خواست که رسر

 

 و رسپناه برای 
ی

-پناهجویان در بوسنیاحکومت آلمان فدرال خواهان فراهم آوری امکانات مناسب زندگ

ای برای انتقال مهاجران گونه برنامههرزگوینا شده است. به گفته وزارت داخله فدرال این کشور، هیچ

 .خانمان از بوسنیا به آلمان وجود نداردی  

از مقام های حکومت مرکزی و مسئوالن »یگ از سخنگویان این وزارت گفت که حکومت آلمان فدرال 

خانمان در محل خواست کرده است که بالفاصله راه حل درازمدت را برای پناهجویان ی  محیل )بوسنیا( در 

 «.پیدا کنند و در کنار اتحادیه اروپا، حمایت شان را برای بهبود بخشر وضعیت پناهجویان اعالم کنند

ست، معاون رئیس جناح حزب سوسیال دموکرات آلمان )اس ی  دی( در پارلمان این کشور روز   اخیم پُ

 .یکشنبه اظهار کرد که با پذیرش پناهجویان از بوسنیا مخالفت  ندارد

اما فریدریش مرتس و تورست   فرای، سیاستمداران حزب دموکرات مسییح آلمان )یس دی یو( از احتمال 

ی را برای ایجاد مشوق برای مهاجرت به اروپا هشدار دادند. از نظر آنان، این امر یم تواند شمار بیشب 

 .به اروپا تشویق کندمهاجرت 

  

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF/a-56132359
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ایط سکونت مهاجران در جزیره یونای  لیسبوس و در منطقه مرزی بوسنیا با کرواسیا، در رسمای زمستای   رسر

 .باشدبه وخامت گراییده است. کرواسیا عضو اتحادیه اروپاست و از همسایگان بوسنیا یم

لیپا که در منطقه مرزی با کرواسیا  رزگوینا بحرای  است. این جا یک هفته پیش کمپه-وضعیت در بوسنیا

اض های  موقعیت دارد، کامال در آتش سوخت و انتقال صدها تن به یک رسبازخانه قدییم به خاطر اعب 

 .مردم محل با شکست مواجه شد

ایط  ۳.۵اتحادیه اروپا پس از آن تصمیم گرفت  میلیون یورو در اختیار بوسنیا بگذارد تا مهاجران را در رسر

ی اسکان دهد  .بهب 

رنج و درد صدها پناهجو در »اوال یلپکه، سخنگوی امور داخیل جناح حزب چپ در پارلمان آلمان گفت: 

 «.رزگوینا پیامد مستقیم سیاست انزواگرایانه اروپا استه-بوسنیا

 ۱۵۱۹طبق اطالعات وزارت داخله آلمان فدرال، این کشور از ماه اپریل سال گذشته تا به حال مجموعا 

 .مهاجر و آواره را از یونان پذیرفته است

تن  ۷۸۰کودک بیمار با   ۲۴۴مهاجر خوردسال و بدون همراه از جمله یک مادر خوردسال با نوزادش،  ۲۰۳

 شان قبول شده است، شامل این تن ک ۲۹۱ه های شان و از اعضای خانواد
ی

 .تن هستند ۱۵۱۹ه پناهندگ

 

 . اسب  و چاناق قلعه رها کرده بودند مهاجر را در سواحل موغال، بالیق 64عنارص گارد ساحیل یونان 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

قانوی  که از سوی عنارص گارد  64 اسب  های تورکیه در سواحل موغال، بالیقساحیل یونان در آبمهاجر غب 

 قلعه رها شده بودند، نجات داده شدند. و چاناق 

، های سواحل اولوسوایل آیوالیک بالیقمهاجر در آب 37های قوماندای  گارد ساحیل تورکیه، تیم  18اسب 

های اولوسوایل مرمریس موغال را با هاجر در آبم 9های اولوسوایل آیواجیک چاناق قلعه و مهاجر در آب

 قایق به خشگ انتقال دادند. 

  مهاجرین بعد از انجام امور به اداره کوچ آن والیت تحویل داده شدند. 

 

 

کت خصوض رحیم برای « لوی پکتیا»ی  زیر نام گردیزی در شهر گردیز، مرکز والیت پکتیا کارخانه  رسر

میلیون دالر ساخته  ۶ارخانۀ پروسس جلغوزه با هزینۀ بندی جلغوزه ساخته است. این کپروسس و بسته

 شده است. 

، رئیس ف غت  ف  به گونۀ آنالین در برنامۀ   هایالیان والیتجمهور، شماری از اعضای کابینه و و محمدارسر رسر

کت کرده بودند. آقای غت  یم ها افغانستان را به یک کشور گوید که ایجاد کارخانهگشایش این کارخانه رسر

 صادر کنندۀ محصوالت زراعت  تبدیل خواهد کرد. 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ای هقۀ اقتصادی متعهد است و تالششدن والیت پکتیا به یک منطگوید که برای مبدلجمهور یمرئیس

 کند. دوامدار در این زمینه جریان دارد. او بر توسعۀ شهری و ترانزیت در شهر پکتیا نب   تأکید یم

تن جلغوزه را دارد. او  ۶۰روسس گوید که این کارخانه ظرفیت پعبدالرحیم گردیزی، مسئول این کارخانه یم

، جلغوزۀ والیترسر های جنوبر پروسس جلغوزه والیتافزاید که در این کارخانه عالوه بیم
 
های دیگر نب   ف

 شود. پروسس و بسته بندی یم

، وایل پکتیا یم د. گوید که جلو روند قطع جنگالت و درختان جلغوزه را در این والیت یممحمدحلیم فدای   گب 

مستقیم فراهم شده است. با گشایش این کارخانه برای نزدیک به یک  هزار تن زمینۀ کار مستقیم و غب 

ها از دو والیت خوست والیت کشور درختان جلغوزه وجود دارد و در سال جاری تن ۸که در   نیستگفتت  

 هزار تن جلغوزه به دست آمده است.  ۳۳و پکتیا 

 

نفلوانزای مرغ  که باعث کشته شدن تعدادی زیاد اشیوع ها هزار مرغ به دلیل گویند، دهمقامات هند یم

 .پرنده در رسارس این کشور شده، ذبح خواهند شد

، زاغ و  به اساس گزارش فرانس پرس، در روزهای اخب  حداقل شش ایالت هند بعد از مرگ هزاران مرغای 

افزایش  H5N8 و H5N1 -مرغ های مهاجر تالش های شان را برای مهار ساخت   دو نوع انفلوانزای مرغ  

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

فارم در هند گفته اند که همۀ پرندگان آنها توسط یک "بیماری ناشناخته" از بت   رفته و نمونه  ۲۰بیش از 

 .های آنها برای آزمایش به البراتورها ارسال شده است

شده هزار مرغای   ۱۲باعث کشته شدن  H5N8 هند، شیوع ویروس (Kerala) در ایالت جنوی  کراالی

 .است

  ۴۵۰۰ایالت راجستان هند هم یط چند ماه اخب  شاهد مرگ 
 

 زاغ و سایر پرندگان در نتیجۀ انفوالنزای مرغ

- H5N1 و H5N8 بوده است. 

 

 

 

 

 

 

 


