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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 -------------------------- (وزی) مهاجر نکندرا رد یم« هاتخلف»فرانتکس  یادار  یاژه: شورا یایعقب راندن مهاجران از در 

 5 -------------------------------- وزارت(  تیسا بیکابل افتتاح شد) و   تیدر ول  ی   زم ی   مستحق صیتشخ ومیکنرسس

 7 ------------------------------------------------- (وزیماهانه است)مهاجر ن هیالحاق خانواده ها در آلمان کمیر از سهم انی   م

 8 -------------------------------------- اداره  یاسپورایهاجرت و دبخش م ی   امور پناهندگان با مسوول ی   مع یمجاز  یگفتگو 

ان را منهدم کرد ) مهاجر ن الملیل ی   شبکه ب کی ونانی سیپول  9 --------------------------------------------------- (وزیقاچاقیر

 10 --------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشدند ) و  د یمستف خانواده در فراه از مساعدت خورایک 88

 11 --------------------------------- (وزیشوند) مهاجر ن ی   بهار واکس لیمهاجران در اوا دوارند یام هیی  خ یهافرانسه: سازمان

 13 ------------------------------ وزارت( تیسا بیشدند ) و  د یمستف از مساعدت خورایک سا یخانواده در کاپاز دو صد  شیب

 13 ------------------------------ (وزیشدند) مهاجر ن زخیم سیدو پول ا یو مهاجران در بوسن تر یامن یوهای  ن انیم یی  در درگ

جم پ  15 ------------------------------ مانده ی  گ  ونانیکمپ مهاجران در   کیدر افغانستان که در  ی  ایتانیبر  یوهای  ن ی   شیمیر

ده و   وعی: شابیفار   .Error! Bookmark not defined ---------------------- داخیل جاشدگانیب انیکرونا در م  روسیگسیر
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 اخبار میر  کامل

شورای اداری فرانتکس، آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا، اعالم کرد که بعد از برریس یک گزارش 
ان ساحیل آژانس در عقب زدن مهاجران از دریای داخیل، هیچگونه سندی برای ثبوت دست داشیر  محافظ

ای را آغاز کرده اژه به سوی ترکیه نیافته است. دفیر مبارزه با تقلب اروپا در این زمینه تحقیقات جداگانه
 .است

یه متهم شد که در ها و تعدادی از سازماناز سوی رسانه ۲۰۲۰آژانس فرانتکس در ماه اکتوبر  های خی 

 .از مهاجران از دریای اژه به سوی ترکیه، با محافظان ساحیل یونان همکاری کرده استعقب راندن گرویه 

 
 عکس از تویتر فرانتکس

جنوری اعالم کرد که با تکیه بر اطالعات مندرج در گزارش داخیل،  ۲۱شورای اداری فرانتکس روز پنجشنبه 
است. در شورای اداری، نمایندگان  مهاجران را به دست نیاورده« اسناد مبت  بر تخلف از حقوق اسایس»

 .کشورهای اتحادیه و دو عضو اداره اروپا عضویت دارند

وری است و فابریس لیجری، مدیر  ی در این مورد ض  شورا با این حال، تاکید کرده است که توضیحات بیشیر
 «.به صورت فوری اطالعات باقیمانده را فراهم کند»اجرای  آژانس موظف شده 

یه، مهاجر نیوز نی   اظهارات ها و سازمانهامات وارد شده بر فرانتکس از سوی رسانههمزمان با ات های خی 
 .متعدد و یک ویدیو درباره عقب زدن مهاجران از دریای اژه به سوی ترکیه را دریافت کرده بود



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

5 

 

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

 

کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

، سلیمان، یک مهاجر  و محافظان ای به مهاجر نیوز گفت مردای  که به گفته اساله گینه ۱۷در نیمه دسمیر
 .ساحیل یونان بودند، کشتر حامل او و مهاجران دیگر را سوراخ کردند و به سوی ترکیه فرستادند

های ترکیه ، یک مهاجر دیگر افریقای  نی   گفته بود که کشتر حامل او به سوی آب۲۰۲۰در ماه یم سال 

 .عقب زده شده است

م کرد که تحقیقات در مورد اتهامات وارد شده به با تقلب اروپا در ماه جنوری امسال اعال  اداره مبارزه
 .فرانتکس را آغاز کرده است

 مدیر اجرای  فرانتکس در وارسا، 
، دفیر مرکزی و از جمله دفیر به گزارش مجله شپیگل، در اوایل ماه دسمیر

 .مورد تفتیش قرار گرفته است

 

 

کنرسسیوم تشخیص مستحقی   زمی   در ولیت کابل بر اساس فرمان جدید ریاست جمهوری باحضور 
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، وایل کابل، مشاور ریاست جمهوری در امور مهاجرت و شماری 

  .م افتتاح شدگان موسسات همکار عضو کنرسسیو از اعضا و نماینده
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 وزیر امور مهاجرین دراین نشست به توسعه شهرک های مهاجرین تاکید کرده، ضمن 
ر
آقای اخالق

ارائه معلومات در مورد کنرسسیوم مذکور و فرمان جدید ریاست جمهوری اظهار داشت که این فرمان 
های دولتر و توزی    ع آن به برگشت کنندگان و سه هدف مشخص همچون تشخیص زمی   

ها به مستحقی   و استفاده و توزی    ع گان داخیل، ایجاد سیستم شفاف برای توزی    ع این زمی   اشدهبیج
  .های کاری را دنبال یم کندهای دولتر برای ایجاد فرصتزمی   

م شفاف و مشخیص باید برای شناسای  مستحقی   و توزی    ع زمی    های دولتر وی تاکید کرد که میکانی  
های مهاجرین باید معطوف به مقام عایل ریاست جمهوری، شهرک 108 به میان آید "بربنیاد فرمان

  ".توسعه باشد

ۀ قوی   تأکید کرد که مقام عایل ریاست جمهوری و وزارت مهاجرین ارادۀ کامل و انگی  
ر
آقای اخالق
 به مشکالت یر برای رسیده
ی

گان داخیل دارد. به بیان وی؛ تثبیت نفوس مشخص جاشدهگ
تواند کار اسایس و درست به آنان  بسیار مهم است، زیرا بدون داشیر  ارقام، نیمگان داخیلجاشدهیر 

 .انجام داد

برای مهاجرین و  در همی   حال محمدیعقوب حیدری، وایل کابل افتتاح را گام ارزشمند و اسایس 
 یر در زنده گان داخیل خوانده امیدواری کرد که با این اقدام تغیی  اسایسجاشدهیر 

ی
گان به شدهجاگ

 .وجود بیاید

، زورگوی  و باج 
ی را دلیل عمده بیجاشدن خانواده ها به کابل وایل کابل وجود جنگ و ناامت  گی 

ی جدید وزارت ابتکارات خویر برای مدیریت بیجاشده گان داخیل و خوانده بیان کرد که با رهیر
  .بازگشت کنندگان روی دست گرفته شده است

، شبکهبه گفته وایل کابل با گان جاشدههای ترویستر از مجبوریِت یر های جریم و گروهندهای مافیای 
 کند."در اعمال جنای  و ترویستر استفاده یم

ونیم صبح تعقیب و شناسای  های اعمال جنای  و تروریستر که در جلست ششبسیاری رسنخ 
ری در امور مهاجرت حمایت مفتاح بابکرخیل، مشاور ریاست جمهو  ".باشندها یمشوند، در کمپیم

 .ریاست جمهوری را کنرسسیوم تشخیص مستحقی   زمی   اعالم کرد همه جانبه مقام

گان که دراین نشست حضور همچنان حمیدهللا بیک، عضو کمیسیون سمع شکایات مجلس نماینده 
 کنند، زیرا بهگان هرچه عاجل رسیدهجاشدهداشت از مسوولن خواست تا به مشکالت یر 

ی
گفتۀ   گ

  .جا نشده و با مشکالت جدی روبرو اندها با رضایت خاطر یر او، این خانواده

قابل ذکر است که پیش ازین بر اساس فرمان جدید ریاست جمهوری و در چهارچوب برنامه شورا 
خانواده متقاض  زمی   در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان  622در ولیت کابل هفت هزار و 

جریب زمی   در ساحه التفات ولسوایل شکردره ولیت کابل برای  256ده و سه هزار و ثبت نام کر 
 اعمار یک شهرک معیاری بر اساس فرمان جدید ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است
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زه یافتند به پناهجویان دارای حفاظت فریع در آلمان ملحق شوند، سال گذشته، تعداد خانواده های  که اجا
به مراتب کمیر از سهمیه ماهانه بوده است. یک سیاستمدار حزب چپ آلمان گفت که این مساله فقط با 

ش کووید  ی از گسیر   .ارتباط ندارد ۱۹محدودیت های تصویب شده برای جلوگی 

ی  که محافظت فریع دریافت کرده اند، در چارچوب برنامه تن از خانواده های پناهجویا ۵۳۱۱مجموعا 
الحاق خانواده ها، برای آمدن به آلمان ویزا دریافت کرده اند. این بخشی از پاسخ حکومت آلمان فدرال به 

 .سوال پارلمای  حزب چپ در بوندس تاگ )پارلمان آلمان( است

تن در ماه برای الحاق به خانواده های شان هزار  ۱، حکومت آلمان با آمدن حداکیر ۲۰۱۸در خزان سال 
 .هزار ویزا در سال محدود کرد ۱۲به این کشور موافقت کرد و به این ترتیب سهمیه را به 

 
 Picture :مهاجران در آلمان/عکس

اما با وجود این در سال گذشته، تعداد اشخاض که با استفاده از این سهمیه وارد آلمان شدند، به نصف 
 .م نرسیداین رقم ه

 و مسائل دیگر  ۱۹کووید 

اول یلپکه، سخنگوی پارلمای  حزب چپ آلمان در زمینه مسائل داخیل اعالم کرد که رقم پایی   الحاق 
ی کووید   .ارتباط ندارد ۱۹خانواده ها فقط به پیامدهای همه گی 
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ده، در حایل که ویزا برای الحاق خانواده ها صادر ش ۱۹۲۱فقط  ۲۰۲۰او گفت، در سه ماه نخست سال 
 .هزار ویزا برای این مدت زمان اختصاص داده شده بود ۳مجموعا 

ش کرونا تصویب شدند، در اواخر سه ماه نخست  ی از گسیر  که برای جلوگی 
یلپکه گفت، بیشیر اقدامایر

 .سال گذشته به اجرا درآمدند

عدم محدودیت حق الحاق  یلپکه در واکنش به پاسخ حکومت آلمان فدرال، خواهان اصالح این قانون و 
 یک »خانواده ها به پناهجویای  شد که از محافظت فریع برخوردار هستند. او گفت: 

ی
 خانوادگ

ی
حق زندگ

حق بنیادین است و برای اشخاض که این مساله به آن ها مربوط یم شود، بسیار مهم است که بتوانند 
 .«ندنزدیک ترین اعضای خانواده های شان را به نزد خود بیاور 

هزار در ماه پس از آن تصویب شد که هورست زی  هوفر، وزیر داخله  ۱محدودیت صدور ویزای الحاق به 
هزار تن ممکن است به پناهجویای  ملحق شوند که در  ۳۰۰گفت، مجموعا   ۲۰۱۸آلمان فدرال در سال 

 .آلمان از حفاظت فریع برخوردار هستند. او گفت که از این بابت نگران است

ویزای الحاق خانواده صادر شده  ۱۹۰۵۶تنظیم شد، فقط  ۲۰۱۸ که این توافق در اگست سال از زمای  
 .تن دیگر از درخواست کنندگان ویزا وعده مالقات دریافت کرده اند ۱۱۴۰۰است. اما 

 

( و PMDهای مهاجرت و دیاسپورا)جدی( سال روان با مسوولین بخش 30شنبه )در گفتگوی تصویری به روز سه

معین امور پناهندگان وزارت امور  _ (، وفی اهلل کاکرGIZ)های بشری آلمان ( اداره کمکPMEمهاجرت و توسعه)

و توجه این سازمان بین المللی در امور مهاجرت و دیاسپورای افغان ابراز  مهاجرین و عودت کنندگان از سهیم شدن

 قدردانی کرد.

های بشری آلمان یا جی آی زید تعهد سپرد که در واحد تاسیس شده جدید در این در این گفتگو، اداره کمک

ی برای انستیتیوت ( و مشاوره تخنیکANDEPوزارت ) ریاست دیاسپورا(، تطبیق پالیسی ملی دیاسپورای افغان)

 کند.مطالعات مهاجرت با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان همکاری می
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های بیشتر و صادقانه میان وزارت امور های بشری آلمان برای همکاریهمچنان، آقای کاکر و مسوولین اداره کمک

 مهاجرین و عودت کنندگان و سازمان بین المللی جی آی زید توافق کردند.

 
 پولیس یونان هنگام دستگیر کردن چندین مهاجر غیرقانونی. عکس آرشیف از رویترز، الکساندروس اورامیدیس 
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ان را منهدم کند. براساس گزارش ها،  فرد مظنون به  ۹پولیس یونان موفق شد یک شبکه بی   الملیل قاچاقیر
  .قاچاق انسان بازداشت شده و علیه آن ها اقامه دعوی صادر شده است

تن دیگر به همدستر با این شبکه متهم شده و لوی سارنوال علیه آن ها نی   اقامه دعوی صادر کرده  ۲۹

 .است

ان که از کشورهای مختلف هستند،  مهاجران را به آنگونه که پولیس یونان روز پنجشنبه اعالم کرد، قاچاقیر
 .صورت سازماندیه شده از طریق رودخانه مرزی ماریتسا )ایوروس( از ترکیه به یونان انتقال یم دادند

موتر  ۱۳۰سپس اعضای دیگر این باند مهاجران را به غرب یونان یم رساندند. آن ها به این منظور حدود 
 .دست دوم خریده بودند

یورو به  ۲۵۰۰تا  ۹۰۰ه یونان که عضو اتحادیه اروپا است، حدود هرکدام از مهاجران باید پس از رسیدن ب
ان پرداخت یم کردند  .قاچاقیر

ان هر از چند گایه مهاجران را از طریق رودخانه مرزی ایوروس به یونان یم آورند. آن ها  باندهای قاچاقیر

 .یر راه پیدا کنندسیع یم کنند )بدون این که در یونان ثبت و راجسیر شوند( به اروپای مرکزی و غر
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خانواده بیجا شده در آن  88آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت فراه به روز چهار شنبه) اول دلو( برای 

 والیت مساعدت خوراکی توزیع نمود.

از جانب سازمان کیلو نمک  2کیلو دال نخود، 25کیلو آرد، چهار قوطی روغن،  184 ر خانواده پس از سرویبه ه

 با حضورداشت نماینده اداره مهاجرین توزیع شد. WFPغذایی جهان یا 

یه فرانسوی از اراده دولت برای واکسی   کردن مهاجران استقبال کردههاشماری از سازمان اند اما ی خی 
ها امیدوارند که کارزار واکسی   در بهار امسال در درعی   حال از تاخی  در این روند نگران هستند. این سازمان

 .های فوری مهاجران نی   راه اندازی گرددرسپناه

توانند در فهرست افراد نیازمند به واکسی   کرونا قرار یر بودن یممهاجران به دلیل تنگدستر و آسیب پذ
ند اما تا کنون برای آن ان بدون مرزبگی  گوید یم (MSF) ها جای  در این فهرست وجود ندارد. سازمان داکیر

د س مهاجران نی   قرار بگی 
 .که امیدوار است که تا سه ماه دیگر واکسی   در دسیر

ان بدون مرز به مهاجر نیوز گفت: کورین تور، از سازمان دا  امیدواریم کارزار واکسی   برای مهاجران در »کیر
وع شود. بعد از مسدود شدن رسپناه های موقت در اوایل بهار، احتمال دارد تعدادی زیادی به بهار رسی

 «.ها برگردند و در آن صورت ما رد تعداد بیشماری از مهاجران را گم خواهیم کردجاده

قانوی  در فرانسه  ۶۰۰تا  ۳۰۰صحت عامه در فرانسه در ماه نومیر گذشته حدود اداره عایل  هزار مهاجر غی 
 .را مستحق واکسی   شناخته بود

، ساکنان مراکز افراد سالخورده از اولیت برای واکسی   برخوردار هستند کورین  ایط کنوی  در حایل که در رسی
کرده است. او تاکید کرد واکسی   برای افراد فاقد تور گفت که وزارت صحت عامه مهاجران نی   فراموش ن

 .بیمه اجتمایع مجای  است

ان دنیا اما تا « دولت در این مورد حسن نیت دارد»هم تائید کرد که  (MDM) کارین رولن، از سازمان داکیر
 .کنون اطالعایر در مورد عمیل شدن آن اعالم نشده است

ان بدون مرز، مهاجرا ن به صورت آشکار در معرض خطر ابتال به ویروس قرار دارند: به گفته سازمان داکیر
ایم دوی  مالقات کرده-سن-درصد مهاجرای  که ما در دو مرکز منطقه ِسن ۸۹در جریان موج اول، نزدیک به »

در مراکز کارگران مهاجر نی   که شمار ساکنان آن سالخورده و بیشمار هستند، « به ویروس مبتال شده بودند. 
 . به ویروس بالستخطر ابتال 

ر شوند؟ ند واکسی   آیا مهاجران حاضر
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 تنها نگرای  »گوید این موضوع تا هنوز با مهاجران مطرح نشده است: کورین تور یم
ً
ها یافیر  یک آن فعال

یس به حقوق شان است.  او گفت تا هنگایم که مراکز واکسی   برای مهاجران باز نگردد بهیر « رسپناه و دسیر
های مختلف ما فعال در حال ترجمه اسناد مربوط به واکسیناسیون به زبان»مطرح نگردد:  است این موضوع

 «.هستیم

 
۲۰۲۰یک مهاجر افغان در یک سرپناه موقتی در شمال پاریس. نومبر  . 

 
ی

کند که برای ترجمه اسناد و فراهم نی   تاکید یم (FTDA)دلفی   روییو، از سازمان فرانسه رسزمی   پناهندگ
د: کردن میر  ورت واکسی   کردن تردید »جم برای مهاجران کار صورت بگی  من نسبت به درک همه افراد از ض 

جمان باید به صورت واضح به واکسی   کردن خود رضایت بدهند  «.دارم. مهاجران به کمک میر

ر کنم» م خود را واکسی   «من حاضر

گزاری فرانسه از چندین مهاجر پرسیده است که نظر شان در مورد و  اکسی   چیست؟ یک مهاجر افغان خیر
م نمیدانم تا چه حد یم»ساله گفت:  ۳۰ توان به این واکسی   اعتماد کرد اما اگر به من پیشنهاد کنند حاض 

کند و هنگام کار در مرکز گوید که همه روزه تدابی  صیح را به شدت رعایت یماو یم «.خود را واکسی   کنم
 .شویدهایش را یمت دارد و دستتوزی    ع غذا برای مهاجران، ماسک به صور 

در  اداره صحت عامه فرانسه اطمینان داده است که مهاجران مبتال به مرض شکر یا امراض جدی دیگر،
 .اندفهرست اولیت جا داده شده
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خانواده عودت کننده 263چهار شنبه) اول دلو( برای ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کاپیسا به روز 

 و بیجا شده داخلی مساعدت غذایی توزیع نمود.

تخته   3کیلو نمک، و 2کیلو لوبیا، 7کیلو برنج،  10لیتر روغن،  8به هر خانواده یک بوجی آرد،کمک یاد شده 

 .رفاه اسالمی بوده و در مرکز توزیع شد  نب موسسهکمپل از جا

ی میان پولیس و مهاجران در ییک از کمپ ی هنگایم در درگی  های بوسنیا دو پولیس زخیم شدند. این درگی 
ی میان گروههای مهاجران، وارد کمپ شده بودروی داد که پولیس برای پایان دادن   .به یک درگی 
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ی روز چهارشنبه  وهای  ۲۰یک سخنگوی پولیس بوسنیا گفت این درگی  جنوری و هنگایم روی داد که نی 
ژوی در نزدییک سارایوو شدند. در این کمپ بیشیر 

ٰ
امنیتر و ضد شورش برای برقراری آرامش، وارد کمپ بال

  ۳۰۰۰از 
ی

 .نفر است ۲۵۰۰کنند در حایل که ظرفیت اصیل ان یممهاجر زندگ

  .ها، مهاجران در این کمپ حوایل شب با هم درگی  شدندبنابر گزارش

 

 کمپ بالژوی در نزدیکی سارایوو. عکس

هنگایم که پولیس برای جداکردن گروههای مهاجران وارد کمپ شد آنان به پولیس حمله کردند و به چندین 
 .آسیب رساندند ن بی   الملیل مهاجرت و دفیر این سازمانموتر پولیس، سازما

ی دو پولیس و یک کارمند سازمان بی   الملیل مهاجرت زخیم شدند های محیل تصاویر رسانه .در درگی 
 .انداند که توسط مهاجران چپه شدههای پولیس در داخل کمپ را منترسی کردهموتر 

 .رودمسی  جاده بالکان به شمار یمهای عمده مهاجران در بوسنیا ییک از گذرگاه

مهاجر دیگر  ۲۵۰۰تا  ۲۰۰۰اند اما بی   مهاجر در پنج کمپ مهاجران در این کشور جابجا شده ۶۰۰۰حدود 

 .بدون رسپناه هستند
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جم پی وهای بریتانیای  در افغانستان، که با همرس بیمارش در ییک از کمپیک میر  شی   نی 
ی

های یونان زندگ
تواند در کند، امیدوار است به زودی به انگلستان برود. دولت انگلستان به این مهاجر اطالع داده که یمیم

  .این کشور اقامت اختیا رکند

وهای انگلیش کار یمسا ۲۹به نوشته روزنامه دییل میل، نثار، مهاجر  کرد. او له افغان در ولیت هلمند با نی 
ایط رقت  .بردباری به رس یم حال با همرسش در یک کمپ لیسبوس در رسی

ماه  ۲۷اش ساله ۲۸جنوری نوشته است که نثار با همرس  ۱۶روزنامه انگلیش در گزارش خود به روز شنبه 
شده اجازه دارند به اند که در آن گفتهبریتانیای  دریافت کردههای ای از مقامبعد از تهدید طالبان، نامه

  .انگستان بروند

او از دولت « شود. با این نامه بالخره خواب ما به حقیقت تبدیل یم»این مهاجر افغان به دییل میل گفت: 
 .بریتانیا قدردای  کرد

وهای بریتانیای  در « اسوله»پییر گوردون، یک نظایم سابق بریتانیای  و بنیانگذار انجمن  جمان نی 
که از میر

 .کندکند، پذیرفیر  این مهاجر افغان به بریتانیا را یک گام مهم ازریایر یمافغانستان حمایت یم

جمان پیشی   انگلستان از دولت خواسته است که در سیاست جدید خود درباره  انجمن حمایت از میر
جمان افغان از کشورهای سوم را بپ گویند که تعداد دیگری از ذیرد. مسئولن انجمن یممهاجرت، میر
جمان مانند نثار با مشکالت مشابه روبرو هستند  .میر

 

دولت انگلستان بعد از آن به رسنوشت نثار عالقمندی نشان داد که یک کارزار حمایت از او به راه انداخته 
 .شد

انند برای گرفیر  ویزا، خود را به سفارت تو گوید که تا هنوز روشن نیست که نثار و همرسش یمدییل میل یم
جم افغان از کشور سوم را یم  .پذیردبریتانیا در آتن برسانند یا نه. این اولی   بار است که دولت بریتانیا یک میر

به کمپ کاراتپه انتقال یافتند. حال  نثار و همرسش بعد از آن که، کمپ موریا در اثر آتش سوزی ویران شد،
ایط دشواری به رس یماو و دیگر ساکنا  .برندن این کمپ، در رسی
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مهاجر دیگر از طریق دریای اژه وارد جزیره لیسبوس شدند و به  ۴۹با  ۲۰۱۹او و همرسش در پایان سال 
های مهاجران در یونان کمپ موریا انتقال یافتند. کمپ موریا، قبل از ویران شدن، ییک از بدنام ترین کمپ

 .بود

 
کرد. عکس از دیلی در والیت هلمند افغانستان با نیروهای بریتانایی به عنوان مترجم کار می ۲۰۱۱ا ت ۲۰۰۹نثار از سال 

 میل 

جم کار یم ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۹نثار از سال  وهای بریتانای  به عنوان میر کرد. او در ولیت هلمند افغانستان با نی 
وها همکاری یم  .کردبعدتر به عنوان افرس نظایم با این نی 
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