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 صفحه                                                        عنوان                                                                                 

 4 --------------------------------- د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت او د بشري خيريه بنسټ ترمنځ هوکړه ليک السليک شو

4.....................................................باختند جان سرما اثر در «يونان توسط شده زده عقب» مهاجر ۱۲: ترکيه داخله وزير  

5................................................ رهبران ...      است، شده اجرائی روسيه عليه اروپا اتحاديۀ هایمجازات حاليکه در: اوکراين بحران  

7................................................................................ ده مخ سره" شيبې له خطر" د نړۍ: سرمنشي ملتونو ملګرو د  

 8 ---------------------------------------------------------------- تن مهاجر، از ايران به کشور برگشتند 600بيش ازيک هزارو

 9 --------------------------------------- ميليون افغانان بشري مرستو ته اړتيا لري؛ ماليزيا هم مرستې استولې ۲۴.۴سور صليب: 

 10 --------------------------------------------- آيندافغان از ايران اخراج و يا خود به افغانستان می ۲،۰۰۰طالبان: روزانه حدود 
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 اخبارمتن کامل 

 پاڼهد وزارت ويب 

 

د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د مرستيال ښاغلي محمد ارسالح خروټي د بشري خيريه بنسټ له رئيس عبدالواحد 
بې ځايه شوو او  ۲۲۵۰صاحبزاده سره هوکړه ليک السليک کړه، چې له مخې به يې د کابل واليت په مرکز او ناحيو کې د 

 .امريکا ډالر مرسته وشي ۱۸۰ه اړمنو کورنيو سره د خوراکي توکو د پيرلو په موخ

 راديوی بين المللی فرانسه

های و لباس« عقب زده شدند»مهاجر پس از آن که سوی نيروهای يونان  ۱۲وزير داخله ترکيه روز چهارشنبه گفت که 

 .شان درآورده شد، در اثر سرما در منطقه مرزی جان باختند
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 سليمان سويلو، وزير داخله ترکيه

 .سليمان سويلو، وزير داخله ترکيه تصاويری از أجساد افتاده در کنار يک جاده را در توييتر منتشر کرد

مهاجری که توسط واحدهای مرزی يونان عقب رانده شده و  ۲۲نفر از  ۱۲»اين توييت به زبان انگليسی نوشت: سويلو در 
 .هويت اين مهاجران تا هنوز مشخص نشده است« های شان کشيده شده بودند، يخ زدند و جان باختند.ها و کفشلباس

 «.انسانی است ناپذير، ضعيف و فاقد احساساتاتحاديه اروپا اصالح»او افزود: 

 .سويلو نوشته است که اين تصاوير در نزديکی شهر مرزی ايپاساال در غرب ترکيه گرفته شده است

به گفته اداره حکومت محلی، يک  .نفر از اين مهاجرين در نتيجه يخ زدن جان باخته اند ۱۱دفتر حکومت محلی گفت که 
 «.نتوانست نجات پيدا کند و جان باخت»ل شده بود، مهاجر ديگر که به دليل سرمازدگی شديد به شفاخانه منتق

 .های يونان تا حاال در رابطه به اين ادعای وزير داخله ترکيه واکنش نشان نداده اندمقام

  .ها ميان اين دو کشور را تشديد کنداتهامات سليمان سويلو به نيروهای مرزی يونانی ممکن است اختالف

نی ترکيه از عدم حمايت کافی اتحاديه اروپا در مواجهه با موج احتمالی پناهجويان افغان اين اتهامات همچنين بيانگر نگرا
 .است. ترکيه قبالً به حدود پنج ميليون مهاجر جا داده است

 صدای امريکا

 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF/a-60634860
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وپااورزوال فن در الينز، رئيس کميسيون اروپا، و شارل ميشل، رئيس شورای اتحاديۀ ار  

 

نقض حقوق »اتحاديۀ اروپا اعالم کرد که رهبران کشورهای عضو به منظور اتخاذ يک سياست واحد در قبال روسيه در پی 
آيند. اين نشست پس از اعالم العاده در بروکسل گردهم میپنجشنبه در يک نشست فوقاز سوی اين کشور، فردا « المللبين

شود. رهبران کشورهای اروپائی بر اين ها از سوی اتحاديۀ اروپا برگزار میو به اجرا گذاشتن نخستين مجموعۀ مجازات
های ديگری از خاک اوکراين شغال بخشباورند که والديمير پوتين به تعهدات و اظهارات خود پايبندی ندارد و در صدد ا

  .است

های اعالم فوريه، در بروکسل اجتماع خواهند کرد تا فراتر از مجازات ۲۴رهبران کشورهای عضو اتحاديۀ اروپا، فردا شب 
از سوی اين کشور تدارک بينند. بيانيۀ « المللاقدامات تهاجمی روسيه و نقض حقوق بين»شده، پاسخ سياسی درخوری به 

نقض تماميت ارضی و حاکميت اوکراين، تهديدی عليۀ امنيت اروپا بشمار »کند که تحاديۀ اروپا در اين زمينه تاکيد میا
در اين « رويکرد و اقدامات جمعی»به تدوين « يکپارچه و قاطع»و از همين رو اهميت دارد که اتحاديۀ اروپا  «آيدمی

 .زمينه بپردازد

پائی اينک يقين دارند که رئيس جمهوری روسيه به حل اختالفات از راه گفتگوهای بسياری از مقامات کشورهای ارو
والديمير پوتين دوشنبه شب با شناسائی استقالل دو سرزمين  .ديپلماتيک باور ندارد و در پی گسترش خاک کشور خويش است

چه اينک کنترل آن را در اختيار جدائی طلب روسيه گرای شرق اوکراين، بر حاکميت آنان بر سرزمينی گسترده تر از آن
 .دارند تاکيد کرد

، حزب والديمير پوتين، امروز در کنار دنيس پوشيلين، «روسيۀ واحد»ئی تورچاک، يکی از رهبران اصلی حزب آندره 
خواهند « استقالل يافته»گفت که نيروهای روسيه تنها به خواست جدائی طلبان وارد دو سرزمين « جمهوری دنيسک»رهبر 

د، چنانکه گوئی رهبران جدائی طلب از خود استقالل رای دارند. دنيس پوشيلين به خبرنگاران گفت که نيروهای جدائی ش
های بيشتر از طريق نظامی نيستند و برای گفتگو به منظور تعيين خط طلب در حال حاضر در جستجوی تصرف سرزمين

 .مرزی آمادگی دارند
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مقامات اوکراين و رهبران کشورهای غربی است، چشم انداز تحوالت پيش روست.  آنچه اينک بيش از پيش موجب نگرانی
روسيه « تجاوزات»آنتونيو گوترش دبيرکل سازمان ملل متحد امروز در گشايش نشست مجمع عمومی اين سازمان گفت 

طالح استقالل تصميم روسيه در شناسائی به اص»روبرو کرده است. وی تاکيد کرد که « با مخاطرات شديد»جهان را 
های دونيسک و لوگانسک و اقدامات بعدی، نقض تماميت ارضی و حاکميت اوکراين است و با اصول منشور ملل سرزمين

 .«متحد تناقض دارد

المللی شد و هشدار جامعه بين« اقدامات فوری و ملموس»دميترو کوِلبا، وزير امور خارجۀ اوکراين در اين نشست خواستار 
 .خواهد بود« آغاز جنگ گسترده در اوکراين، پايان نظم جهانی کنونی»داد که 

هائی را عليه نخست وزير ژاپن اعالم کرد که کشور او همزمان با اياالت متحد آمريکا، بريتانيا و اتحاديۀ اروپا، مجازات
ويزا، مسدود کردن  ها از جمله خودداری از اعطایگذارد. اين مجازاتبه اجرا می« جمهوری فرضی»روسيه و دو 

ها، ممنوعيت تجارت با دو منطقۀ يادشده و ممنوعيت صدور و خريد و فروش اوراق قرضۀ دولت روسيه را در بر دارائی
 .گيردمی

ها از يکسو شامل اشخاص های اتحاديۀ اروپا عليه روسيه نيز از روز چهارشنبه به اجرا گذاشته شد. اين مجازاتمجازات
سوی ديگر در را بر تامين منابع مالی مورد نياز روسيه از طريق انتشار اوراق قرضه در اروپا  حقيقی می شود و از

 .اندها شدههائی که در تامين منابع مالی جداطلبان دو منطقۀ يادشده نيز دست دارند مشمول اين مجازاتبندد. بانکمی

شور فراخواندند و هلند سفير روسيه را برای ابراز در همين حال، استراليا و زالند نو سفيران خود در مسکو را به ک
 .برای اين کشور به وزارت امور خارجه احضار کرد« وخيم»ناخرسندی و ابالغ نتايج 

به اوکراين شدند و رئيس جمهوری ترکيه، رجب طيب اردوغان « نامزدی اتحاديۀ اروپا»لهستان و ليتوانی خواستار اعطای 
هيچيک از تصميماتی را که به تماميت ارضی اوکراين »وس خود اطالع داد که کشور او در يک تماس تلفنی به همتای ر

 .«لطمه بزند، به رسميت نخواهد شناخت

 .دولت بريتانيا اعالم کرد که يک کمک نظامی تازه در اختيار اوکراين قرار خواهد داد

در برلن بصورت نمادين امشب رنگ پرچم همزمان با اقدامات ملموس، ساختمان شهرداری پاريس و دروازۀ براندبورگ 
 .گيرنداوکراين به خود می

 صدای امريکا

  
 د ملګرو ملتونو سرمنشي
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شیبه ده چې هغه خبرداری ورکړی چې نړۍ د روسیې او اوکرایین د کړکېچ پر سر "د خطر له شیبې" سره مخامخ ده او دا هغه 

 نوموړی وایي ده "واقعا نه غوښتل را ورسېږي."

 ښاغلي ګوترېش ټینګار وکړ چې د وضعیت د خرابېدو مخنیوي لپاره زغم ته اړتیا ده.

 هغه وویل: "اوس د اوربند د تامین او د ډیالوګ او مذاکراتو الر ته د ورګرځېدو وخت دی."

 ګه ژمن دی چې دغه کړکېچ د وینې له تویدو پرته حل کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل دې ته په بشپړه تو

 ويب سايت وزارت

 

حوت 3تن مهاجر افغان ،به تاريخ  673آمريت امورمهاجرين وعودت کننده گان واليت نميروز از برگشت يک هزارو

 .کشورخبردادسالروان به 

خانواده که 33تن افراد مجرد، به طور خود انگيخته و 1321تن و همچنان  13فاميل، شامل 3از مجموع افراد يادشده، 

 .تن ميشود به صورت جبری، ازطريق مرز ميلک وارد کشور شده اند 135شامل 

را جهت مساعدت وکمک به سازمان  تن افراد مجرد 631زن وهمچنان  50مرد و 43فاميل، شامل  25منبع عالوه نمود که 

 .معرفی نموده است IOM بين المللی مهاجرت يا
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 د امريکا غږ

په افغانستان کې د سره صليب نړيوالې کمېټې د اندېښنې په ښودلو سره ويلي چې په دغه هيواد کې بشري مرستو 

 .سلنه زياته شوې ده ۳۰ته اړتيا 

کب دريمه( پر خپل ټويټر پاڼه ليکلي چې اوس مهال په ټول افغانستان ) ۲۲د سره صليب کمېټې د سې شنبې په ورځ فبرورۍ 
 .ميليون کسان بشري مرستو ته اړتيا لري ۲۴.۴

پر افغانستان د طالبانو له بيا واکمن کېدو وروسته هغه مرستې چې له تير حکومت سره د نړيوالې ټولنې لخوا کېدلې اوس 
ياردونو ډالر پانګه د طالبانو الس ته د نه لوېدو له امله په بهرنيو بانکونو په درېدلي دي او د دې ترڅنګ د افغانستان په ميل

 .ځانګړي ډول د متحده اياالتو په فدرال بانکونو کې کنګل شوي ده

د ملګرو ملتونو د شمېرو په اساس د افغانستان د نفوس نيمايي وګړي له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او يو ميليون 
 .خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي ماشومان د سختې

تر دې مخکې د سره صليب نړيوالې کمېټې په افغانستان کې د بشري بحران د زياتېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ويلي و 
 .چې په دغه هيواد کې د وضعيت د ښه کېدو لپاره دولتونه بايد له افغانستان سره تعامل وکړي

ارو وزوات په افغانستان کې اړمنو ته د رسېدو په هدف دغه هيواد ته د بشري مرستو د پرهمدې مهال د ماليزيا د بهرنيو چ
 .لېږلو خبر ورکړی دی

دغه وزارت په يوې اعالميې کې ويلي چې ټاکل شوې د دغه هيواد پنځه ټنه بشري مرسته چې ژمني لباسونه، څادر، وچې 
 .شي شيدې او ځينې نور اړين توکي شامل دي افغانستان ته انتقال

دغه وزارت ټينګار کړی دی چې دغه اندازه بشري مرستې به د غير دولتي سازمانونو له الرې په افغانستان کې پر اړمنو 
 .په ځانګړي ډول پر ماشومانو باندې ووېشل شي
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يواد سره د ماليزيا د بهرنيو چارو وزارت همدارنګه ويلي چې په افغانستان کې بشري بحران ته د رسېدو لپاره به له دغه ه
 .به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي او ټاکل شوې په راتلوونکو اونيو کې نورې بشري مرستې هم افغانستان ته ولېږي

د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د ماليزيا د اقتصادي تحقيقاتو مرکز چمتو دی چې له افغانستان سره د اسالمي بانکدارۍ 
 .وکړيرامنځته کولو په برخه کې مرسته 

په اعالميه کې ويل شوي چې ماليزيا همدارنګه چمتو ده چې د افغانستان سره د زيربنايي پراختيا، روغتيا، زده کړو، د 
 .طبيعي منابعو ايستلو، مخابراتو او انرژۍ په برخو کې همکاري وکړي

 راديوآزادی

 

افغان از ايران  ۲،۰۰۰دهد که روزانه حدود گان طالبان، يک بررسی نشان میگفته وزارت امور مهاجرين و عودت کنندهبه
 .آينداخراج شده و يا خود به افغانستان می

افغان از ايران وارد افغانستان  ۵۴۹هزار و  ۵فبروی( اعالم کرد که در سه روز گذشته  ۲۳اين وزارت ديروز )چهارشنبه 
 .اندشده

 


