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تن کامل اخبار

رادیو ترکیه

در نتیجه غرق شدن یک قایق حامل پناهندگان نامنظم در سواحل شهر توبروک لیبی نوزده نفر جان باختند.

در اطالعیه صادره از سوی وقف کمک و خدمات انسانی مهاجرین لیبی اعالم گردید :مهاجرینی که در نتیجه غرق شدن
این قایق جان باختند ،اهل سوریه و مصر بوده و نیروهای تجسس و امدادگر موفق به یافتن جسد تنها یکی از این مهاجرین
شدند.
از سوی دیگر اعالم گردید که سه مهاجر نیز از سوی نیروهای امدادگر نجات یافته و به بیمارستان منتقل شدند.
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ویب سایت وزارت

دو هزارو  393نفرمهاجر افغان ،به تاریخ 21حوت ،طورداوطلب وجبری ازایران به کشوربرگشتند.
به گفته آمر امور مهاجرین والیت نیمروز ،از میان افراد مذکور 108خانواده ،شامل  445تن و  1248افراد مجرد ،طور
جبری 7 ،فامیل شامل  28تن و 672تن افراد مجرد دیگرطورداوطلبانه واردکشور شده اند.
منبع عالوه نمود که ازآن میان 110 ،خانواده و 154تن از افراد مجرد نیازمند غرض دریافت کمک ،به دفتر IOMمعرفی
شدند.

دویچوله
د مهاجرت د چارو څیړونکې پټرا بنډل په خبره د مهاجرت د تیرو خوځښتونو په پرتله د اوکرایني پناه غوښتونکو منلو ته
لیوالتیا ډیره زیاته ده.
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پټرا بنډل چې د آلمان په ایرلنګن ښار کې د سیاسی علومو په انستیتوت )(MFIکې د مهاجرت ،تیښتې او ادغام په برخه
کې د څیړنې مشري کوي پروتستانت خبري آژانس ) (epdته وویل چې تر ټولو په لومړي قدم کې «په اوس وخت حتی
هغو هیوادونو هم پیوستون ښودلی دی کوم چې پخوا یي [پناه غوښتونکي] ردول ،لکه پولنډ او هنګري».
بنډل چې د مهاجرت او ادغام په چارو کې د مشورتي شورا ،کومه چې د آلمان مرکزي حکومت په  ۲۰۲۰کال کې رامنځته
کړې وه مشره هم ده وویل چې دا ډیر دالیل لرلی شي .د میرمن بنډل په خبره مطمئنا ً یو دلیل یي کیدای شي جغرافیوي
نزدیوالي وي« :مونږ په اروپایي اتحادیه کې یوو چې اوس د جګړې سرحد دی ».
همدارنګه تر اوسه پورې ډیر اوکراینې ښځې او نارینه د اروپایي اتحادیي په غړو هیوادونو لکه آلمان ،پولنډ ،ایټالیا او
هسپانیا کې اوسیدلي دي چې طبیعي ده دا د دوی پر درک کولو اغیز کوي.
پټرا بنډل وایي سربیره پر دې هغه کسان چې اوس مهال د حفاظت ترالسه کولو په لټه کې دي اکثره یي ښځې او ماشومان
دي.
بنډل وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د مالتړ ادارې د اټکل له مخې همدا اوس ال شاوخوا یو میلیون
ماشومان له اوکراین څخه تښتیدلي یا مهاجر شوي دي .دغه ماشومان په ځانګړي توګه له خطر سره مخامخ دي ،تر ټولو
دمخه کله چې دوی بې له کوم سرپرست یا د کورنۍ له غړي څخه سفر کوي.
د مهاجرت د چارو دغه څیړونکې وایي« :دوی څو برابره زیات د رواني او فزیکي تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ
کیږي ،اکثره وخت انحصاري اړیکو کې ښکیل کیږي او همدارنګه په څرګند ډول د کار او جنسي سوی استفادې سره د
مخامخ کیدو ګواښ یي لوړ دی ».انفرادي کسان او همدرانګه سازمانیافته جنایتکاران د دوی له شرایطو څخه چې حفاظت
ته ضرورت لري ،ناوړه استفاده کوي.
په ډیر شمیر کې د اوکرایني مهاجرو منلو لیوالتیا ته په کتلو سره میرمن بنډل د مهاجرو په برخه کې د تبعیض مسئله چې
په دې وروستیو کې ډیره یادیږي چندان پرځای نه بولي .دا وایي چې مطمئنا ً واقعیت ال پیچلی دی .آلمان د سوریي ،عراق
او افغانستان پناه غوښتونکي هم منلي دي.
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په عین وخت کې بنډل ټینګار وکړ چې اوس هم د یونان په ټاپوګانو کې پناه غوښتونکي انتظار باسي ،له اروپایي سرحدونو
څخه د پناه اغوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ دوام لري او په مدیترانې سمندر کې د پناه غوښتونکو د ډوبیدو بهیر هم ادامه
لري .

د امریکا غږ

د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي ،په تیره یوه اونۍ کې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس  ۱۳۹۰مثبتې
پېښې ثبت شوي دي.
د دغه وزارت ویاند جاوید هژیر نن یکشنبه مارچ (۱۳کب  )۲۲امریکا غږ ته وویل چې په دغه موده کې د کرونا ویروس
د  ۷۳۴۱مشکوکو سمپلونو معاینات شوي.
ښاغلي هژیر زیاته کړه چې په وروستۍ اونۍ کې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله  ۲۳ناروغانو خپل ژوند له
السه ورکړی دی.
هغه وویل چې د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان په ځینو برخو کې کرونا ویروس د پراخېدو په حال کې دی او په خبره
یې که چیري توجه ورته ونشي په راتلوونکو اونیو کې به د کرونا مثبتې پېښې زیاتې شي.
د روغتیا وزارت د مسؤلینو په وینا په تیره میالدي میاشت کې د کرونا د ۳۴۷۰۰مشکوکو سمپلونو له جملې څخه ۱۰۲۷۶
یې مثبت و ،په داسې حال کې چې په تیره جنوري میاشت کې د کرونا ویروس مثبتې پېښې څه باندې  ۵۶۰۰وې.
د یاد وزارت ویاند همدارنګه زیاته کړې ده چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس په پراخېدو سره تر دا مهاله څه باندې
اته میلیون کسانو په دغه هیواد کې د کرونا ویروس ضد واکسین تر السه کړي او په خبره یې دغه بهیر په کابل او والیتونو
کې اوس مهال روان دی.
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ښاغلي هژیر وویل چې د ورځې په اوسط ډول ۱۱زره کسان واکسین تر السه کوي او پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت
وروسته تر دا مهاله  ۹/۳میلیون کسان واکسین شوي دي.
د کرونا ویروس د لومړي ځل لپاره د  ۲۰۱۹کال په ډسمبر میاشت کې د چین د هوبي ایالت په ووهان ښار کې پیدا شو.
د امریکا متحده ایاالتو د جانس هاپکینز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر دامهاله په ټوله نړۍ کې  ۴۵۷میلیون کسان په
ټوله نړۍ کې په کرونا اخته شوي چې له ډلې څه باندې شپږ میلیون کسان مړه شوي دي.

د امریکا غږ

د چین حکومت نن یکشنبه مارچ ( ۱۳کب  )۲۲د کروناویروس د نوې څپې «اومیکرون» د مخنیوي لپاره د دغه هېواد
یو لوی ښار شینژن چې  ۱۷میلیون نفوس لري ،قرنطین کړی دی .حکومت له خلکو غوښتې چې له کورونو څخه ونه
وځي .
نوی قرنطین داسې مهال اعالن شوی دی چې په چین کې د کرونا ویروس  ۳۴۰۰نوې پېښې ثبتې شوې دي .د اومیکرون
بڼه تر دې مخکې په هانګ کانګ کې خپره شوې وه .
د شینژن حکومت د اعالمیې په اساس به نوی اعالن شوی قرنطین او د عمومي ترانسپورت د چارو ځنډېدل به د مارچ تر
( ۲۰اوه ورځې) دوام کوي .مقامات وایي چې په ښار کې به په ډله ایز ډول د کرونا ویروس درې دورې معاینات او ټسټونه
کوي .تر دې مخکې د ښارپه ځنیو تجارتي سیمو کې قرنطین اعالن شوی و .دغه ښار کې د کرونا ویروس تازه  ۶۶پېښې
ثبتې شوې دې .
د شینژن د روغتیا یو مسئول لېن هانچېنګ یوې خبرې غونډې ته وویل« :که [ویروس] په خپل وخت او جدي ډول کنترول
نشي او مخه یې ونیول شي ،په اسانۍ سره په لویه پیمانه په ټولنې کې خپرېدای شي ».

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

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

http://www.morr.gov.af 9
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

په چین کې د کرونا ویروس د پېښو په زیاتېدو سره چارواکي اړ شوي دي چې په شانهګای کې ښوونځي وتړي او په ځینو
نورو شمال-ختیځو ښارونو کې قرنطین اعالن کړي .
په همدې حال کې د چین په  ۱۸والیتونو کې د «اومیکرون او دلتا» د مخنیوي هلې ځلې پیل شوي دي .
چین ،چې د کرونا و یروس د زېږېدو او خپرېدو اصلي ځای دی ،د کرونا ویروس د مخنیوي «کویډ صفر» جدي تګالره
لري .د دغې تګالرې په اساس په هره سیمه کې چې دا ویروس وموندل شي ،هلته ژر تر ژره قرنطین اعالنېږي ،په سفر
بندیزونه لګول کېږي او په ډله ایز ډول خلک معاینه کېږي .خو داسې ښکاري چې د کرونا ویروس نوې څپې د چین دغه
تګالره له یوې ازموینې سره مخامخ کړې ده .
د فرانسې خبري اژانس وایي چې په شانهګای کې په ښار کې ال خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو سپارښتنه نه ده
شوې ،خو په انفرادي استوګنو کې قرنطین اعالن شوی او د ویروس د مخنیوي او د خلکو د معاینې هڅې ګړندې شوې
دي .
د چین په شمال-خیتځ کې ،چې اوس د کرونا ویروس مرکز بلل کېږي ،د جیلن ښار په ځینو برخو کې قرنطین اعالن شوی
دی .په همدې حال کې له شمالي کوریا سره په سرحد کې نژدې د ینجي په ښار کې ،چې شاوخوا ۷۰۰زره اوسېدونکي
لري ،خلکو ته ویل شوي چې په کورونو کې پاتې شي.
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