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متن کامل اخبار
د وزارت ویب پاڼه

ریاست امورمهاجرین والیت کابل برای  500خانواده بیجاشده ،عودت کننده ،و نیازمند ،به تاریخ  7حمل مواد خوراکی و
بسته های صحی را مساعدت نمود.
هر یک ازخانواده های سروی شده آرد  ،برنج  ،روغن  ،لوبیا  ،بوره  ،نمک  ،و بسته صحی را از طریق ریاست امور
مهاجرین والیت کابل  ،دریافت نمودند.
گفتنی است که روز قبل برای ۶۵0خانواده مستحق از ولسوالی موسهی ،ازطریق ریاست امور مهاجرین والیت کابل نیز
مساعدت شده بود.

ویب سایت وزارت
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برای  100خانواده بی بضاعت وآسیب پذیر ولسوالی بهارک والیت تخار به تاریخ چهارم حمل سال روان مساعدت نقدی
توزیع شد.
کمک توزیع شده ،برای هرخانواده مبلغ  27هزارو  450افغانی بودکه از جانب اداره میشن ایست تهیه شده بود.

د آزادی راډیو

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیتات پروګرام په مزارشریف کې د کار په وړاندې د نغدو مرستو د یوه پروګرام د
پیلېدو خبر ورکوي.
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دې پروګرام پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په مزارشریف کې د ابادي پروګرام په چوکاټ کې دغه نوي فعالیتونه چې په
پروژو کې په کار کولو سره خلکو ته نغدې پیسې ورکول کېږي ،د افغانستان په ښاري سیمو کې د معیشیت د دوامداره
ستونزو د کمولو د هڅو یوه برخه ده.
په دغو فعالیتونو کې د کاناالنو او ویالو د پاکولو او ترمیم ،د عامه پارکونو رغونه او د نیالګیو کېنول شامل دي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې د دا ډول فعالیتونو او هم د نورو بشري هڅو له الرې ،په افغانستان کې هغو ملیونونو
کسانو سره مرستې کوي چې سختو بشري مرستو ته اړ دي .

دویچوله

برگشت طالبان به قدرت در افغانستان سبب شد که شمارزیادی از شهروندان این کشور به کشورهای دیگرپناهنده شوند.
شماری ازدانشجویان افغان درکشورهای دیگرنیزسعی نمودند تا در همان کشور ها تقاضای پناهندگی نمایند؛ از جمله در
مجارستان.

حسیب قاریزاده یکی از دانشجویان افغان در مجارستان بود که پس از سه سال تحصیل دراین کشور ،سال گذشته به تعقیب
سقوط افغانستان به دست طالبان در مجارستان تقاضای پناهندگی نمود .اما برخالف ،مقامات مسول این کشور با شدید ترین
برخورد ،اورا به صربستان اخراج نمودند،
قاریزاده در گفتگویی با اسوشیتدپرس در بلگراد پایتخت صربستان گفت« :پولیس آمد ودستانم را بست و به من گفتند سعی
نکن فرار کنی ،و با ما دعوا کنی ،کاری نکن احمق».
او در این گفتگو افزود که پولیس مجارستان اورا در یک مزرعه تک و تنها رها کردند ،جایی که هیچکس در آنجا دیده
نمیشد .این جوان  2۵ساله دانشجو نمی دانست چه کند و کجا برود؟
او گفته است « :به من حتی فرصت اینرا ندادند تا لباس ها ،لپ تاپ و شارجر تلفون همراه خودرا بگیرم .او به آسوشیتدپرس
گفت« :نمی دانست صربستان کجاست و به چه زبانی آنجا صحبت می شود و چه نوع فرهنگی دارند».
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 7
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

مقامات مجارستان به استوشیتدپرس در این زمینه هیچگونه جوابی ارائه نکرده است .مجارستان در گذشته نیز به دلیل سوء
برخورد با مهاجران ،کشور بدنامی بوده و از شهرت خیلی منفی برخوردار بود.
قاریزاده تنها پناهجویی نیست که با چنین برخوردی در این کشور مواجه شده است .فعاالن حقوق بشر قبل از این نیز موارد
مشابهی را از مجارستان ثبت کرده اند .چنانچه در سال  2017یک جوان  1۶ساله کوردی از عراق ،با آنکه از رومانیا
وارد مجارستان شده بود ،به صربستان اخراج شد .همچنان اخیرا ً زنی از کامرون از مسیر رومانیا وارد مجارستان شد و
اما او نیز از این کشور به صربستان اخراج گردید.

روش مجارستان با پناهجویان کشور های غیر اروپایی و اکنون با پناهجویان اوکرایین به شدت تفاوت دارد.
اکنون این کشور به رهبری ویکتور اوربان نخست وزیر راستگرای مجارستان و همچنان کرواسیا یکی دیگر از کشور های
بدنام در برابر مهاجران ،مرزهای خودرا به روی پناهجویان اوکرایینی گشوده و از آنان با آغوش باز پذیرایی می کنند.
فعاالن حقوق بشر از این اقدام هردوکشور استقبال نموده اند و اما همزمان برخورد این کشورها و شمار دیگر از کشورهای
اروپایی را در برابر مهاجران کشورهای خاور میانه و مهاجران افریقایی انتقاد نموده اند که با خطرات عدیده ای در مرزهای
این کشورها مواجه اند.
یودت زوندرلند از سازمان دیدبان حقوق بشر گفت« ما و همه کسانی که در هفته های اخیر دراین زمینه فعالیت داشته اند،
به وضاحت شاهد این هستیم که چه تناقضی میان برخورد در برابر پناهجویان اوکرایین و پناهجویان کشورهای دیگر دیده
می شود که هچنان از جنگ فرار کرده اند»
سالت سکرز ،عضو کمیته هلسنگی مجارستان به اشاره این وضعیت گفت که اکنون حکومت «مجارستان» می کوشد توضیح
بدهد که چرا اوکرایینی ها پناهجویان خوب اند و دیگر مهاجران بد اند»
سلطان کواچ سخنگوی حکومت مجارستان ،اکنون در آستانه انتخابات این کشور به تاریخ سوم اپریل تبعض قایل شدن میان
پناهجویان دیگر و پناهجویان اوکرایینی را « اخبار جعلی» خوانده است که توسط رسانه ها پخش می شوند.
به گفته کوواچیویچ وکیل مدافع صربستانی ،اخراج پناهجویانی مثل قاریزاده در تضاد با قوانین بین المللی می باشد زیرا او
از مسیر معمول مهاجرت غیر قانونی در مجارستان پناهنده نگردیده بلکه او یک دانشجو بود .کوواچیویچ افزود«توجه
نکردن به شرایط انفرادی پناهجویان خود « نقض خیلی شدید این قوانین» می باشد .
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قاریزاده قبل از آن در یک اپارتمانی در بوداپست زندگی می کرد و مخارج تحصیلی خودرا نیز خودش تمویل می نمود؛ اما
بعد از به قدرت رسیدن طالبان خانواده او قادر به پرداخت این مخارج نبوده و قاریزاده ناگذیر به ارائه درخواست پناهندگی
گردید.
به گفته وکیل مدافع قاریزاده ،زادگاه او پس از به قدرت ر سیدن طالبان دیگر امن نبوده و مقامات مجارستان این واقعیت را
نادیده گرفته اند.
قاریزاده به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است که خانواده او در افغانستان نیز با تهدیدات شدید مواجه اند و کمتر جرأت
بیرون شدن از خانه را دارند .اکنون وکیل مدافعان کمیته هلسنگی در نظر دارند تا پرونده اورا به محکمه اروپایی حقوق
بشر راجع نمایند.
وکالی مذکور استدالل می کنند که اخراج قاریزاده از مجارستان نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپا می باشد .وکیل مدافع او
گفته است« او با خطر مواجه بود ،درخواست پناهندگی داد و اما بدون چون و چرا اخراج گردید»
به گفته او قاریزاده پس از اخراج ،روزهای بدی را تجربه کرده است .او ساعت ها راه پیموده است تا به یک محلی رسیده
و خانمی به او کمک کرده است تا تلفون همراه خودرا شارج نماید.
قاریزاده به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است که چهارشب در فضای آزاد و بدون سقفی سپری کرده است « .احساس خیلی
وحشتناکی داشتم چون من دانشجو بودم ،دوستانم را داشتم ،مصروف تحصیل بودم و زندگی عادی داشتم .کار بدی نکرده
بودم»
سکر ز عضو کمیته هلسنگی گفت که پذیرش پناهندگان از اوکراین این را نشان می دهد که همبستگی با افراد نیازمند در
میان مردم عادی همچنان تضعیف نشده است و با وجود تبلیغات ضد مهاجران حکومت این کشور در میان مردم عادی،
تفاوتی میان پناهجویان اوکرایینی و کشورهای دیگر وجود ندارد.
او افزود « :این یک مورد خوبی می باشد که نشان می دهد (این مهم نیست که پناهجو از کجا می آید) بلکه آنان نیاز به
حمایت و محافظت دارند»

بی بی سی
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د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثاني د  ۲۰۲۲کال لپاره د دوحه فورم جایزه د افغان نجونو روباټیک ټیم شریکې
موسسې او مشرې رویا محبوب ته ورکړې.
قطر فورم د دیپلوماسي ،خبرو او تنوع تر سرلیک الندې یو دیپلوماتیک دریځ یا فورم دی ،چې نن شنبه یې د قطر پالزمېنه
دوحه کې شلمه ناسته د دې هېواد امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثاني په وینا پیل شوه.
د دې فورم هدف د عملي سپارښتنو وړاندې کول او د پالیسیو چمتو کولو لړ کې د نظرتبادله بلل کېږي.
د افغان نجونو روباټیک ټیم مشره رویا محبوب وایي ،د جایزې ترالسه کولو له کبله خوښه ده.
نوموړې په یوه ټویټر پیغام کې ویلي:
''د دې جایزې ترالسه کولو له کبله له زړه خوښه یم ،د شیخ تمیم بن حمد ال ثاني مننه کوم او له هغو ټولو کسانو مننه ،چې
د دوی پر مټ دا چاره ممکنه شوه'' .
I am deeply pleased and honored to receive this prestigious award.I’d like to sincerely
thank His Highness Sheikh Tamim bin Hamad AI Thani for his support and generosity
from the bottom of my heart. Also I’d like to express my sincere thanks to all the people
who make this happen https://t.co/pR6w0FMtAB
— )March 26, 2022 Roya Mahboob (@RoyaMahboob
د پوسټ  Twitterپای1 ,
د افغانستان لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ځانګړي استازي ټام وېسټ او دغه راز د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره د
امریکا ځانګړې استازې رینا امیري اغلې محبوب ته مبارکي ورکړې ده.
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ښاغلي وېسټ په یوه ټویټر پیغام کې اغلې محبوب مخاطبوي او وایي'' :تاسو هغه څه مجسم کړل چې افغانانو د زدکړو له
الرې تر السه کړي'' .
دې  Twitterپوسټ نه تېرشئ2 ,
Congratulations, @RoyaMahboob ! You embody what Afghans achieve through
education. https://t.co/ICo6ZpBhqd
— )March 26, 2022 U.S. Special Representative Thomas West (@US4AfghanPeace
د پوسټ  Twitterپای2 ,
د افغانستان ښځو لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ځانګړې استازې رینا امیري په دې هکله وایي'' :ستاسو د پرتمینو خدمتونو
ستاینه د افغانستان د لوڼو لپاره د زدکړو اهمیت جوتوي ،دا پر ځان د بسیا او بدل شوي افغانستان لپاره یوه هیله ده'' .
دې  Twitterپوسټ نه تېرشئ3 ,
Congratulations @RoyaMahboob! The recognition of your incredible work illuminates
& the critical importance of educating Afghanistan’s daughters. This is the hope
inspiration for a transformed & self-sufficient Afghanistan. https://t.co/s70lTSWve0
— )March 26, 2022 U.S. Special Envoy Rina Amiri (@SE_AfghanWGH
د پوسټ  Twitterپای3 ,
د یادونې ده چې د افغان نجونو روباټیک ټیم نهه غړې نجونې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تېر کال
اګست کې له هېواده ووتلې.
دا ډله د قطر په مرسته د یوې ځانګړې الوتکې له الرې له کابله دوحې ته ورسېده.
دوی په  2017کال کې د امریکا روباټیکو سیالیو لړ کې د سپینو مډال ترالسه کړی و.

صدای امریکا
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اندونیزیا و قطر تعهدنامۀ کمکهای بشری و توسعهای به افغانستان را امضا کردند.
منتری لوار نگری ،وزیر خارجۀ اندونیزیا در صفحۀ تویترش از امضای این تعهدنامه در حاشیۀ نشست  2022مجمع دوحه
خبر داده است.
Together with Deputy PM/Foreign Minister of Qatar @MBA_AlThani, I signed a 🇮🇩🇶🇦Letter
of Intent between Indonesia – Qatar on Humanitarian and Development Assistance for
Afghan People (26/03). pic.twitter.com/m4SJzQhM3K
— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) March 26, 2022

این تعهدنامه در حالی امضا شده است که بر اساس آمار ملل متحد ،کسانی که با گرسنگی حاد در افغانستان مواجه اند از 1۴
میلیون نفر در سال  2021به  23میلیون در  2022رسیده است.
دفتر هماهنگی امور کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفته است که این وضعیت خانوادهها را مجبور کرده است
که به اقداماتی ناامیدکننده ،چون حذف وعدههای غذایی یا گرفتن قرضههای بیسابقه متوسل شوند.
مسووالن اوچا گفته اند که با وجود تالشها برای کمک با نیازمندان در افغانستان ،هنوز هم دهها هزار نفر در این کشور
مصوونیت غذایی ندارند و سو تغذی حاد زندگی آنان را تهدید میکند.
از سوی دیگر ،قرار است کنفرانس جذب کمکهای بشری به افغانستان تا چهار روز دیگر به میزبانی ملل متحد ،بریتانیا و
قطر در دوحه برگزار شود.
هفتۀ گذشته ،برنامۀ جهانی غذا اعالم کرد که بیش از نصف جمعیت افغانستان  -حدود  23میلیون نفر  -کمکهای عاجل
غذایی نیاز دارند.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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همچنان برنامۀ جهانی غذا از احتمال کمبود بودجه خبر داد و گفت که این مساله تهدیدی برای توقف عملیات امدادرسانی در
افغانستان است.
در کنار این ،وزیر خارجۀ اندونیزیا گفته است که کشورش به ارتقای توانمندسازی زنان ،به ویژه دسترسی به آموزش برای
زنان و دختران در افغانستان ادامه خواهد داد.
همچنین خانم لوار نگری ،نگاشته است که با تامس ویست ،نمایندۀ ویژۀ ایاالت متحده در امور افغانستان نیز دیدار کرده و
در مورد تحوالت افغانستان ،از جمله توانمندسازی زنان بحث کرده است.

صدای امریکا

برخی از خانوادهها در والیت کندز میگویند که به دلیل مبتال شدن کودکان شان به بیماری پولیو رنجهای بی شماری را
متحمل شده اند.
اعضای شماری از خانواده های که کودکان شان با بیماری پولیو مبتال شده اند ،گفته اند که آنها برای درمان کودکان شان از
هیچگونه تالش دریغ نکرده اند ،اما نتایج قناعت بخش به دنبال نداشته است.
خیرهللا ،یک تن از باشندگان والیت کندز که کودک خود را از زمان تولد تا دو سالگی هیچگاه واکسین نکرده است ،میگوید
که راجع به بیماری پولیو صرف از رادیو شنیده است و به دلیل جنگ و ناامنی به خدمات صحی دسترسی نداشته است.
آقای خیر هللا به صدای امریکا گفت " :از یک سو من راجع به واکسین پولیو هیچ آگاهی نداشتم و از سوی دیگر تنگدستی و
جنگ نیز اجازه نمیداد تا فرزندم را برای واکسین به مرکز صحی ببرم".
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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به گفتۀ او ،عدم آگاهی ،جنگ و فقر در نهایت موجب شد تا کودک اش به پولیو ،فلج دایمی ،مبتال شود.
پدر هاجره ،کودک دیگری که سال گذشته در والیت کندز به بیماری پولیو مصاب شده است ،نیز از معلولیت کودک خردسال
خویش شدیداً رنج میبرد.
او به صدای امریکا گفت" :برای درمان دخترم به مرکز شهر آمده ام .اما متاسفانه دوکتوران برایم گفتند که فلج او ناشی از
بیماری پولیو بوده و قابل تداوی نیست".
مقام های صحت خانوادهها را ترغیب میکنند تا کودکان شان را به وقت معین واکسین کنند ،زیرا یگانه راه نجات از بیماری
پولیو ،تطبیق دو قطره واکسین به کودکان است.
از سوی دیگر ،آگاهان امور خانواده در والیت کندز میگویند که غفلت و بیتوجهی در برابر واکسین کودکان ،سبب معلولیت
دایمی آنان میشود.
به گفتۀ آنها ،صحت کودکان در گرو تطبیق دو قطره واکسین مجانی پولیو بوده و با تطبیق آن میتوان کودکان را از فلج
دایمی نجات داد و به عنوان افراد سالم به جامعه تقدیم کرد.
عادل صاحبزاده ،روانشناس خانواده در والیت کندز ،به صدای امریکا گفت" :ویروس پولیو باعث فلج و معلولیت دایمی
کودکان شده و توانایی راه رفتن را از آنان میگیرد".
آقای صاحبزاده از خانوادهها میخواهد که به صحت کودکان شان توجه کنند ،تا در آینده نزد خداوند و کودک خود خجالت
نباشند ،زیرا فلج و ناتوانی جسمی سبب میشود که کودکان همیشه متکی به والدین و سایر افراد باشند.
وزارت صحت افغانستان همواره تاکید میکند که یگانه راه نجات کودکان از معلولیت ،تطبیق دو قطره واکسین پولیو به آنها
بوده و از مردم میخواهد تا کودکان زیر سن پنج سال شان را به وقت معین آن واکسین کنند.
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آریانا نیوز

د خواړو نړیوال پروګرام ویلي؛ که څه هم د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي بېړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري ،خو
اوسمهال دوی پخپله د بودجې له کمښت سره مخ دي.
په افغانستان کې د خواړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت په اړه د اندیښنې غږ پورته کړی دی.
د ملګرو ملتونو د خواړو نړیوال پروګرام چارواکو ویلي ،چې د افغانستان خلکو ته به د خوراکي توکو رسول روان وساتي؛
خو اوس د بودجې د کمښت له کبله یې د مرستې عملیات له ګواښ سره مخ شوي دي.
یاد پروګرام په یو لړ ټویټونو کې خبرداری ورکړی ،چې د افغانستان له نیمایي ډېر نفوس اوس هم بېړنیو خوراکي مرستو
ته اړتیا لري.
د پوهنتون استاد سید مسعود په دې باور دي ،چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو مرستې سمې نه مدیریت کیږي؛
نو ،ځکه دا ډول مرستې نشي کولی په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ ستونزې حل کړي.
اسالمي امارت په افغانستان کې د بېوزلۍ په اړه د خواړو نړیوال پروګرام لخوا اعالن شوي ارقام نه تائیدوي.
د اسالمي امارت د ویاند مرستیال وایي بالل کریمي ویلي؛ نړیوال بنسټونه باید خپل شمېر ته په کتو په افغانستان کې د بشري
مرستو کچه لوړه کړي.
دا لومړی ځل دی ،چې د ملګرو ملتونو د خواړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بودجې له کمښت سره مخ کیږي.
و شمېر کارپوهان په دې باور دي ،چې د نړۍ بشري مرستې وخت پر وخت د سیاسي مسایلو تر اغېز الندې دي او ښایي
دا مسله له اسالمي امارت سره د نړۍ له سیاسي تعامل سره هم تړاو ولري.
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