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 1-------------------------------------- کتلد مهاجرینو چارو وزیر د زرمت ولسوالۍ د بې ځایه شوو له مشرانو سره و

 2------------------------------------ د مهاجرینو چارو وزارت مسلکي مرستیال د ښار جوړونې له مرستیال سره ولیدل 

 2------------------------ موسسې له رئیس سره وکتل (UNHCR) د مهاجرینو چارو وزارت مالي او اداري مرستیال د

 3---------------------------------------------- دوتفاهم نامه امضا شد   ADEOمیان وزارت امور مهاجرین و موسسه

 3-------------------------------------------------------------- زرو زیات افغان مهاجر وطن ته راستانه شول درې  له 

 4------------------------------------------------------------------ والیت کمک شدند  12هزار خانواده، در 8بیش از 

 4------------------------------------------------------------------ فاریاب کې شپږو کورنیو سره نغدي مرستې وشوې 

 5-------------------------------------- مهاجر در یک کامیون یخچال دار در منطقه "سن ماریتیم" پیدا شدند  ٧فرانسه: 

 8------------------------------------------------------ کشورهای اتحادیه اروپا به تشدید سیاست مهاجرت توافق کردند

 10 --------------------------- 'مړي ولټول ۳۰۰د ترکیې زلزله کې د لسګونه افغانانو وژل کېدل؛ 'د مور مړي پسې مو 

 11 -------------------------------------------------------------------- مړو کې مې د خپلې مور مړی لټاوه"  ۲۰۰"

 12 ----------------------------------------------------------------------------- "مور مې مړه، خور مې ورکه ده" 

 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------- کوچنی افغانستان 
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 متن کامل اخبار

   دوزارت ویب سایت

 

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقا ني په کابل والیت کې د پکتیا والیت، زرمت ولسوالۍ د  

 بې ځایه شوو له علماو او مشرانو سره ولیدل 

ونو سره ښاغلي حقاني ددوی ستونزې او مشکالت واورېدل او ډاډ یې ورکړ، چې یادې ستونزې به له اړونده جهت

 جهتونو سره شریکې او د حل په موخه به یې هڅې وکړي 

 

 

https://morr.gov.af/
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   دوزارت ویب سایت

 

وزارت، کور  د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال شیخ عبدالرحمان راشد د ښار جوړونې 

 جوړونې، زونونو پراختیا او ساختماني چارو له مرستیال مولوي روح هللا احمدي سره ولیدل 

په دغه ناسته کې د مهاجرینو د ښارګوټو لپاره په اصالحي او تفصیلي پالنونو خبرې وشوې او پریکړه وشوه، چې په 

زونه وکړي او وروسته به یې پراختیایي کارونه عمال دې اړه به ددواړو وزارتونو یو ګډ تخنیکي ټیم د یادو ښارګوټو ار

 شروع شي

ښاغلي راشد په ښار جوړونې وزارت کې د مهاجرینو د ښارګوټو اړوند د ځینو وسایلو څارنه او ارزونه هم وکړه او  

 اړونده تخنیکي همکارانو ته یې د ښه ساتنې او او ګټه اخستنې په اړه الزمې الرښوونې وکړې 

 ویب سایت دوزارت 

 د مهاجرینو چارو وزارت مالي او اداري مرستیال محمد ارسالح خروټي د افغانستان لپاره د کډوالو عالي کمشنرۍ

(UNHCR)  کاري دفتر کې وکتل له رئیس ښاغلي لیونارد زولو سره په خپل 

پروژې هوکړه لیک په  (PPA) په دغه ناسته کې د مهاجرینو چارو وزارت او یونیسیار ادارې ترمنځ د ګډو همکاریو

 م کال د ګډو همکاریو په اړه خبرې وشوې  ۲۰۲۳ستونزو او 

و په تېرو کړنو یې ښاغلي زولو د مهاجرینو چارو وزارت همکاري د خپلې ادارې لپاره مهمه وبلله او د ګډو همکاری

خوښي څرګنده کړه، نوموړي وویل، د مهاجرینو چارو وزارت چلند ډېر مسلکي دی او ډېرو خبرو ته چې زمونږ پام نه 

https://morr.gov.af/
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 وي دوی مو ورپام کوي 

ښاغلي خروټي وویل: ملګري ملتونه او په ځانګړي ډول د کډوالو اداره باید خپل باور وساتي او بشري مرستې له 

 ي سیاست سره ونه تړ

 ویب سایت وزارت 

دالر، البسه و مواد    ۹۵۸هزارو    ۹۹به اساس تفاهم نامه های امضا شده، موسسه مذکور، مجموعآ به ارزش مبلغ نهصدو

خانواده بیجا شده از اثر جنگهای گذشته وحوادث طبیعی در ولسوالیهای دور دست والیات   ۳۴۰هزارو  ۲زمستانی را برای  

 بغالن وسرپل تهیه وتوزیع می نماید.

  ADEOتفاهم نامه های مذکور توسط مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و مسوولین موسسه  

 به امضا رسید. 

 دوزارت ویب سایت  

 

( ۳۳٤٥( مه )۲۰په )  د سلواغې  له الرې د ایران څخه   د هرات والیت د اسالم قلعه او نیمروز والیت د ورېښمو پل 

 تنه افغان مهاجرینو هېواد ته راستانه شول.

https://morr.gov.af/


 

4 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

( تنه د ١٦۳۲د یادو راستنېدونکو له ډلې )  معلوماتو له مخې د هرات والیت او نیمروز والیت د مهاجرینوچارو ادارو د 

( تنه د مرستو په  ١۸٧)  ( تنه د ورېښمو پل له الرې هېواد ته راستانه شوي، چې له ډلې یې ١٧١۳ اسالم قلعه او ) 

 ته ور وپېژند شول.  IOMموخه د مهاجرت نړیوال سازمان )

 دوزارت ویب سایت 

دلو مساعدت شماری از موسسات، درهماهنگی با واحد های    20الی    15خانواده بیجاشده، از تاریخ    638هزارو    8برای  

 والیت توزیع شد.  12دومی وزارت امور مهاجرین، در 

وشاک زمستانی بود که  پنقدی ، غذایی ، سولر های آفتابی ، مبرز های فلزی و بسته های  مساعدتهای یادشده که شامل  

نمیروز، والیات  و     در  ،کندز  بامیان   ، بغالن   ، هرات   ، جوزجان   ، هلمند   ، فاریاب   ، بادغیس   ، کاپیسا   ، قندهار 

 خانواده های مذکور توزیع شده است. برای   ارزگان

   دوزارت ویب سایت

https://morr.gov.af/
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( ١۹دفتر له لورې دفاریاب والیت د مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍشپږو کورنیو سره د سلواغې په ) (UNHCRد)

 نغدي مرستې وشوې. 

یادې کورنۍ چې بېرته په خپلو اصلي سیمو اندخوي ولسوالۍ، قرمقول،قرغان اوقیصار ولسوالیوکې ځاي پر ځای شوې  

 نغدې ووېشل شوې.( افغانۍ ۸۰۰(زره او )٦١وې هرې کورنۍ ته )

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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شنبه در یک کامیون در شاهراهی نزدیک به شهر "نوشاتل ان بری" در منطقه سن ماریتیم پیدا مهاجر ترکی روز پنج ٧

 .گیر مانده بودند، توسط امدادگران نجات یافتندشدند. آنها در حالی که در تریلر یک کامیون یخچال دار 

مهاجران در آن سوار بودند،   ٧صبح یک کامیونی را که    ٦فبروری حدود ساعت    ۹شنبه  ژاندارم های فرانسوی روزپنج

ا  به ژاندارم ها خبر داده بود که مهاجران در داخل یخچال کامیون قفل شده و ب ٥٦توقف دادند. پیش از آن، سازمان اتوپیا

 .سازمان تماس گرفتند

تماس گرفتند تا برای کمک و نجات آنها بیایند. سپس این   ٥٦مهاجران با استفاده از تلفن همراه با اعضای سازمان اتوپیا

 .سازمان اطالعات به دست آمده را به پلیس مخابره کرد

https://morr.gov.af/
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»امدادگران مجبور شدند برای باز کردن دروازه  گوید:  از تماس با مهاجران در جریان این مداخله می   ٥٦سازمان اتوپیا

 «.تریلر کامیون وارد عمل شوند

گفت:   است،  کرده  تلفنی صحبت  به گونه  کامیون  گیرمانده در  مهاجران  با  که  این سازمان  کننده  استوف، هماهنگ  ادل 

 «.ا تماس گرفتند»زمانی که سرمای شب رو به افزایش شد و آنها نتوانستند دروازه تریلر را باز کنند، با م

وی گفت: » آنها در جریان تماس تلفنی، در صحبت کردن و تنفس کردن مشکل داشتند و سرما خورده بودند. وضعیت در 

صبح حل شد، زمانی که ژاندارم ها و امدادگران در محل رسیدند و در جایی که کامیون متوقف شده بود، مداخله   ٧ساعت 

 .کردند

که امدادرسانی برای هماهنگی بین مسووالن زمان برد. این هشدار توسط داوطلبان مستقر در  گوید  او با ابراز تاسف می 

پا دو کاله داده شده بود، در حالی که افراد در معرض خطر در سن ماریتیم بودند. وی در ادامه گفت: »هر چه زمان بیشتر  

 «.نجات یافتند خوشبختانه آنها به موقع .شدگذشت، وضعیت آنها نگران کننده تر میمی

 دمهاجر افغان در یک کامیون در نزدیک مرز با ایران بازداشت شدن ۶٧ترکیه:  :بیشتر بخوانید 

در نهایت وضعیت هیچ یک از مهاجران نیاز به درمان صحی ندارد. این در حالی است که راننده کامیون در جریان عملیات  

امداد و نجات غیرقابل ردیابی باقی مانده است، بدون اینکه مشخص شود وی از حضور مهاجران در تریلر خود اطالعی  

 .داشته است یا خیر. مقصد سفر این هفت تن نیز تا هنوز مشخص نشده است

 «شوندبسیاری مهاجران بدون اینکه بدانند چه نوع وسیله نقلیه است، سوار می »

تالش برای عبور از مرزهای اروپا با کامیون غیر معمول نیست. اما از زمانی که کنترل در اطراف یوروتونل بیشتر شده،  

 .از این راه به شدت کاهش یافته است سفر مهاجران

ها به کنند با کامیوندهد: »اغلب این مهاجران با پول کم و با احتمال حوادث ترافیکی تالش می ادل استوف توضیح می 

های بسیار نگران خواهند هزینه عبور از دریا را به قاچاقبران بپردازند. آنها در موقعیتبرخی دیگر می .انگلستان بروند

نده قرار دارند. اینجا در کاله، بسیاری بدون اینکه بدانند سوار چه وسیله نقلیه ای هستند یا به کجا می روند، سوار می  کن

 «.شوند

سازمان اتوپیا گاهی اوقات مهاجرانی را که آسیب جدی به پا یا کمر دیده اند و پس از حادثه هنگام سوار شدن به کامیون 

های کاله، این سازمان در تماس با مهاجران برای کاهش بیمارستان می برد. در اردوگاهها مشکل صحی پیدا کردند، به  

 .کندخطرات و اجتناب از شرایط بدتر، پیشگیری می

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/46616/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DB%B6%DB%B7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 مهاجر در یک کامیون در منطقه کوه های آلپ پیدا شدند  ۳۰فرانسه: بیش از  :مرتبط

 «بین کابین و تریلر کامیون گیر مانده بودند»

که ادل استوف گفت: »در هر صورت، سوار شدن به کامیون ها خطرناک است، به ویژه در کامیون های یخچال دار، جایی  

 «.گیرندافراد در معرض خطر هیپوترمی و خفگی قرار می

او افزود: »برخی از بخش های کامیون نیز بسیار خطرناک هستند، مانند فضای بین تریلر و کابین. مهاجران در بین این  

 «.اک استشوند و این کار بسیار خطرن گیرند. وقتی کامیون می چرخد، هر دو بخش به هم نزدیک تر میدو بخش قرار می

تواند جان آنها  این عضو سازمان یادآوری می کند: دانستن اینکه مهاجران در کجا هستند و به چه چیز مهم نیاز دارند، می 

دهند که چگونه موقعیت مکانی خود را از را نجات دهد. همچنان در اردوگاه های کاله، داوطلبان به مهاجران آموزش می

د. به همین ترتیب، عدم بررسی پالک، عدم توصیف کامیون و عدم ارایه اطالعات آن به  طریق تلفن همراه خود ارسال کنن

 .تواند شانس زنده ماندن را در مواقع اضطراری کاهش دهدیکی از بستگان، می

 دویچه وله 

 

های شان در بخش مهاجرت و پناهندگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل افزاش مهاجرت غیرقانونی به تشدید سیاست

درصد افزایش یافته   ۵۰درمقایسه با سال قبل آن تقریباً    ۲۰۲۲توافق کردند. آمار تقاضای پناهندگی دراین اتحادیه درسال  

 .است

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45819/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-30-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%BE-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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اش در نشست اتحادیه اروپا به یک اعالمیه نهایی توافق کردند که هدف آن  ناوالف شولتس، صدراعظم آلمان و همتایا

 .باشدجلوگیری از مهاجرت غیرقانونی با تشدید سیاست مهاجرت می

تر تر علیه قاچاقبران انسان، حفاظت بیشتر از مرزهای خارجی و برگشت دادن سریعدر این توافق از جمله مبارزه قوی 

 .ظر گرفته شده استپناهجویان رد شده در ن

تمویل مالی ایجاد حصارهای مرزی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا که کشورهای مانند اتریش خواستار آن بودند، در  

برای   اروپا  اتحادیه  جانب  از  امکانات  که  است  شده  درج  فقط  سند  این  در  است.  نشده  ذکر  صریحاً  نهایی  اعالمیه 

 .ها« در مرزها باید فراهم شودزیرساخت»

 خواهد اخراج پناهجویان رد شده را افزایش بدهداتحادیه اروپا می: بیشتر بخوانید 

بزرگ در مرزهای خارجی آغاز شود. کشورهایی مانند آلمان و لوکزامبورگ افزون بر آن قرار است راه اندازی دو پروژه  

 .و همچنین کمیسیون اتحادیه اروپا، تمویل مستقیم ایجاد حصارها یا دیوارهای مرزی را رد کرده اند

د شود که اند که باید فشار بیشتر بر کشورهای واردر عین زمان، کشورهای اتحادیه اروپا در این مورد باهم توافق کرده

 .کنندگیری پناهجویان رد شده همکاری نمیدر تحویل

 شند ایتالیا و لیبیا می خواهند مبارزه با مهاجران غیرقانونی را تشدید بخ: بیشتر بخوانید 

هدف این سیاست این است که تعداد بیشتر مهاجرانی که حق اقامت ندارند اتحادیه اروپا را ترک کنند و به این ترتیب، 

 .فشار بیش از حد بر سیستم پناهندگی این اتحادیه کاهش یابد

پذیرند، با ان مکلف به برگشت شان از اتحادیه اروپا را نمیخواهند به کشورهایی که شهروندکشورهای اتحادیه اروپا می

های انکشافی فشار وارد کنند. اتحادیه اروپا همزمان اقداماتی چون تشدید سیاست صدور ویزا، سیاست تجارتی و کمک 

 .خواهد امکاناتی برای مهاجرت قانونی نیز ایجاد کندمی

 سرپناه اندهزاران متقاضی پناهندگی در بلجیم بی: بیشتر بخوانید 

هزار تن رسیده   ۹۲۴درصد افزایش به    ۵۰در مقایسه با سال قبل آن، تقریباً با    ۲۰۲۲آمار تقاضاهای پناهندگی در سال  

است. افزون بر آن حدود چهار میلیون مهاجر از اوکرایین وارد اتحادیه اروپا شده اند که قرار نیست در اتحادیه اروپا  

 .تقاضای پناهندگی بدهند

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/اتحادیه-اروپا-میخواهد-اخراج-پناهجویان-رد-شده-را-افزایش-بدهد/a-64518197
https://www.dw.com/fa-af/ایتالیا-و-لیبیا-می-خواهند-مبارزه-با-مهاجران-غیرقانونی-را-تشدید-بخشند/a-64548846
https://www.dw.com/fa-af/هزاران-متقاضی-پناهندگی-در-بلجیم-بیسرپناه-اند/a-64465062
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 بی بی سی پشتو 

 

مړي یې ولټول چې د خپلې مور جسد    ۲۰۰محمد اجمل نېکزاد په یوه وېډیو کې چې بي بي سي ته یې راستولې ده، ویلي،  

 پکې وومومي

په ترکیه کې افغان کونسل بي بي سي پښتو وېبپاڼې ته وویل، د تېرې دوشنبې ورځې زلزله کې د ترکیې هتای والیت کې 

ره شمېر یې ال تر اوسه نه دی ثابت شوی. وړاندې د طالبانو حکومت په ترکیه  لسګونه افغانان هم وژل شوي، خو رسمي ک

 ورکړی و.  افغانانو د وژل کېدو رپوټ ١۰۰ کې د شاوخوا

افغانان اوسېدل او د دوی یو ټیم هلته تللی چې د وژل شویو او انقره کې افغان کونسل پسرلي حکیمي وویل، هتای کې ګڼ 

 کړي.  اغېزمنو شویو افغانانو په اړه مالومات راغونډ

وژل شوو    ۳۵او ادیامان والیت کې د    ۸۰پسرلی زیاتوي، د سیمې خلکو دوی ته ویلي چې د هتای زلزله کې د نژدې  

خو    سې قبرونه هم شته چې یو تر درو کسانو پکې خښ شوي،افغانانو مړي خاورو ته سپارل شوي، خو ویل کېږي دا

 رسماً ددغو کسانو وژل کېدل ال نه دي اعالن شوي. 

هتای کې سیمه ییزو چارواکو ویلي، تر اوسه د وژل شوو خلکو نوملړ نه دی جوړ شوی او د وژل شوو د هویت له ثابتېدو 

 ه شریک شي.  وروسته به د هر هېواد د وژل شوو وګړو لېست له هغوی سر

https://morr.gov.af/
https://www.bbc.com/pashto/64569751
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دا    -پسرلی حکیمي وایي، په انقره کې د افغان کونسلګرۍ پالوي د ترکیې مالتیا، غازي عنتاب او ادانه سیمو ته هم تللي  

 له هغو لسو والیتونو او سیمو دي چې له خونړۍ زلزلې وروسته پکې فوق العاده یا بېړنی حالت اعالن شوی دی. 

رکیې سوېل او د سوریې شمالي سیمو کې چې دواړه سرحدي سیمې دي، د ریښتر  د تېرې دوشنبې په ورځ ګهیځ وختي د ت

 زرو اوښتی دی.   ۲۸درجې زلزله وشوه، چې تر اوسه په دواړو هېوادونو کې د وژل شوو شمېر تر  ٧٫۸په کچ 

ښاغلی حکیمي وایي، په یادو دریو )غازي عنتاب، مالتیا او ادانه( والیتونو کې د دوی پالوو له افغانانو سره لیدلي افغانانو  

 ژوبله نه ده اوښتې، خو ال هم خلک د بلې ممکنه زلزلې له کبله د شپې مهال خپلو کورونو ته نه ستنېږي. ته زلزله کې مرګ 

 

 د ویډیو تشریح،  

ژوبلې په اړه فغان کونسل پسرلی حکیمي د بي بي سي له حفیظ هللا معروف سره زلزله کې د افغانانو د مرګانقره کې ا

 غږېږي 

 مړو کې مې د خپلې مور مړی لټاوه"  ۲۰۰"

د ترکیې زلزله کې د یوې افغان کورنۍ یو غړی چې له کاناډا نه د خپلې مور او خویندو د مړو موندلو لپاره ترکیې ته تللی  

 بي سي سره د خپلو سترګو لیدلی حال شریک کړی دی.   له بي

محمد اجمل نېکزاد په یوه وېډیو کې چې د بي بي سي خبریالې محجوبې نوروزي ته یې استولې ده، ویلي، "دوشنبې په 

ړم قهرمان مارش ښار ته وال  ورځ له کاناډا ترکیې ته والړم، هېڅ تصور مې نه کاوه چې له داسې حالت سره به مخامخېږم.

https://morr.gov.af/
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لومړی مې د خپلې خور مړی وموند او شپږ ساعته د سړک پر غاړه سړه هوا کې امبوالنس ته انتظار وو، خو امبوالنسونو  

یوازې ټپیان لېږدول او مړو ته یې پام نه کاوه، چې باالخره په پښو والړو او مړی مو د مړي خاورو سپارلو د اجازې  

  ". اخیستو ځای ته ورسوله، هېچا مرسته ونه کړه

نېکزاد وایي، د خپلې مور د مړي موندلو لپاره د هغې ودانۍ له کنډوالو رایستل شویو مړو کې چې کورنۍ یې پکې اوسېده،  

 مړي ولټول چې باالخره په لومړۍ ورځ یې د خپلې مور مړی ونه شو موندلی.  ۲۰۰تر 

 دی وایي، داسې مړي وو چې د چا سر نه و او هېڅ د لیدلو وړ نه وو.  

 

 "مور مې مړه، خور مې ورکه ده" 

جنازې مو ولټولې چې د خپلې مور مړی ومومم. هرڅه مو    ۳۰۰یوې افغانې نجلۍ له ترکیې نه بي بي سي ته وویل، "  

خو په اړه   سپارله. خور مې روغتون کې بستري ده،د مور مړی مو پیدا او تېره شپه مو خاورو ته و  چې لیدل لټول مو،

 یې هېڅ مالومات نه لرم". 

 په ادانه کې یوه بله افغانه کورنۍ وایي، د شپې پارک کې ویدېږي او د استوګنې ځای نه لري. 

https://morr.gov.af/
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 کوچنی افغانستان 

 

 Getty Imagesد عکس سرچینه، 

ه یوه هدیره کې نوي قبرونه ښیي چې وایي دلته هغه افغانان  په یوه بله وېډیو کې یو افغان د ترکیې هتای واکنت سیمې پ

 خښ شوي، چې اسناد یې نه لرل او دولت بې برخلیکه پرېښي وو چې باالخره زلزله کې مړه شول. 

اسناده افغانان مېشت کړي ځکه چې د ترکیې دولت پکې بې  دغه افغان وایي، دا سیمه د کوچني افغانستان په نامه یادېده،

 وو. 

 خو د ترکیې د دولت د بې پامۍ له کبله مړه شوي.  ی وایي، دا ماشومان زلزله کې ټپیان شوي وو،د

په وېډیو کې دغه افغان وایي "دا قبرونه چې وینئ، هغه افغانان دي چې پنا غوښتلو ته په تمه وو او اسناد یې نه وو،  

 ښځې او ماشومان هم پکې وو، مړه شوي دي".  

 

 

https://morr.gov.af/

