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 متن کامل اخبار

   دوزارت ویب سایت

 

مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني په افغانستان کې د ترکیې له سفیر ښاغلی جهاد ارګینای  د  

 سره په دغه هېواد کې د ورستیو زلزلو د تعزیت په موخه په خپل کاري دفتر کې وکتل 

جنت الفردوس او زخمیانو ته د عاجلې شفا  د قران پاک له تالوت وروسته ښاغلي حقاني د زلزلې له امله شهیدانو ته د  

 غوښتنه وکړه او خپله همدردي یې له ترکیې هیواد سره شریکه کړه

همدا راز په دغه ناسته کې په ترکیه کې د میشتو افغانانو په ستونزو هم خبرې وشوې او افغانانو ته د اسانتیاو رامنځته  

 کولو غوښتنه وشوه 

ضوع باید له سیاسته جال وبولو او افغانانو ته د ویزې او قانوني تګ راتګ اسانتیا ښاغلي حقاني وویل: د مهاجرینو مو

 رامنځته شي ترڅو د غیر قانوني تګ مخنیوی وشي

https://morr.gov.af/
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د ترکیې سفیر د افغانستان او ترکیې اړیکې غوره وبللې او خوښي یې پرې څرګنده کړه، نوموړي وویل، مونږ په ځینو 

ړي دي او هڅه کوو نورې یې هم اسانه کړو، نوموړي زیاته کړه، چې په زلزله کې کوم  برخو کې افغانانو ته ویزې اسانه ک

افغانان شهیدان شوي مونږ پوښتنه ترې کړې، چې که دوی غواړي خپل شهیدان افغانستان ته انتقال کړي مونږ زمینه 

 ورته برابروو، خو په خبره یې تر اوسه چا ددې غوښتنه نه ده کړې 

 ړ، چې افغانانو زیانمنو او زخمیانو ته هم د ترکانو په څېر بال توپیره خدمات وړاندې کېږي نوموړي ډاډ څرګند ک

 آژنس اطالعاتی باختر 

 

هېواد له سفیر جهاد د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمان حقاني په کابل کې د ترکیې 

 .ارګینای سره په دغه هېواد کې د ورستیو زلزلو د تعزیت په موخه په خپل کاري دفتر کې وکتل 

په دغه کتنه کې خلیل الرحمن حقاني د زلزلې له امله شهیدانو ته د جنت الفردوس او زخمیانو ته د عاجلې شفا غوښتنه 

 .که کړهوکړه او خپله همدردي یې له ترکیې هېواد سره شری

همدارنګه دغه ناسته کې په ترکیه کې د مېشتو افغانانو په ستونزو هم خبرې وشوې او افغانانو ته د آسانتیاوو رامنځته 

 .کولوغوښتنه وشوه

خلیل الرحمن حقاني وویل، چې د کډوالو موضوع باید له سیاسته جال وبولو او افغانانو ته د ویزې او قانوني تګ راتګ  

 .شي، ترڅو د غیرقانوني تګ مخنیوی وشي آسانتیا رامنځته

https://morr.gov.af/
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په ورته وخت کې جهاد ارګینای د افغانستان او ترکیې ترمنځ اړیکې غوره وبللې او ویي وویل، مونږ په ځینو برخو کې  

 .افغانانو ته ویزې اسانه کړې او هڅه کوو په دې برخه کې نورې آسانتیاوې هم رامنځته کړو

کې د زلزلې له امله د مړو شویو افغانانو د انتقال او دې برخه کې یې ورته د زمنیې  نوموړي زیاته کړه، چې په ترکیه 

 .برابرولو خبره په ترکیه کې له مېشتو افغانانو سره شریکه کړې، خو تر اوسه چا دې برخه کې غوښتنه نه ده کړې

 .توپیره د ترکانو په څېر خدمتونو وړاندې کېږيهغه ډاډ ورکړ، چې زلزلې له امله ټپیان شویو افغانانو ته به پرته له 

   ویب سایت وزارت 

 

 کمک شد. حوت 5به تاریخ  IOMتن عودت کننده در والیت سمنگان ازجانب دفتر  435

یادشده مبلغ   نقد و یک بسته  500هزارو    17کمک  اداره امور  پوشاک     افغانی پول  با  زمستانی بود که در هماهنگی 

 مهاجرین آنوالیت توزیع شد 

   ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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، به هماهنگی اداره امور مهاجرین آنوالیت به WFPدروالیت ارزگان، مساعدت دفتر   خانواده عودت کننده    56برای  

 حوت توزیع شد.  5تاریخ 

،    افغانی برای هریک از خانواده های مستحق در ولسوالی های ارزگان خاص ، چوره  500هزارو    8کمک یاد شده مبلغ  

 د.دهراوود ومرکز آنوالیت توزیع ش

 دوزارت ویب سایت 
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تنه افغان مهاجرینو هېواد ته راستانه  (  ۱۷۵۰مه )  (  ۴په )     د کب    له الرې د ایران څخه   د هرات والیت د اسالم قلعه

 شول.

تنه د مرستو په موخه د مهاجرت نړیوال    (۱۵۰)     د یادو راستنېدونکو له ډلې    د اسالم قلعه د سرحدي آمر په خبره

 ته ور وپېژندل شوو.  IOMسازمان )

   ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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، در هماهنگی با اداره امور مهاجرین آنوالیت به تاریخ   IOMخانواده بیجاشده در والیت کندز، مساعدت دفتر    768برای  

 حوت توزیع شد. 4

افغانی و   200هزارو    44مبلغ     خانواده  566افغانی ، به    900هزارو    51خانواده مبلغ    24کمک مذکور به هریک از  

 افغانی در ولسوالی خان آباد آنوالیت توزیع شده است.  400ارو هز 26خانواده دیگر مبلغ  178به 

   دوزارت ویب سایت
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والیتونوکې د مهاجرینو چارو وزارت د والیتي ریاستونو په همکارۍ د  (  ۷د یو شمېر مرستندویه بنسټونو له لورې په )

 کورنیو سره مرستې شوي.( ۳۴۷۶مې )( ۴د کب تر )( ۲۹سلواغې د ) 

په یادو مرستو کې نغدې پیسې، خوراکي توکي، روغتیایي کڅوړې، د سوخت مواد او ژمني لباسونه شامل وو، چې په 

 قندهار او جوزجان والیتونو کې یادو کورنیو ته ووېشل شول.نیمروز، هرات، هلمند، بغالن، غزني، 

 مهاجرنیوز

 

های مقیم این کشور نیز با مهاجران اوکراینی به کشور های  سال گذشته، پس از آغاز جنگ در اوکراین، شماری از افغان

دیگر منتقل شدند. آنها تالش کردند تا به کشور های اروپایی نقل مکان کنند. یکی از خانم های مهاجر افغان که با خانواده  

اش از اوکراین تخلیه شده بود به آلمان پناهنده شده و از وضعیت مهاجرتش در این کشور با مهاجرنیوز مصاحبه کرده  

 .است

گوید.  یه از اوکراین و مهاجرت دوباره، از وضعیت پناهندگی اش در آلمان سخن میالهه عظیمی مهاجر افغان، پس از تخل

کرد، پس از آغاز جنگ در اوکراین با خانواده اش به آلمان مهاجر  او که قبال در یکی از مراکز صحی در شهر کیف کار می

 .شدند

https://morr.gov.af/
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را تهیه کرده بود. آنها در جریان حمله به    مهاجرنیوز سال قبل از چگونگی تخلیه این خانواده از مرز اوکراین گزارشی

میدان هوایی شهر کیف از این شهر فرار کردند. به گفته وی سیستم های ترانسپورت بسته شده بودند اما با آنهم توانستند  

 .با هزاران مشکالت باالخره خود را به مرز پولند رسانند

 .در برابر مهاجران اوکراینی و غیراوکراینی سخن گفته بود در آن زمان او از برخورد دوگانه مقامات در هنگام تخلیه

بریم. اینجا وضعیت  شود که با خانواده ام در آلمان به سر میاین مهاجر افغان به تازگی به مهاجرنیوز گفت: »یک سال می

 «.ما نسبتا خوب است

 ها ویزای بشردوستانه دوساله برای اوکراینی

آلمان اقامت دو ساله دارد. به او مانند شهروندان اوکراینی ویزای موقت داده شده و در یکی از الهه در حال حاضر در  

 .بردمراکز پذیرش همراه با مهاجران اوکراینی به سر می 

به گفته او در مجموع، مهاجرانی اوکراینی و غیر اوکراینی که از اوکراین به آلمان تخلیه شده اند، در وضعیت قانونی قرار  

نمیدار پناهندگی  اند در خواست  آمده  اوکراین  از  که  آلمان، کسانی  قوانین  او گفت: »بنابر  آنها ویزای ند.  برای  دهند. 

 «.شودبشردوستانه داده می

وی در مورد ویزای اقامت گفت: »مرا در ظرف چهار ماه ویزا دادند. با آنکه اقامت اوکراین را داشتم اما به مشکالت  

پاسپورت اوکراینی را بدست نیاورده بودم. قبل از جنگ درخواست داده بودم و منتظر بودم که جنگ   مواجه شدم زیرا هنوز

باالخره مجبور شدم نزد وکیل حقوقی بروم. وی به من گفت که نظر به قانون هر کسی که قبل از جنگ از اوکراین   .آغاز شد

شوند. اگر وضعیت هاجران اوکراینی و غیر اوکراینی میشود. آنها شامل مفرار کرده برای آنها اقامت دو ساله داده می

 «.شودگردند، در غیر آن اسناد آنها تمدید میاوکراین خوب شد، پس بر می

است گفت: »ما در یک   داده شده  آنها  برای  که  کار و سرپناهی  امکانات  به پرسش مهاجرنیوز در مورد  پاسخ  در  او 

کنیم. در این اپارتمان شهروندان اوکراینی نیز با ما هستند. تا وقتی رد زندگی میاپارتمانی که توالت و آشپزخانه مشترک دا

که زبان آلمانی را خوب یاد بگیریم و یک کار دایمی پیدا کنیم، در همین اپارتمان دولتی خواهیم بود. در حال حاضر من و  

ی خیریه نیز به عنوان داوطلب همکاری  کنیم. در عین حال با سازمان ها همسرم هفته یک بار، تنها جمعه ها کار می

 «.زند و معلم های مهربان داردرود. او به زبان آلمانی حرف مینماییم. پسرم سه ساله شد و به کودکستان میمی

الهه که در بخش کمک های صحی سابقه کاری دارد، برخی اوقات مهاجران را در بخش های کمک های اولیه رهنمایی  

 .کندمی
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گوید: »در اینجا یک تعداد محدود برخورد دوگانه برخی از مسووالن در برابر مهاجران دیگر و اوکراینی ها میاو در مورد  

متعصب هستند و این یک امر معمولی است که در هر کشوری انسان های تنگ نظر وجود دارد. من چانس این را داشتم 

ت برخوردار شوم. اما برای مهاجران دیگر اینطور نیست. افغان از امکانات بهتر مهاجر -که به عنوان شهروند اوکراینی 

 «.آنهایی که در وضعیت غیر قانونی قرار دارند هرچند از اوکراین هم آمده باشند، از امکانات بهتر برخوردار نیستند

وضعیت    به گفته او، شرایط پناهندگی در آلمان نسبت به کشور های دیگر بهتر است اما با ازدیاد مهاجران اوکراینی،

 .مهاجران دیگر دشوار شده و امکانات نیز برای آنها کاهش یافته است

 «اگر اوضاع خوب شود، به اوکراین بر نخواهیم گشت»

اوکراین بر می  از خوب شدن اوضاع به  اقامت موقت دارند پس  اگر اوضاع در مهاجرانی که  الهه،  اما به گفته  گردند. 

 .د به آنجا بر گردندخواهناوکراین بهتر شود، مهاجران نمی

اوکراین حاال مثل افغانستان شده است. اگر روزی جنگ تمام شود، راه برگشت نیست، زیرا امکانات بهتر زندگی فراهم »

نیست. همه چیز را باید از نو شروع کرد. برق نیست، شهر ها ویران شده است. اقتصاد به رکود مواجه شده است. حتا 

 «.گردندمی گویند که به کشور شان بر نمی برخی از دوستان اوکراینی من

او افزود: »من و همسرم به این نتیجه رسیدیم که اینجا بمانیم. دیگر از مهاجرت خسته شده ایم. نمی خواهیم که برای بار 

تقل کنیم تا مسسوم مهاجر شویم. به همین دلیل حاال مصروف آموزش زبان آلمانی هستیم و برای یافتن کار دایمی تالش می

 «.شویم. اگر اوضاع خوب شود، به اوکراین بر نخواهیم گشت

خواهم در یک مرکز تحقیقاتی صحی کار کنم. همسرم انجنیر است. به او الهه در مورد برنامه هایش گفت: »در آینده می

افغانستان به آلمان  دهند. اخیرا خانوده من نیز از  گفته اند، هرچه زودتر زبان را یاد بگیرد در همین بخش برایش کار می

 «.رسیدند. این برای من یک خوشبختی بزرگ است

گوید: »دنیای مهاجرت پر از چالش هاست. آغاز زندگی از صفر در سرزمین نو، آشنایی او از دشواری های مهاجرت می

 «.با زبان نو و فرهنگ نو خیلی دشوار است

 در همین مورد: برخی از افغان هایی که در اوکراین به سر می بردند دوباره مهاجر شدند 

میلیون تن از اوکراین برای پناه بردن به کشورهای    ۸بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از آغاز جنگ اوکراین، بیش از  

 .اروپایی فرار کرده اند

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/38850/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 دویچه وله 

 

پاکستان رفته بود، در زندان جان باخت. وکیل مدافع مهاجران یک شهروند افغانستان که برای درمان عروس بیوه اش به 

 .افغان می گوید این چهارمین افغان است که به دلیل نبود امکانات صحی در زندان پاکستان جان باخته است

قونسلگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان از جان باختن یک شهروند افغانستان در یکی از زندان های شهر کراچی  

 .اکستان خبر داده استپ

 .این شهروند افغانستان فیض محمد نام دارد و در زندان "ملیر" شهر کراچی پاکستان جان باخته است 

 های پاکستان رها شدند نزنداشهروند افغانستان از  ۲۰۰: بیشتر بخوانید 

منیژه کاکر، وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان می گوید که این چهارمین شهروند افغانستان است که به علت بیماری 

 .و دسترسی نداشتن به خدمات صحی در زندان پاکستان جان باخته است

عدم دسترسی به خدمات صحی سبب شده که   .گفت : »وی به یک بیماری ساری مبتال شده بودمنیژه کاکر به دویچه وله  

 «.زندانیان در نتیجه ابتال به بیماری های عادی وفات کنند

این وکیل مدافع می افزاید که فیض محمد برای درمان عروس بیوه بیمارش به پاکستان آمده بود و هردو یک ماه پیش از 

 .شده بودند سوی پولیس بازداشت

 های پاکستان شهروند افغانستان از زندان ۱۲۰رهایی :بیشتر بخوانید 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/۲۰۰-شهروند-افغانستان-از-زندانهای-پاکستان-رها-شدند/a-64717994
https://www.dw.com/fa-af/رهایی-۱۲۰-شهروند-افغانستان-از-زندانهای-پاکستان/a-64576702
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 .دان کراچی خبر مرگ او را روز جمعه اعالم کرده اندفیض محمد سه روز پیش وفات کرده بود، اما مسئوالن زن 

از اواخر سال گذشته میالدی تاکنون بازداشت شهروندان افغانستان به شمول زنان و کودکان از سوی پولیس پاکستان   

 .افزایش یافته است

عتبراقامت ندارند، بازداشت  بربنیاد تصمیم دولت پاکستان، افغان هایی که غیرقانونی وارد این کشور شده اند و یا مدرک م 

 .و زندانی می شوند

چندی پیش نشر تصاویر بدرفتاری و شکنجه شهروندان افغان از سوی پولیس پاکستان در رسانه های اجتماعی واکنش  

 .های تند نهادهای مدافع حقوق بشر را نیز بر انگیخت

 . افغانستان اخراج کرداما پاکستان شمار اندکی از این زندانیان را رها و به  

شهروند افغانستان به شمول زنان، کودکان و بیماران   ۸۰۰بربنیاد آمار داده شده از سوی این وکیل مدافع، در حال حاضر  

 .در زندان های شهر کراچی پاکستان زندانی هستند

 دویچه وله 

 

https://morr.gov.af/
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مهاجر افغان از بلغاریا به افغانستان آورده خواهند شد. هفته پیش   ۱۸وزارت خارجه طالبان اعالم کرده است که اجساد  

 .اجساد این مهاجران در یک موتر الری در بلغاریا پیدا شدند

  ۱۸وزارت خارجه طالبان با نشر اعالمیه ای گفته است که به سفارت افغانستان دستور داده شده تا زمینه انتقال اجساد  

مهاجر افغان را که در یک الری در بلغاریا جان باخته اند، به افغانستان فراهم سازد. این وزارت افزوده که اجساد این  

 .واپیمای ویژه به افغانستان منتقل خواهند شدمهاجران افغان پس از تثبیت هویت در یک ه

روز جمعه هفته گذشته رسانه های محلی بلغاریا گزارش دادند که اجساد مهاجران درنزدیکی روستایی در غرب بلغاریا  

 .پیدا شده است

 بس حامل مهاجران افغان در بلغاریا تصادف کرد و راننده آن جان باخت : بیشتر بخوانید 

این مهاجران که همه شهروندان افغانستان بودند، در این موتر الری مخفی شده بودند که احتماالً در نتیجه خفگی ناشی از 

براساس اظهارات پولیس، این مهاجران در موتر الری از ترکیه به صورت غیر قانونی از طریق  .ان باخته اندکمبود هوا ج

 .مرز خارجی اتحادیه اروپا به بلغاریا قاچاق شده بودند و دو روز را در یک جنگل به سربرده بودند

 مهاجر افغان در یک موتر الری در بلغاریا کشف شد ۱۸گزارش: اجساد : بیشتر بخوانید 

تن دیگر    ۱۱طوالنی بدون آب و مواد غذایی به سر برده بودند.  وزیر صحت بلغاریا گفته است که این مهاجران ظاهراً مدت  

 .از موتر الری زخمی بیرون کشیده شده و به شفاخانه منتقل شده اند

کیلومتر دورتر از صوفیه پایتخت بلغاریا پنهان نگهداشته   ۲۰مهاجر در موتر الری به فاصله    ۵۲براساس گزارش ها، جمعاً  

ه گان یک کودک نیز بوده است. در مورد سرنوشت بقیه افرادی که در الری پنهان بوده اند، شده بودند. در میان جان باخت

 .تا کنون چیزی گفته نشده است

 مهاجر را از داخل یک موتر پیدا کرد  ۴۳پولیس بلغاریا  : بیشتر بخوانید 

 .اند براساس اظهارات مامورین پولیس، در این ارتباط چهار فرد مظنون بازداشت شده

بلغاریا مرز اتحادیه اروپا به شمار می رود. در   .تا هنوز روشن نیست که این مهاجران چه مدتی در الری در راه بوده اند

این کشور در مرز ترکیه دیواری با سیم خاردار احداث کرد. اما با آنهم ورود غیرقانونی مهاجران از این مسیر   ۲۰۱۷سال  

 .ادامه دارد

مسیر ترانزیتی پناهجویان از شرق میانه و افغانستان به اروپا محسوب شود، اما تا کنون تعداد بسیار   بلغاریا به حیث یک

 .کمی از پناهجویان به سالمت به مقصد رسیده اند

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/بس-حامل-مهاجران-افغان-در-بلغاریا-تصادف-کرد-و-راننده-آن-جان-باخت/a-62883824
https://www.dw.com/fa-af/گزارش-اجساد-۱۸مهاجر-افغان-در-یک-موتر-لاری-در-بلغاریا-کشف-شد/a-64749198
https://www.dw.com/fa-af/پولیس-بلغاریا-۴۳-مهاجر-را-از-داخل-یک-موتر-پیدا-کرد/a-64765964
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 آژانس اطالعاتی باختر 

 

این پناهجویان قصد داشتند، به  ٬ایتالیا، سی مهاجر جان باختنددر اثر غرق شدن یک قایق پناهجویان در سواحل شرقی 

 .یی غیرقانونی وارد ایتالیا شوند گونه

رسانه های ایتالیایی ، امروز گزارش دادند، در پی غرق شدن یک قایق مهاجران در سواحل شرقی منطقه کاالبریا ایتالیا،  

 .سی نفر جان باختند

ر سواحل استیکاتو دی کوترو، یک تفریحگاه ساحلی در منطقه کروتون پیدا  به اساس گزارش ها بیست وهفت جسد د

 .شده و سه جسد دیگر از آب خارج شدند

در همین حال، خبرگزاری ادنکرونوس اعالم کرده که بیش از صد نفر در قایق حامل مهاجران بودند و حدود پنجاه نفر  

 .نجات یافته اند

 .ها کوبیدن ایرانی، پاکستانی و افغانی بود که امواج دریا آن را به صخرهشود که این قایق عامل مهاجراگفته می

آنان نیز قصد سفر غیر   ٬این در حالی است که هفته گذشته اجساد هژده افغان از یک کامیون باربری در بلغاریا پیدا شد

 قانونی به سمت اروپای غربی را داشتند. فهیم

 

 رادیوکلید 

https://morr.gov.af/
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منیژه کاکر، وکیل مدافع و   های پاکستان در وضعیت بسیار بدی به سر می برند.  مهاجر افغان هنوز در زندان  800حدود  

گوید که در میان زندانیان زنان و کودکان نیز شامل استند که اکثریت آنان با مشکالت فعال حقوق بشر در پاکستان می

 کنند صحی دست و پنجه نرم میفراوان 

 

گوید که در  کند، میهای زندانیان افغان رسیدگی میمنیژه کاکر، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر در پاکستان که به دوسیه

 برند.های پاکستان بسر میمهاجر افغان بشمول زنان و کودکان، در زندان 800حال حاضر حدود 

اند، اما آنان به جای شفاخانه روانۀ زندان زندانیان افغان در سند پاکستان، برای تداوی به آن کشور رفته به گفته وی، اکثر  

 اند که با مشکالت شدیدی روبرو استند. شدهمی

های  مهاجر افغان بشمول زنان و کودکان دستگیر شده و در زندان  2000“از جوالی سال گذشته میالدی تاکنون حدود  

 اند.”هزار و یک صد تن آنان آزاد و به کشورشان بازگردانده شده 1برند که بیش از میپاکستان بسر 

گوید که پولیس پاکستان با مهاجرین افغان بدرفتاری کرده و آنان را باوجود مدارک فیض مومند، یک تن از مهاجر افغان می

 افگند.قانونی شان، به زندان می

https://morr.gov.af/
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گیرند. بسیاری از آیند، اما توسط پولیس مورد آزار و اذیت قرار میپاکستان می  “بیشتر مهاجران افغان برای تداوی به

خواهیم که از حقوق مهاجران دفاع کند و و  شوند. ما از دولت افغانستان میشوند و درمان نمیها منتقل میها به زندانآن

 از پاکستان در این مورد حساب بگیرد.” 

 فبروری در زندان شهر کراچی پاکستان جان خود را از دست داد. ۲۲افغان به تاریخ این در حالیست که چهارمین زندانی 

های شانرا از دست داده  قبل از وی تاج محمد، عبدالخلیل و ولی خان، پس از زندانی شدن در شهر کراچی پاکستان جان

 بودند. 

برای معالجه به پاکستان رفته بودند که در    در صحبت باکلید تایید کرد که فیض محمد همراه با خانم برادرش منیژه کاکر  

 آنجا توسط پولیس دستگیر و باالخره در زندان جان سپرد. 

 

 

https://morr.gov.af/

