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 صفحه                                وین                                                                                                         عنا

 4 -------------------- (نی)وزارت مهاجرشوو کورنيوسره نغدي مرسته وشوه  ایهېځب ۲۵۲ ېک رهارګنن

 4 ------------------------------------------------------- راه داد را به کشورش نیاز مهاجر یشمار ايتالیا

 5 ---------------------------------- (نی)وزارت مهاجرشوو کورنيوسره مرسته وشوه  ایهېځب ېک رېپنجش

 6 ---------------------------------------------نیاروپا در برابر مهاجر هیاتحاد یا: پاسدار مرز هايکرواس

 7 ----------------------------------- (نی)وزارت مهاجرشوو کورنيوسره مرسته وشوه  ایهېځب ېپکتيکاک

 7 ----------------------------------------------------------- مجلس انتخاب شد سیير یرحمان رحمان ريم

 10 --------------------------------------- ميليون دالرى كریستيانو رونالدو براى مردم فلسطين 1،5كمك 

 10 -------------------------------------- خواندیکس کتاب نم چيکه ه یهنيدر م یاز هفته کتابخوان ليتجل

 11 --------- افغانستان نکرده است یرا برا ی: جهان پس از هشت ثور حداقل همکاریجمهور غن سیير

 1۲ --------------------------------------------------------- ینظام شتريبهتر و ب زيتجه یبرا هيتالش ترک
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PINIMC

۲۵۲۲۵

 

PIN۱۵۶۱۲۰۰۰IMC

۹۶۲۵۷

 

  دويچه وله

دیدبان ) Sea-Watch مهاجر از قایق توسط سازمان امدادی ۶۵دو روز بعد از نجات دادن 

تن آنها وارد این کشور شوند. چنانچه این سازمان به روز  ۱۸بحر(، ایتالیا اجازه داد که 

https://baztab.news/source/56
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"ادارات ایتالیایی آمادگی شان را اعالم کردند که خانواده های  جمعه در پیام تویتری نوشت:

 ".را که در کشتی بوده اند، اجازه ورود به کشور می دهد: کودکان، مادران و پدران را

خمی وزارت داخله ایتالیا توضیح داد که هفت کودک، هفت مادر، سه پدر و نیز یک مرد ز

به روز " ۳بحر  دیدبان"ده شده اند. کشتی نجات آلمانی در جزیره المپیدوزا متعلق به ایتالیا پیا

 .ر ساحل لیبیا از غرق شدن نجات دادد  مهاجر را ۶۵چهارشنبه جمعاً 

ی سفر سرنشینان گفتند که همه نجات یافتگان دچار خستگی زیاد، خشک شدن آب بدن و بیمار

وانی ربه پرستاری  از نوع "دریا زدگی" شده بودند. افزون برآن بعضی از نجات یافته ها

 .نیازمند بودند

گ" به باوجود آن ماتئو سالوینی وزیر داخله ایتالیا از حزب افراط گرای دست راستی "لی

اکید کرد: سازمان "دیدبان بحر" هشدار دارد که به قلمرو آب های ایتالیا نزدیک نشود. او ت

 "."بندر های ما مسدود اند و مسدود باقی می مانند

ی را زمان آغاز کارش در مقام وزارت داخله یک سال پیش، سازمان های امدادسالوینی از 

لوم منع کرد که با کشتی های شان در بندر های کشورش لنگر بیندازند. اما از قرار مع

رمش کرده وضعیت ناگوار مهاجرین نجات داده شده، این بار ادارات ایتالیایی را وادار به ن

 .است

ر حالی دات مهاجرین را در بحیره مدیترانه متوقف کرده است. این اتحادیه اروپا اکنون نج

اسب غرق است که همواره مهاجرین در بحیره مدیترانه در قایق های غالباً غیر مجهز و نامن

حادیه اروپا می شوند. اکثریت این قربانیان مهاجرینی هستند که تالش می کنند از لیبیا به ات

 .برسند

DACAARDRC

 ۱۶ 

۲۵۱۸۰۰۰
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  دويچه وله

 وقتی انگال مرکل صدراعظم آلمان و مانفرد ویبر نامزد اصلی جناح حزب مردم اروپا

(EVP)  به روز شنبه با میزبان کرواسیایی شان اندری پلنکوویچ نخست وزیر کرواسیا دیدار

پارلمان اروپا نخواهد  کنند، هدف شان تنها حمایت از یک متحد وفادر در مبارزات انتخاباتی

 .بود

کرواسیا در حال حاضر به عنوان یک نگهبان معتمد مرز های خارجی اتحادیه اروپا نیز 

شهرت دارد و سعی می کند تا در آستانه انتخابات اروپا، موضوع مهاجرت را تا حد ممکن 

 .کم اهمیت نشان دهد. رعایت حقوق بشر در این مورد یک نقش فرعی دارد

را یک تیم تلویزیون سویسی "اس آر اف" واضح ساخت. این تیم در مرز سبز  این مساله

بوسنیا و کرواسیا مدت دو روز جمعاً چهار مورد اخراج های غیر قانونی مهاجرین از 

 .کرواسیا را مخفیانه فیلم برداری کرد

اند، به این ترتیب در باره آنچه سازمان های حقوق بشر از مدت ها به این سو گزارش داده 

حاال آشکارا با این فیلم برداری، مستند سازی نیز شد: پولیس های کرواسیا خالف قانون و با 

تهدید های خشونت آمیز، مهاجرینی را که در خاک این کشور بوده اند و در آنجا نیز تقاضای 

 .پناهندگی داده بودند، دو باره به بوسنیا هرزگوین اخراج کردند

مرز میان کرواسیا و بوزنیا در انتظار برای آمدن به اتحادیه هزاران مهاجر در نزدیکی 

 اروپا هستند

این مهاجرین عمدتاً از افغانستان، پاکستان و الجزایر بوده اند. یکی از مهاجرین به 

خبرنگاران سویسی وضعیت را توصیف می کند که چگونه پولیس کرواسیا با آنها برخورد 

 .موتر های پولیس به سوی مرز بوسنیا انتقال داده شدندکرده است، بعد از آنکه آنها با 

این مهاجر شرح داد: "پولیس ها دروازه موتر را باز کرده گفتند: "یکی به دنبال هم باال 

شوید. آنها تلفون های موبایل ما را خراب کردند و پول های ما را پس ندادند. آنها با دنده ها 

 "!، به بوسنیا بروید"!Go Bosnia" :ل کرده گفتندما را لت و کوب کردند و ما را لگد ما

 خشونت در مرز

یولیا کرانجیچ از سازمان غیردولتی زغرب "مرکز برای تحقیقات صلح" به دویچه وله گفت 

که مامورین پولیس به این ترتیب واضحاً هم از قوانین بین الدول و هم از دستورات اتحادیه 

https://baztab.news/source/56
https://baztab.news/source/56
https://baztab.news/source/56
https://baztab.news/source/56
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رینی که داخل یک کشور عضو اتحادیه اروپا می تخطی می کنند، زیرا همه مهاج  اروپا

شوند و در آنجا تقاضای پناهندگی می دهند، این حق را دارند که تقاضای شان به صورت 

 .جداگانه بررسی شود، یعنی بررسی فردی با موازین دولت قانون

 ادارات کرواسیا اتهامات بدرفتاری در برابر مهاجران را رد می کنند

فقط در  ای موارد سفر های غیر قانونی نیز اعتبار دارد و نیز یک اخراجاین نوع بررسی بر

نباید این " :چارچوب یک بررسی تقاضای پناهندگی ممکن است. کرانجیچ تاکید می کند

 ".اخراج ها از راه غیر رسمی صورت گیرد

یی به نهاآوزارت داخله کرواسیا این اتهامات را رد کرده می گوید که پولیس ها فقط از سفر 

اتحادیه  اتحادیه اروپا جلوگیری می کنند که تالش می کنند به صورت غیرقانونی از مرز های

 اروپا بگذرند. چنین برخوردی با دستورات توافقنامه شنگن در مورد حفاظت مرز های

 .اتحادیه اروپا مطابق است

ازه نیست. تمهاجرین انتقاد ها از ادارات کرواسیا در ارتباط با شیوه برخورد آنها در برابر 

به  (BVM) سازمان دیده بان ملکی در مورد خشونت های مرزی ۲۰۱۸در پایان سال 

که نشان می دهند که چگونه پولیس های  زیادی را فیلم برداری کرد صورت مخفیانه تصاویر

به بوسنیا  مسلح کرواسیا، مهاجرین را که داخل خاک آنها شده اند، از طریق راه جنگل دوباره

 .ی فرستندم

UNHCR

۴۶ 

۲۵

 

  روزنامه ماندگار

https://baztab.news/source/37
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گان برگزیده میررحمان رحمانی، نمایندۀ مرم پروان به عنوان رییس دور هفدهم مجلس نماینده

 .شد

حمانی ثور برگزار گردید، میر رحمان ر ۲۸در انتخابات عمومی این مجلس که دیروز شنبه، 

انی اختند، آقای رحمو کمال ناصر اصولی، برای کسب کرسی ریاست پارلمان به رقابت پرد

گان انتخاب شد و توانست کمال ناصر رأی به عنوان رییس مجلس نماینده ۱۲۳با کسب 

 .رأی گرفته بود شکست دهد ۵۵اصولی رقیب خود را که 

گان در پایان دومین دور انتخابات اعضای پور، رییس موقت مجلس نمایندهعطامحمد دهقان

حیث رییس مجلس میررحمان رحمانی را به این مجلس، برای تعیین رییس پارلمان،

 .گان اعالم کردنماینده

تن رأی  ۲۴۴ن بود که ت ۲۴۷گان، مجموع نصاب در انتخابات روز گذشته در مجلس نماینده

 .درای نیاز بو ۱۲۳خود را استفاده کردند، برای به دست آوردن کرسی ریاست پارلمان 

 ۵۳رای سپید و  ۱۳رأی دریافت کردندن، همچنان،  ۵۵، آقای اصولی ۱۲۳آقای رحمانی 

 .باطل اعالم شد

های ، اما به دلیل چالشمیزان سال گذشته برگزار گردید ۹-۸گان در انتخابات مجلس نماینده

ه های انتخاباتی، پس از هفت ماه نتیجۀ آن اعالم و در نهایت این مجلس بموجود در کمیسیون

 .کار آغاز کرد

 هاتنــش

رأی  ۱۲۴گان که در ابتدا پنجاه جمع یک را پور، رییس موقت مجلس نمایندهمحمد دهقان عطا

 ۱۲۳رحمان رحمانی با کسب رأی ریخته شد، میر ۲۴۴اعالم کرده بود، اما نظر به مجموع 

 .لحظات بعد برنده اعالم شد

رف بلند طدو  ها در میان حامیانها و جنجالاما پس برنده اعالم شدن آقای رحمانی، مخالفت

ظاتی از حگان، مجلس برای لپیش از جریان رأی دهی، نیز به دلیل تنش میان نماینده .شد

گان از دهطرف رییس موقت توقف داده شد. ظاهراً این توقف به دلیل بلند شدن برخی از نماین

پور رییس موقت مجلس در نیمۀ اول مجلس خطاب به شان بود، عطامحمد دهقانهایکرسی

 .را متوقف کنید« معامله گری»و در جریان رای دهی  گان گفت که در داخل مجلسیندهنما

 .رگه رأی دهی خود عکس نگیرندبخواست که از گان میاو همچنان به تکرار از نماینده
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اند مشخص نشد؛ اما رییس موقت که کدام آنها باهم در تنش شدهگان و اینهرچند تنش نماینده

فت و ز کمال ناصر اصولی، میررحمان رحمانی، احمد شاه رمضان نام گرمجلس به تکراراً ا

 .تاکید داشت که آرامش خود را حفظ کنند

 هاواکنش

د رأی مورد نظر برای کسب ثور هیچ از چهار نامزد نتوانستن ۲۶که روز پنجشنبه، پس از آن

وز لی برای رریاست پارلمان به دست آوردند، رقابت میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصو

یس مجلس، ثور به تعویق افتاد. اما پس اعالم برنده شدن آقای رحمانی به عنوان ری ۲۸شنبه 

 .های را به دنبال داشتیز واکنشهای اجتماعی ناین موضوع در رسانه

مان عبدهللا عبدهللا رییس اجرایی و محمد اشرف رییس حکومت وحدت ملی، پیروزی میر رح

 .گان تبریک گفتندییس مجلس نمایندهرحمانی را به عنوان ر

ارم محمد اکرام اندیشمند، نویسنده و پژوهشگر نیز در فیسبوک خود نگاشته است: امیدو

شکست اصولی در انتخابات ریاست مجلس، او و همفکرانش را به باز بینی باورهای 

 .قومی بکشاند« برتری جویانه و برتری طلبانۀ»

رای «ونقوم پشت»ه برای او بسیاری از وکیالها متعلق به او افزوده که یاد اصولی نرود ک

ین تواند برای او درس بزرگی باشد که افغانستان وطن تمام کسانی است که در اندادند. این می

 .کنندکشور زندگی می

 رحمانی کیست؟

خورشیدی در ولسوالی بگرام ۱۳۴۱میر رحمان رحمانی، فرزند حاجی قلندرخان درسال 

 .تولد شده استوالیت پروان 

ر خورشیدی از لیسه بگرام فارغ شده و تحصیالت خویش را د ۱۳۵۸آقای رحمانی در سال 

 .خورشیدی از پوهنتون نظامی روسیه فارغ شده است ۱۳۶۱روسیه ادامه داده و در سال 

 رحمانی بحیث رییس شورای اجتماعی مردم بگرام و همچنان، رییس اتاق تجارت وصنایع

 .قه اجرا کرده استوالیت پروان وظی

 .وداو متاهل است و در دور شانزدهم نیز نمایندۀ مردم والیت پروان در مجلس کنونی ب

های تلفنی رسیدنش به این سمت را به او تبریک محمداشرف غنی و عبدهللا عبدهللا در تماس

 .گفته اند
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  روزنامه اقتصادی وادصم

كریستیانو رونالدو، سلطان مستطیل سبز و جهان فوتبال، به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان 

 .میلیون دالر براى مردم مظلوم فلسطین كمك نمود ٥،۱

مردم فلسطین اهدا این ستاره مشهور پرتگالى در گذشته هم كمك هاى بشردوستانه خود را به 

این ستاره مشهور فوتبال، جایزه بوت و طالیى خود را به  ۲۰۱۲كرده است طوریكه در سال 

 .هدف كمك و اعمار مكاتب در فلسطین به بنیاد لاير مادرید به فروش رسانید

كه میان پرتگال و اسرائیل برگزار شده بود،  ۲۰۱٤در مسابقات راهیابى به جام جهانى 

نالدو در پایان این بازى از تبدیل نمودن پیراهن خود با یك بازیكن اسرائیلي به كریستیانو رو

 .دلیل حمایت از حقوق فلسطینیان خوددارى كرد

ساله و تنها بازمانده اى حمالت اسرائیل باال  ٥احمد دوباشا طفل  با  ۲۰۱٦رونالدو در سال 

رید با حضور عالقمندان این كلپ یك خانواده فلسطینى، در مركز تمرینى كلپ فوتبال لاير ماد

 .ورزشى، مالقات كرد و پیراهن مخصوص با امضاء خود به وى هدیه نمود

  خبرگزاری ديد

داشت شد. گرامی« شهر کتاب بلخ » سویخوانی در شهر مزار شریف از از هفته ویژه کتاب

  .گویند که ميزان کتاب خوان در بلخ خيلی اندک استمسئوالن شهر کتاب بلخ می

داشت شد. گرامی« شهر کتاب بلخ» خوانی در شهر مزار شریف از سوی از هفته ویژه کتاب

  .گویند که میزان کتاب خوان در بلخ خیلی اندک استمسئوالن شهر کتاب بلخ می

به گزارش خبرگزاری دید، صالح محمد خلیق رییس اطالعات و فرهنگ والیت بلخ در 

گوید که داشت از هفته ویژه کتاب و کتاب خوانی در تقویم رسمی کشور، میمراسم گرامی

طبق تقویم ملی و فعالیت وزارت اطالعات و فرهنگ از دهه اخیر ماه ثور، هر ساله به 

 .شودداشت میب خوانی در سرتاسر کشور تجلیل و گرامیعنوان هفته ویژه کتاب و کتا

وی تاکید کرد که ریاست اطالعات و فرهنگ بلخ به مناسبت تجلیل از هفته کتاب و کتابخوانی 

نمایشگاه بزرگ کتاب را در شهر کتاب بلخ راه اندازی نموده تا جوانان و اهل مطالعه از این 

 .فرصت استفاده نمایند

های کتاب گوید تالش در راستای گسترش نمایشگاههنگ والیت بلخ میرییس اطالعات و فر
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 .هایی برای مطالعه روی دست دارند و به زودی اجرا خواهد شدو برنامه

 ۵ناشر و  ۳کند، حدوداً کتابخانه فعال بوده و خدمات عرضه می ۶۰وی افزود در والیت بلخ 

همچنان در  .نمایدشریف را برطرف میچاپخانه وجود دارد که نیازمندی نویسندگان شهرمزار

 .اثر از آدرس انجمن نویسدگان بلخ به چاپ رسیده است ۱۲سال گذشته 

خلیق گفت آمار مطالعه و کتابخوانی در حال افزایش است اما این آمار طبق نفوس والیت بلخ 

 .برای جامعه فرهنگی و علمی قناعت بخش نیست و باید بیشتر کار شود

بلندی رییس دانشگاه خصوصی راه سعادت پیرامون فرهنگ مطالعه به سید حیدر احمدی 

ها گفت: با تاسف فرهنگ مطالعه در کشور ما نسبت کشورهای منطقه و حوزه تمدنی رسانه

تواند در ترویج فرهنگ مطالعه موثر ها و نمایشگاه میداشتضعیف است و تجلیل، گرامی

 .باشد

گوید هرگاه در جامعه میزان ریعتی دارد که میآقای بلندی گفت یک جمله معروف علی ش

مطالعه، دانش و خردگرایی پایین بیایید به همان اندازه جایش را درگیری، خشونت، جنگ و 

 .یابدکند پس با افزایش جنگ علم و دانش کاهش میخردی پر میبی

ه کتاب و از سویی، فردین فردوس مسئول شهر کتاب بلخ و یکی از برگزار کنندگان هفته ویژ

های کتاب و تجلیل از هفته کتابخوانی برای انگیزه دهی کتابخوانی گفت: برگزاری نمایشگاه

جوانان و تشویق اهل مطالعه برای کتابخوانی بسیار مفید و موثر است، بدبختی و مشکالت 

 .فعلی کشور از عدم آگاهی و دانش سرچشمه دارد

و دانش دارد و تا زمانی که ما مطالعه و  فردوس افزود یک جامعه متمدن نیاز به مطالعه

 .آگاهی نداشته باشیم جنگ و مشکالت تمامی نخواهد داشت

گوید: دانشجویان و نسل جوان امروزه بیشترین زمان را در فضای مسئول شهر کتاب بلخ می

 .دهندمجازی و سرگرمی های ناسالم هدر می

ای از دانشجویان کتابخوان ندارد، عدهنامبرده گفت جامعه دو میلیونی والیت بلخ دو هزار 

های درسی و اگر استاد تحت فشار بگیرد یگان کتاب بیرونی را آیند برای گرفتن کتابمی

 .کنندمطالعه می

  رسانه تحقيقی -شدار ه

گوید که پیروزی جهاد افغانستان به آسانی به دست نیامده، بل که با رییس جمهور غنی می

 .ها آواره به دست آمده استیک و نیم میلیون کشته و میلیون

مین سالگرد پیروزی جهاد  ۲۷ثور( در مراسم تجلیل از ۸شنبه )محمد اشرف غنی امروز یک

ملیارد دالر  ۲۲۰ه پیروزی جهاد این کشور آسان به دست نیامده، بل که در افغانستان گفت ک

 .ها آواره هزینه داشته استاز نگاه مادی، یک و نیم میلیون کشته و میلیون
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را  رییس جمهور غنی در این مراسم تاکید کرد که جهان بعد از هشت ثور حد اقل همکاری

 .برای افغانستان نکرده است

گفت  بر این مساله که حکومت وحدت ملی زمینهی صلح را فراهم کرده، آقای غنی با اشاره

آید و نیاز است که همه باهم بر این مساله مشوره داشته که صلح در یک روز به دست نمی

ی او صلح آمدنی است و برای صلح و ثبات پایدار باید باشیم که قیمت جنگ چیست. به گفته

 .نندتمام مردم افغانستان متحدانه کار ک

 دولت ما جمهوری اسالمی افغانستان است. هیچ فکری سیاسی خارج“رییس جمهور گفت:  

بوده  از جمهوری اسالمی در قاموس ما وجود ندارد. قوت ما در وحدت و عقیدهی اسالمی ما

 .است

ح و از سویی هم محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در این مراسم بر تامین صل

ی مشورتی صلح ها، لویه جرگهستان تاکید کرد و گفت که با وجود تمام مخالفتثبات در افغان

 .فردا برگزار خواهد شد

ی معاون دوم ریاست جمهوری، به نیت نیک حکومت نباید به دید شک دیده شود؛ به گفته

 .یده شودوگوهای صلح شنترین مساله این است که صدای مردم در گفتزیرا مهم

ا عزت بیی حکومت نیز در این مراسم تاکید کرد که مردم افغانستان صلح همچنان رییس اجرا

 .خواهندو پایدار را می

 .او تاکید کرد که مردم افغانستان بار دیگر به گذشته بر نخواهند گشت

  انهخبرگزاری خاورمي

و « ٤۰۰اس»ترکیه اعالم کرده است که برای تجهیز هرچه بهتر نظامی، به دنبال خرید 

 .است« ۳٥اف »جنگده امریکایی 

به گزارش بخش بین الملل خبرگزاری خاورمیانه، وزیر دفاع ترکیه اعالم کرده است که 

 .خرید این تجهیزات به دنبال تعهدات انقره به همپیمانانش است

روسی و جنگنده های « ٤۰۰اس »گفته است که سامانه دفاع موشکی « آکارخلوصی »

 .ترکیه را بیشتر از پیش تجهیز می کند« ۳٥اف »امریکایی 
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منصرف کند؛ اما وزیر دفاع « ٤۰۰اس»هرچند که امریکا تالش داشت تا ترکیه را از خرید 

 .اعی تاکید کرده استاین کشور این تالش ها را بیهوده دانسته و بر خرید این سامانه دف

برای نابودی انواع اهداف هوایی به مانند طیاره های رادار محور و « ٤۰۰اس»سامانه 

 .کنترول هوایی، شناسایی و استخباراتی به کار می رود

 :خبرهای مرتبط

 روسیه با هند امضا می شود ٤۰۰بزودی قرارداد فروش موشک اس

 آغاز شده استبرای ترکیه  ٤۰۰روسیه: کار باالی تولید اس

 


