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 صفحه                                وین                                                                                                         عنا

 4 -------------------------------------------------- آلمان ادامه دارد یین چادر در مکاتب ابتدادیبحث پوش

 5 ------------------------------------------------------------ با کمک آلمان ریپذ دیتجد یانرژ شتریب دیتول

 7 --------------------------------------------- در افغانستان در خطر انقراض قرار دارند وانینوع ح 1۵1

 8 -------------------------------------------------------- مردم دینرخ دالر و کاهش قدرت خر یرشد جهش

 11 --------------------------------------- صرف نظر کند S-400 یموشک ها دیاز خر دیبا هی: ترککایامر

 12 ----------------------------- اندشده یکشته و زخم یغزن تیانفجار در وال کیاز چهارده تن در  شیب

 13 -------------------------------------------------- نشست بروکسل در مورد صلح افغانستان برگزار شد
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  دويچه وله

گریت بحث بر سر منع روسری یا چادر در مکاتب ابتدائیه آلمان ادامه دارد. انه

یس حزب دموکرات مسیحی آلمان چند روز پیش به گروه کارنباور، رئ-کرامپ

پوشند، به دین اینکه دختران خوردسال چادر می»ی فونکه شهر اسن گفت: رسانه ی

« ظر اند.و آزادی عقاید دینی هیچ ربطی ندارد. بسیاری از مسلمانان نیز به همین ن

ا "کامالً او بحث بر سر اجازه چادر پوشیدن در کودکستان ها و یا مکاتب ابتدائیه ر

 .موجه" خواند

رعکس بعدلیه آلمان فدرال )از حزب سوسیال دموکرات( اما کاتارینا بارلی، وزیر 

ه در برابر همچو یک اقدام یعنی منع چادرپوشیدن مخالفت کرد. او به روزنام

نیم تا در کما باید دختران را تقویت »آلمانی "فرانکفورتر الگماینه سایتونگ" گفت: 

نکه بحث مورد ایدر »بارلی افزوده است: « آینده به زنان آگاه و مستقل مبدل شوند.

 «.منع چادر بتواند مؤثر واقع شود، من تردید دارم

انته ویدمن ماوتس، مسئول امور ادغام حکومت آلمان )از حزب دموکرات مسیحی( 

کند. در روی ارزیابی منع چادر در کودکستان ها و مکاتب ابتدائی آلمان تأکید می

https://baztab.news/source/56
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حی و سوسیال مسیحی مدار اتحاد احزاب دموکرات مسیحال حاضر چندین سیاست

در اعالمیه مشترکی تأکید کرده اند که با درنظر داشت "کمک خواستن فزاینده 

 .معلمان"، بحث بر سر منع چادر یک موضوع عاجل و ضروریست

ن ماریزی السیک، رئیس انجمن مکاتب ابتدائیه آلمان منع پوشیدن چادر در ای

داند. رح را نیز ناممکن میاختن این طکند. او همزمان عملی سمکاتب را رد می

به این ترتیب نقش خاصی، که ما خواهان آن نیستیم، باالی »گوید: خانم السیک می

به نظر وی بهتر است گفتگو با والدین و کودکان راه « گردد.کودکان تحمیل می

گوید که دختران چادرپوش در مکاتب ابتدائیه به ندرت اندازی شود. السیک می

عداد شان بیشتر تما در مناطق شهری با شمار زیاد کودکان مسلمان، شوند، ادیده می

ر است. دلیل این بحث یک فیصله پارلمان اتریش است که با آن پوشیدن چادر د

 .مکاتب ابتدائیه آن کشور منع قرار داده شد

ه الکساندر لورتس، رئیس کنفرانس وزیران و سناتور های امور فرهنگی، نیز ب

نگرد. اما به باور وی در مکاتب ابتدائیه آلمان به دیده انتقادی میمنع پوشیدن چادر 

ساز باشد. لورتس تواند برای کودک مشکلپوشیدن چادر در صنف درسی می

کاتب از دید آموزشی و یکپارچگی اجتماعی، از پوشیدن چادر در م» :گویدمی

خودداری  شد، بایدابتدائیه، به ویژه وقتی در مغایرت با دین اسالم قرار نداشته با

سال را  چادر نه تنها مانع ادغام بهتر در جامعه می شود، بلکه دختران خورد .شود

 «.سازددر صنوف درسی انگشت نما می

دن ، که در آن منع پوشی۲۰۱۵پس از یک حکم محکمه قانون اساسی آلمان در سال 

ای هایالت  چادر در مجموع مغایر قانون اساسی این کشور خوانده شد، در اکثریت

 .آلمان شماری از معلمان چادرپوش به خدمت معلمی استخدام گردیدند

  خبرگزاری خامه پرس

https://baztab.news/source/23
https://baztab.news/source/23
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ان ی افغاداره همکار (ESIP) وزارت انرژی و آب، و برنامه بهبود سکتور انرژی

لمان، یک موافقت نامه همکاری پیاده سازی انرژی تجدید پذیر را به امضا آ –

 .رسانیدند

 بر بنیاد خبرنامه ای که وزارت انرژی و آب، نشر کرده است آمده است. این

افغان به امضا  –موافقت نامه توسط وزارت انرژی و آب و اداره همکاری آلمان 

 .رسیده است

سهولت بخشیدن به برنامه انرژی تجدید پذیر حکومت  هدف این موافقتنامه

آلمان تا  –افغانستان است که با کمک آلمان انجام خواهد شد. اداره همکاری افغان 

ری میلیون افغانی را در این عرصه سرمایه گذا ۲۶۴ختم سال سال جاری میالدی 

 .خواهد کرد

به  اصر تنظیم کنندهپیاده سازی عن” محمدگل خلمی وزیر انرژی و آب، می گوید 

حکومت و سکتور خصوصی کمک می کند تا به اهداف سکتور انرژی نایل آیند. 

نه قدردانی می آلمان در زمی-ما از حمایت و سهمگیری اداره همکاری افغان

  ”.کنیم

الت حمیگاوات در  ۶۰۰حکومت افغانستان در نظر دارد میزان تولید انرژی را از 

اتی میگاوات برساند. تا وابستگی به به برق وارد ۵۰۰۰به  ۲۰۳۲فعلی الی سال 

 کمتر شود. قرار است با تولید برق حرارتی برق خورشیدی و سایر انرژی های

 .میگاوات افزایش یابد ۲۳۰۰بدیل، میزان تولید در حدود 

دوین پروگرام بهبود سکتور انرژی از اقدامات مب ین بر رشد بهره وری انرژی، ت

هد ند اندازهگ ریی خالص و تعرفه های تغذیه را حمایت خواتنظیمکننده ها مان

کرد. عالوه برآن، این پروگرام فعالیتهای ظرفیت سازی را در نهادهای 

 .خصوصی، و دولتی را بهبود خواهد بخشید

 ۲۰۰۱کشور آلمان از بزرگترین کمک کننده گان برای افغانستان است که از سال 

 .ه استتا اکنون میلیاردها دالر کمک کرد
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  انس افغان خبرآژ

نوع حیوان مثل ببر، پلنگ و همچنان شماری از  1۵1خطر انقراض نسل حدود 

خزندگان و پرندگان در افغانستان نگرانی های مسووالن حیات وحش را 

  .برانگیخته است

 ۱) به گزارش افغان نیوز: عزیزگل ثاقب، رئیس باغ وحش کابل امروز چهار شنبه

ت از روز جهانی تنوع حیات گفت که نگهداری و جوزا( در مراسم گرامی داش

ید در حفاظت از حیوانات و پرندگان تنها کار دولت نیست بلکه تمام شهروندان با

 خفاظب از زیبایی شهر شان سهم بگیرند.

یز ننوع حیوان که شامل پرندگان و خزندگان  ۱49آقای ثاقب تصریح نمود؛ حدود 

 ده اند.لنگ نیز از طبیعت افغانستان خارج شمی شود در حال انقراض اند و ببر و پ

ایر سنوع خزندگان و پرندگان و  ۱۰۰رئیس باغ وحش کابل می افزاید که از حدود 

 چهارپایان مختلف در باغ وحش کابل حفاظت و نسل گیری می شود.

ز اوی همچنان خاطرنشان ساخت که در سال گذشته به تعداد یک میلیون تماشاچی 

ز این ه شامل دانشجویان، شاگردان مکتب، معتادین و معلولین اطبقات مختلف جامع

 مدند.آحیوانات دیدار داشتند و شماری از دانشجویان به منظور سیر علمی نیز می 

بل، عزیز گل ثاقب اظهار داشت که از میان این یک میلیون تماشاچی باغ وحش کا

را اعضای هزار دیگر آن  75هزار آن را جوانان و محصالن و  5۰۰حدود 

 خانواده ها تشکیل می دهند.

https://baztab.news/source/94
https://baztab.news/source/94
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او یادآور شد؛ بررسی ها نشان داده که هنوز شماری از کودکان مکاتب و 

و  کودکستان ها و همچنان بعضی از شهروندان هنوز برخی از حیوانات، پرندگان

 خزندگان را نمی شناسند.

ارد دنظر  آقای ثاقب عالوه می کند که بر اساس این بررسی ها؛ باغ وحش کابل در

بت احوال تا تصاویر انواع حیوانات را قاب کرده و در مکاتب، شفاخانه ها، اداره ث

ن با و ریاست پاسپورت که اذحام مردم در آنجا بیشتر می باشد، نصب کند تا آنا

 حیوانات آشنایی حاصل نمایند و همچنان در حفاظت از آن همکاری کنند.

 اداره محیط زیست در این مورد گفت؛ در همین حال، شاه زمان میوندی، رئیس

ی ماکنون میزان تخریبات ایکوسیستم نگران کننده گفته می شود و دراین حالت 

 توانیم وضعیت ایکوسیستم جهان را بحرانی تلقی نماییم.

یوان نوع ح 5۱5تا  4۲8رئیس اداره محیط زیست اضافه نمود که افغانستان دارای 

یات حنوع ذو  8تا  6نوع خزنده و  ۱۱۲تا  9۲، نوع ماهی ۱۳9تا  ۱۱۱پستاندار، 

 می باشد.

 روزنامه هشت صبح

 

https://baztab.news/source/28
https://baztab.news/source/28
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شد جهشی نرخ دالر در بازار ارز داخلی مردم را نگران کرده است. نرخ هر ر 

تفاق به اکم در سه ماه گذشته پنج افغانی باال رفته است. این دالر امریکایی دست

رتبه دولتی بسیار سنگین تمام شده است. ویژه برای کارگران ساده و ماموران پایین

ها کاسته است. گویند که رشد نرخ دالر از قدرت خرید آناین طیف از مردم می

 است.دولت تا کنون در زمینه کنترل بازار ارز اقدامی نکرده 

ی افغان 8۰.8بعدازظهر چهارشنبه هر دالر امریکایی در برابر  ۲:۰۰رأس ساعت 

ز آن در بازار ارز کشور تبادله شده است. نرخ هر دالر امریکایی یک روز پیش ا

 هر دالر امریکایی( ۱۳98حوت  ۲9از مرز هشتاد افغانی گذشت. سه ماه پیش )

 افغانی تبادله شده بود. 7۵.۵در برابر 

ها به این طرف در مسیر صعودی خود حرکت کرده است. قیمت دالر از سالنرخ 

ته افغانی باال رف ۲۵.۳هر دالر امریکایی از شروع حکومت وحدت ملی تا کنون 

ر داست. همزمان با این، بهای مواد مصرفی در بازار نیز افزایش یافته است. 

نخورده و ثابت دستعاش کارکنان خدمات ملکی مزد کارگران و ممقابل اما دست

 باقی مانده است.

گیری در گوید که طی یک هفته تغییر چشمداران شهر کابل میفرید یکی از دکان

فت هنرخ مواد خوراکی، به ویژه روغن و آرد، به میان آمده است. به گفته او، 

افغانی  ۴۰۰هزار و  ۱ل سیره در بازار کابروز پیش، قیمت یکی بوجی آرد هفت

یپ و پ  افغانی رسیده است. به همین شکل، در نرخ هر  ۵۰۰هزار و  ۱به  بود، حاال

 افغانی در این مدت افزایش به میان آمده است. 8۰قوطی روغن نیز 

ی داران شهر کابل به نام نوید با تأیید افزایش بهای مواد خوراکیکی دیگر از دکان

به  نرخ دالر است.صبح گفت که علت این افزایش، رشد 8در این شهر به روزنامه 

شود، المللی با دالر خریداری میگفته او، به دلیل این که این کاالها از بازارهای بین

رود. نوید افزود که با افزایش نرخ دالر بهای آن در برابر پول افغانی نیز باال می

د حل آن است که نرخ دالر کنترل شود تا به این ترتیب مردم بتوانند موایگانه راه

 ریداری کنند.خگی خود را با نرخ ثابت ی زندهاول

رتبه دولتی و کارگران ساده از افزایش با این حال، شماری از ماموران پایین

بخش برومند، معلم در یکی از اند. حسینجهشی نرخ دالر به شدت نگران شده
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پای افزایش نرخ دالر، قدرت خرید او نیز افت گوید که پابههای دولتی، میمکتب

ها به این طرف بین سالهای دولتی از کرده است. به گفته او، معلمین مکتب

ونیم تا نُه هزار افغانی معاش ثابت دارند. اما در مقابل، نرخ مواد اولیه در این هفت

مدت به صورت پیوسته باال رفته است. برومند گفت که او حدود یک سال پیش یک 

کرد اما حاال قیمت همان فغانی خرید میا ۲۰۰هزار و  ۲بوجی برنج را در برابر 

افغانی رسیده است. وی افزود که نرخ بیشتر مواد  9۰۰هزار و  ۲بوجی برنج به 

اولیه باال در بازار رفته است و او و همکارانش دیگر قدرت الزم را برای خرید 

 ندارند و نسبت به آینده شان نگران هستند.

 ی، به این باور است که افزایش نرخرضا صمدی، کارمند یکی از ادارات دولت

رتبه دولتی را تحلیل برده است. او دالر قدرت خرید بسیاری از ماموران پایین

ه کند که برگرداندن قدرت خرید در نزد این ماموران، بیشتر از دو گزینپیشنهاد می

از که نرخ دالر رتبه دولتی باال برود، یا اینوجود ندارد: یا معاش ماموران پایین

گی در سطح کنونی پایین آورده شود. صمدی گفت که با ادامه این وضعیت، زنده

 کام بسیاری از مردم تلخ خواهد شد و بازار از حرکت باز خواهد ایستاد.

مزد کم را نیز افزایش نرخ دالر و بلند رفتن بهای مواد اولیه، کارگران ساده با دست

گوید که ل است. او میه در شهر کابهللا یک کارگر سادنگران کرده است. امین

مزد دارد و زیر دست یک معمار در یک ساختمان کار افغانی دست ۳۰۰روزانه 

اش از سیر مالته برای خانوادهکند. او گفت که با این پول حتا قادر نیست نیممی

افغانی است و  ۳۲۵ سیر مالته در حال حاضرهللا نیمبازار خرید کند. به گفته امین

 افغانی کم دارد. ۲۵برای خرید آن  او

شماری از صرافان شهر کابل به این باور هستند که وضعیت نابسامان سیاسی 

های اخیر تأثیرگذار بوده است. ضیا کنونی، در رشد جهشی نرخ دالر در هفته

گوید که روز چهارشنبه هر دالر در برابر فرهنگ، یکی از صرافان شهر کابل، می

لر با این شهر تبادله شده است. او گفت که احتمال دارد نرخ داافغانی در  8۰.8

 تری بزند.بدترشدن وضعیت سیاسی خیز بیش

تالش کردیم دیدگاه بانک مرکزی را نیز در باره عوامل افزایش نرخ دالر و 

تر آن شامل این گزارش بسازیم، اما ایمل های جلوگیری از رشد بیشچنان راههم

های مکرر ما پاسخ نداد. این بانک اما هاشور، سخنگوی این بانک، به تماس
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در بازار ارز تزریق کند تا به  میلیون دالر را ۳۵تر گفته بود که تصمیم دارد پیش

 تر نرخ دالر جلوگیری کرده باشد.این ترتیب، از رشد بیش

ز بیش از یک دهه است که نرخ دالر در حال رشد است. با این حال، دولت به ج

که مشاهده تزریق دالر در بازار کار دیگری در این زمینه انجام نداده است. چنان

چنان ارز در دست ندارد. هم کنترل بازار شود دولت برنامه روشنی برایمی

رتبه در ادارات دولتی و مزد کارگران و ماموران پایینسخنی از افزایش دست

گی به کام این طیف از مردم با رسد. با این وصف، زندهخصوصی هم به گوش نمی

 شود.ارتر میها به رفاه دشوتر و راه رسیدن آنگذشت هر سال تلخ

  پاسبانان

واهد که در آستانه تنش های امریکا و ایران این بار واشگنتن از حکومت ترکیه میخ

صرف نظر کند و روسی باید  4۰۰-در مدت دوهفته از خرید موشک های اس

 .امریکایی را خریداری کند(XMIM104) سستم دفاعی

وشک مهمچنان واشنگتن هشدارداده و تاکید کرده است که اگر ترکیه به خرید این 

 .شودرو می  بدهد در غیر آن صورت، ترکیه با عواقب شدید تری روبه  ها ادامه

 چیست؟ ۴۰۰-اس

https://baztab.news/source/121
https://baztab.news/source/121


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

12 

 

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

 

 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

 .ستشکی زمین به هوا در جهان ایکی از پیشرفته ترین سیستم های مو ۴۰۰-اس

 8۰می تواند تا  ۴۰۰-کیلومتر است و یک سیستم کامل اس ۴۰۰برد این موشک 

 .هدف را همزمان در آسمان هدف قرار دهد

نده روسیه می گوید که این سیستم می تواند انواع هدف های هوایی از جمله جنگ

 .نشانه بگیرد های هوای کم ارتفاع تا هواپیماها و موشک های دوربرد را

 کليد گروپ

 

ه در پی انفجار یک میگویند، بعد از ظهر امروز چهارشنب های والیت غزنیمقام

تن بشمول غیر نظامیان کشته و  ۱۴موتربم در مربوطات این والیت، بیش از 

 .زخمی شده اند

محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به کلید میگوید، مخالفان مسلح دولت 

ات دولتی غزنی میخواستند با استفاده از یک موتر هاموی، باالی یکی از تاسیس

حمله موتربم و مسلحانه انجام دهند؛ اما نیروهای امنیتی از این حمله اطالع یافته و 

https://baztab.news/source/49
https://baztab.news/source/49


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

13 

 

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

 

 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

ی امیر محمد خان در نزدیک مرکز پیش از رسیدن به هدف این موتر را در قریه

 .آرتی، شناسایی و منفجر ساختندپی

ز ده اه و بیش به گفته وی، در این انفجار، چهار تن به شمول دو نظامی جان باخت

 .تن دیگر به شمول هفت غیر نظامی زخم برداشته اند

 .نوری میگوید، چهار مهاجم سوار بر موترهاموی نیز کشته شدند

اشی نسخنگوی والی غزنی میگوید این آمار ابتدائی است و احتمال افزایش تلفات 

 .از این انفجار وجود دارد

گذاری شده را تائید و یا رد نکرده متا کنون هیچ گروهی رابطه خود با این موتر ب

 .است

  جمهور نيوز

ر شورای عالی صلح کشور اعالم کرده است که نشستی پیرامون صلح افغانستان د

 .بروکسل برگزار شده است

 ۲۰۱9می  ۲۲؛ در این نشست که روز چهارشنبه، خبرگزاری جمهور به گزارش

های دیپلماتیک امریکا و اتحادیه اروپا و از افغانستان میالدی برگزار شده، مقام

 .رییس شورای عالی صلح شرکت کرده بودند

ز این نشست که از سوی "انستیتوت صلح شورای عالی صلح گفته که هدف ا

ها و چالشهای روند صلح افغانستان، بوده اروپا" تسهیل شده است، بررسی  پیشرفت

 .است

های همه های صلح و نیز نتایج تالشترین چالشکنندگان این نشست، مهماشتراک

 .یابی به صلح، مورد بررسی قرار داده اندجوانب را در راستای دست

ها و نظریات خود م خلیلی رییس شورای عالی صلح در این نشست دیدگاهمحمد کری

را در پیوند به مهمترین مسائل صلح، بیان نموده و خواهان توجه جامعه جهانی، به 

https://baztab.news/source/41
http://www.jomhornews.com/fa/
http://www.jomhornews.com/fa/
https://baztab.news/source/41
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ویژه کشورهای مرتبط با مسایل افغانستان نسبت به اولویت و اهمیت صلح در 

 .افغانستان شده است

دستاوردهای روند صلح را با رییس شورای عالی صلح، ضمن اینکه 

و همسویی  بیشتر جامعه جهانی در  کنندگان در میان گذاشته، بر هماهنگیاشتراک

 .حمایت از این روند، تاکید کرده است

گوی آرزوهای آقای خلیلی گفته است که پروسه صلح باید جامع، فراگیر و پاسخ

 .ن و تضمین نمایدمردم افغانستان بوده و رضایتمندی  تمام طرفها را تامی

رییس شورای عالی صلح تصریح کرده است که مکانیزم رسیدن به صلح به نحوی 

 .در نظر گرفته شود که برای هر دو طرف نتایج قابل قبول را در پی داشته باشد

رییس شورای عالی صلح از همکاری و حمایت کشورهای همکار افغانستان برای 

قدردانی نموده و خواستار توجه بیشتر آنها به موفقیت رسیدن پروسه صلح، اظهار 

 .در حمایت از روند صلح شده است

کننده در این نشست نیز بر حمایت شان از های دیپلماتیک کشورهای اشتراکمقام

 .روند صلح افغانستان تاکید کرده اند

 


