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 صفحه                                وین                                                                                                         عنا

 4 ---------- (نی)وزارت مهاجرشده را مساعدت نمود   جایب لیفام 99سرپل  تیوال نیامور مهاجر تیآمر

 5 -------- (نی)وزارت مهاجرشده را مساعدت نمود   جایب لیفام 90 ابیفار تیوال نیامور مهاجر استیر

)وزارت ن است او ام( از افغانستا یمهاجرت)آ یالملل نیاداره سازمان ب تیمعاون یدایاز کاند یکی

 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------- (نیمهاجر

 7 ----------------- انیو ادغام پناهجو رشیپذ یمشترک حکومت و مردم آلمان برا یهمکار دیبرنامه جد

 11-------------------------------------------------------- شودیمحموله کاالها به چابهار صادر م نیبازار: دوم

 12 ------------------------------ میکارخانه مواد مخدر طالبان را نابود کرد ۶۸وزارت داخله افغانستان: 

 14 ------------- گفتگو کرد یامنطقه لیپروسه صلح افغانستان و مسا یبا مقامات هند رو زادلیخل یزلم

 17 --------------------------------------------------------- در صلح افغانستان کار خواهد کرد لیدخ یها
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( برای WFP  ، UNHCRآمریت امور مهاجرین والیت سرپل به همکاری موسسات)

در  و( فامیل بیجا شده این والیت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود 99)
 مرکز و نقاط امن این والیت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک

ثور سال روان باحضور داشت نماینده موسسات نامبرده کمک  15شنبه، مورخ 
 خوراکی و غیر خوراکی توزیع نمود. 
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ل ( فامی90( برای )WFPریاست امور مهاجرین والیت فاریاب به همکاری موسسه)

که در اثر جنگ و   ولسوالی های المار، قیصار، شرین تگاب و بلچراغ بیجا شده 
بعد از  یجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این والیت جابجا شده بود ،نا امنی ب

 ثور کمک توزیع نمود.  11بررسی و سروی روز چهار شنبه، 

 7.4دال نخود،   این کمک ها شامل؛ مواد غذایی شامل دو بوری آرد، هفت کیلو
دانه بسکویت و نیم کیلو نمک باحضور داشت نماینده موسسه  21کیلو روغن، 

 امبرده توزیع شد. ن
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لل متحد در ثریا دلیل وزیر پشین صحت عامه، نماینده پشین افغانستان در مرکز اروپایی م

ور خارجه جنوا و سفیر پشین افغانستان در سویس که اکنون به حیث مشاور ارشد وزارت ام

للی ایفای وظیفه می نماید، در جمع پنج کاندیدای معاونیت اداره سازمان بین الم

 او ام( قرار دارد. مهاجرت)آی 

وزیر امور  ثور سال روان در مالقاتش با سیدحسین عالمی بلخی 17خانم دلیل روز سه شنبه 

 مهاجرین و عودت کنندگان دراین مورد صحبت و گفتگو نمود. 

ا موفقیت وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان ضمن خرسندیش، ابراز امیدواری نمود که ب

 دواری بیشتر برای مهاجرین افغان بوجود می آید. ایشان یک فرصت خوب و امی
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له های وی افزود که اکنون وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان روی کاهش هزینه حوا

هاجرت می مهاجرین و پالیسی جامع مهاجرت کار می نماید که اداره سازمان بین المللی م

بان بخاطر م با کشورهای میزتواند در بخش کاهش هزینه حواله های مهاجرین و ایجاد تفاه

 مهاجرت کارگری و تحصیلی این اداره را همکاری نماید. 

  دویچه وله

د شهروندانی که عالقمندر یک برنامه آزمایشی حکومت آلمان فدرال قرار است 

ری پناهجو یا ۵00کار با پناهجویان اند، حکومت را امسال در پذیرش و ادغام 

 .رسانند

ین اوزارت داخله آلمان فدرال روز دوشنبه اعالم کرد که شهروندان داوطلب در 

ها در امور اداری، گیرند، به آنبرنامه آزمایشی در مراقبت از پناهجویان سهم می

 .رسانند، جستجوی کار و پیدا کردن مکتب و سایر موارد یاری مییافتن خانه

ماوتس، مسئول امور ادغام حکومت آلمان فدرال گفت که هدف این -انته ویدمن

برنامه این است که شهروندان عالقمند به همکاری در این زمینه به عنوان مربی 

https://baztab.news/source/56
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از »د. او افزود: این پناهجویان را ساده و ممکن سازن« ادغام موفقانه اجتماعی»

 «.برنداین کار هم افراد نیازمند به حفاظت و هم کل جامعه نفع می

ه شتیفن مایر، سکرتر پارلمانی وزارت داخله آلمان فدرال گفت که این برنام

 .است« همکاری مشترک واقعی میان دولت و جامعه مدنی»

ان زبان اول نی به عنوسه چهارم از مسلمانانی که در آلمان به دنیا آمده اند، با آلما

نی بزرگ می شوند. در میان مهاجرین فقط یک پنجم آنها ادعا می کنند که آلما

دی زبان اول شان است. به نظر می رسد که روند توانایی زبانی با نسل های بع

ند درصد همه مسلمانان می گوی ۴۶در سطح اروپا رو به بهبودی است. در آلمان 

 ۳۴درصد، در سویس  ۳7است. این رقم در اتریش  که زبان ملی زبان اولی شان

 .درصد است

روابط  ادغام مسلمانان در اروپا؛ یک موفقیت یا تالش بیهوده؟ مسلمانان در باره

 میان مذاهب چگونه فکر می کنند؟ 

درصد از مسلمانان سویس در اوقات  ۸7براساس مطالعات کارشناسان دینی، 

 7۸انسه تماس دارند. این شمار در آلمان و فرفراغت شان با غیر مسلمانان غالباً 

درصد است. بخش بزرگ از  ۶2درصد و در اتریش  ۶۸درصد، در بریتانیا 

ر مسلمانان نسل های اخیر می گویند که باوجود موانع موجود اجتماعی، با غی

 .مسلمانان تماس منظم دارند

 .نداتعلق یافته در صد از مسلمانان فرانسه احساس می کنند که با این کشور  9۶

ن شمار درصدی مسلمانان که همین گونه احساس دارند، در آلمان به همین میزا

با وجود  باال است. اما در سویس این شمار در باالترین سطح است. اما در بریتانیا

مار این که تاریخ طوالنی از باز بودن در برابر تنوع دینی و فرهنگی دارد، ش

 .نسبت به این کشور احساس تعلق می کنند درصد( ۸9کمتری مسلمانان )

مسلمانان از خانواده هایی با پیش زمینه مهاجرت التزام دینی قوی دارند که در 

درصد مسلمانان در بریتانیا خود شان را به  ۶۴نسل های بعدی ادامه می یابد. 
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عنوان زیاد مذهبی توصیف می کنند. میزان مسلمانان که فریضه های دینی شان 

 ۳۳درصد، در فرانسه  ۳9درصد، در آلمان  ۴2لی می کنند، در اتریش را عم

 .درصد اند 2۶درصد و در سویس 

پا؛ یک ادغام مسلمانان در ارومسلمان اروپا در پی پایان نامه های تحصیلی اند؟ 

 موفقیت یا تالش بیهوده؟ چند درصد از دانشجویان 

دوره  آلمان به دنیا آمده اند،درصد از مسلمانانی که در  ۳۶براساس یک بررسی، 

دامه سالگی به پایان می رسانند، بدون آنکه بعد به تحصیل ا 17مکتب را در سن 

سب درصد است. از طرف دیگر به دلیل سیستم منا ۳9در اتریش این میزان  .دهند

تایج تر درسی مکاتب در فرانسه، مسلمانان در این کشور به میزان قابل توجهی ن

موزش مکاتب دست می یابند. در این کشور فقط یک دهم بهتر در بخش آ

 .سالگی ترک می گوید 17شاگردان مسلمان مکتب را پیش از 

یک  به آلمان آمده اند، حاال 2010درصد از مسلمانانی که پیش ازسال  ۶0حدود 

درصد آنها به  20شغل پوره وقت )هشت ساعت در روز( دارند، درحالی که 

اند. همین میزان درمورد غیر مسلمانان نیزصادق  کارهای پاره وقت مشغول

های است. مسلمانان درآلمان باالترین میزان اشتغال را درمقایسه با دیگرکشور

درصد است،  1۴درفرانسه میزان بیکاری درمیان مسلمانان  .اروپایی دارند

 .درصد گزارش شده است ۸درحالی که این شمار در میان غیر مسلمانان 

اشته ارم از غیر مسلمانان در اتریش نمی خواهند همسایه مسلمان دبیش از یک چه

در  .ستدرصد باالتر ا 21باشند. این میزان به صورت قابل توجهی در بریتانیا با 

هند درصد غیرمسلمانانی که ازآنها سوال شده است، گفته اند نمی خوا 19آلمان 

 1۴درصد ودر فرانسه  17همسایه های مسلمان داشته باشند. این میزان درسویس 

ند درصد است. درتمام کشورهای اروپایی، مسلمانان بیشترین گروه اجتماعی هست

  .که احساس عدم پذیرش در برابر آنها زیاد است
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ن نتایج مسلمانان در اروپا ادغام شده، اما مورد پذیرش قرار نگرفته اند؟"،عنوا"

 ع آوری شده است. اینمطالعات بنیاد برتلسمن است که در این گالری عکس جم

هزار نفر در آلمان، اتریش، سویس،  10بررسی نتیجه نظرسنجی از بیش از 

سیده ربه اروپا  2010فرانسه و بریتانیا است. مهاجرین مسلمانی که بعد از سال 

 .اند، در این بررسی در نظر گرفته نشده اند

ظر ی و هم از ناین مربیان قرار است به پناهجویان تازه وارد هم از نظر معنو

رای بمالی کمک کنند. براساس این برنامه، هر پنج مربی باید تعهد بسپارند که 

نه را یک یا چند پناهجو یک اقامتگاه مناسب پیدا کنند و برای دو سال کرایه خا

ه بدون مصارف آب و برق بپردازند. عالوه بر آن، این مربیان باید دست کم ب

در مسیر اشتراک شان در امور اجتماعی و مدت یک سال این پناهجویان را 

 .جامعه همراهی کنند

از پناهجویی که نی ۵00قرار است تحت این برنامه سر از تابستان امسال حدود 

ند. خاص به محافظت دارند، براساس دالیل بشردوستانه در آلمان اسکان داده شو

 .استهای مشابهی قبالَ در کانادا و بریتانیا نیز وجود داشته پروژه

ا کسانی که عالقمند مراقبت تشود در این رابطه یک مرکز ارتباطی نیز ایجاد می

یشی از پناهجویان هستند، معلومات و مشورت دریافت کنند. در این برنامه آزما

های کاریتاس، صلیب سرخ آلمان و کلیسای پروتستانت فعالَ نمایندگانی از سازمان

اش را وزارت داخله فدرال، اداره که مسئولیت در ویستفالن سهم دارند. این برنامه

نیاد مهاجرت و پناهندگی و مسئول ادغام حکومت آلمان به عهده دارند، از سوی ب

 .کندبرتلزمن و بنیاد مرکاتور کمک مالی دریافت می

پروژه ای زیر نام "ادغام از طریق ورزش" به هدف نزدیک ساختن پناهجویان 

آنان در جامعه آلمان، در ایالت تورینگن روی  کشورهای مختلف و ادغام موفق

دست گرفته شده بود. این پروژه فرصت خوبی را به وجود آورده است. 

پناهجویان و شهروندان آلمانی توانسته اند با راه اندازی برنامه های مشترک 

  .شناخت بهتری از یکدیگر داشته باشند
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را خیلی خسته کننده شماری از پناهجویان روزهای نخست حضور در آلمان 

عنوان می کنند. اما حضور در برنامه های ورزشی از کسالت های روزگار 

  .کاسته است. حاال آنان دورنمای روشنی را در برابر خود ترسیم کرده اند

در شرایط کنونی هدف از ایجاد حلقه های ورزشی احتماآل تنها شناخت بهتر 

می  اما این پایان کار نیست. آنان پناهجویان و سایر اعضای جامعه بوده است؛

خواهند با سخت کوشی راه را برای همقطاران شان برای اشتراک در تیم های 

  .بزرگ آلمان باز کنند

رشته کیک بوکس در افغانستان هم طرفداران بی شماری داشته است. اجمل 

 را وهاب با استفاده از تجارب گذشته، گروهی از پناهجویان از کشورهای مختلف

در این رشته ورزشی تمرین می دهد. وهاب مصمم است که از جمع این جوانان 

  .کسانی را برای اشتراک در رقابت های بزرگ تر معرفی کند

مسابقه را  تیم والیبال پناهجویان که بیشتر آنان را افغان ها تشکیل می دهد، چندین

دیگر،  ر موفقیت هایدر شهر آرنشتاد برگزار کرده اند. آنان توانسته اند افزون ب

  .کسب مقام اول را هم ثبت کارنامه های خود کنند

 شودبازار: دومین محموله کاالها به چابهار صادر می

  طلوع نیوز

https://baztab.news/source/20
https://baztab.news/source/20


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

گوید که تا دو هفته دیگر دومین محموله کاالهای یی میاداره ترانسپورت جاده

  .کشور از راه بندر چابهار به هند صادر خواهد شدبازرگانی 

های ترانسپورتی آماده شده اند تا کاالهای افزاید که شرکتسخنگوی این اداره می

  .یی انتقال دهندبازرگانان را در چارچوب کنوانسیون جهانی حمل و نقل جاده

  

میان  گوید که به علت مشکالت سیاسیاز سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع می

های ایاالت متحده امریکا بر این به نظر ایاالت متحده امریکا و ایران و تحریم

 .ها ممکن باشدرسد که انتقال محموله دوم از راه چابهار به این زودینمی

 دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با حکمت هللا قوانچ، سخنگوی اداره

 .ترانسپورت جاده بحث کرده است

  بی بی سی

عضو گروه  1۵0غرب افغانستان از کشته شدن منابع دولتی والیت فراه در جنوب

بکوای های مواد مخدر در ولسوالی طالبان که به گفته این منابع کارگران کارخانه

 .این والیت بودند، خبر دادند

وزارت داخله/کشور افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که نیروهای 

افگن نیروهای حمایت قاطع به رهبری ناتو، هوایی افغانستان همراه با بمب

اندازی کرده که در ریزی شده را در ولسوالی بکواه والیت فراه راهعملیاتی برنامه
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

عضو گروه طالبان  1۵0کارخانه مواد مخدر مربوط به طالبان نابود و  ۶۸نتیجه 

 .اندنفر آنان زخمی شده ۴0کشته و 

اند که شماری از سی گفتهبیبرخی از منابع محلی در والیت فراه به بی

 غیرنظامیان که عضو طالبان نبودند هم در این بمباران هوایی کشته و زخمی

 .اندشده

ه عملیات هوایی نیروهای حمایت قاطع دست کم در سه آنها اضافه کردند ک

 روستای شکین، پلوشه و سپین کاریز انجام شده که هدف تخریب کارخانه مواد

 .مخدر بوده است

گویند که دهند و مینفر خبر می 100این منابع از کشته و زخمی شدن بیش از 

 .اندخدر بودههای تولید مواد مقربانیان اعضای طالبان و کارگران کارخانه

مباران وزارت داخله افغانستان با انتشار یک نوار تصویری که گفته شده از محل ب

ها مواد مخدر نوع کریستال و متافین است، ادعا کرده که طالبان در این کارخانه

 .کردند و از این طریق روزانه یک میلیون دالر درآمد داشتندتولید می

ی ا تایید کرده و مدعی شده که مناطق مسکونگروه طالبان بمباران این محل ر

 .اندنفر دیگر زخمی شده 2۶غیرنظامی کشته و  ۵0هدف قرار گرفته و بیش از 

سی کشته شدن افراد بیدادهللا قانع، رئیس شورای والیتی فراه نیز در گفتگو با بی

شدگان، شورشیان مسلح مخالف ملکی را رد نکرد، اما گفت که اکثریت کشته

 .اندهای مواد مخدر بودهو کارگران کارخانه دولت

 .عالیت داشتندهای کوچک گلی فها در خانهآقای قانع گفت که این کارخانه

های تولید مواد مخدر در فراه گفته شده این یکی از بزرگترین مجموعه کارخانه

 .رسیده استبوده که درآمد آن مستقیما به طالبان می
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

های آن لسوالیودر غرب افغانستان است و طالبان در های ناامن فراه از والیت

  .حضور گسترده دارند

های هرات، نیمروز، غور و هلمند قرار دارد و این والیت در همسایگی با والیت

  .از طرفی نیز با ایران همرز است

  .طالبان در گذشته، دو بار توانستند با حمالت سنگین وارد شهر فراه شوند

 رادیو اروپای آزاد

 

نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در مورد سفرش به هند و دیدار با 

 .های آن کشور، چهار پیام در تویتر گذاشته استمقام

شنبه اش )ششم و هفتم زاد نوشته که در جریان دیدارهای دوشنبه و سهخلیلزلمی 

های هندی روی پروسه صلح افغانستان، نقش دهلی نو در این ماه می( با مقام

 .استای گفتگو کردهروند و مسایل منطقه
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

زاد پس از آنکه از هند به دوحه پایتخت قطر رسید، نوشت که با آقای خلیل

لح صتفاده خاک افغانستان برای حمله باالی کشور دیگری، توافق جلوگیری از اس

 .هددای را افزایش تواند روابط تجارتی و اقتصادی منطقهشود و میتقویت می

، نماینده ویژه امریکا در جریان سفرش به هند با سوشما سواراج وزیر خارجه

ارجه و اجیت دووال مشاور امنیت ملی، وجی گوخالی وزیر دولت در امور خ

 .استهای آنکشور دیدار کردهسایر مقام

های امریکا برای افغانستان ستایش چنان از نقش و حمایت هند در تالشاو هم

 .شودالمللی تقویت میها، اجماع بیناست با چنین اقدامکرده و گفته

زاد، امریکا و هند به عنوان دو دموکراسی بزرگ و دیرینه به گفته زلمی خلیل

 .سال گذشته در افغانستان مصون بماند 1۸اند که دستآوردهای توافق کردهجهان، 

است: "آینده سیاسی زاد آمده که با هند توافق کردهدر ادامه تویت آقای خلیل

ها در یک پروسه مشروع و کشور است تا آنافغانستان در دست شهروندان این

 ".همه شمول برای آینده شان تصمیم بگیرند

 هند در پروسه صلح افغانستان مؤثریت نقش

گوید، هند یک کشور نیرومند است و در کابل، شورای عالی صلح افغانستان می

 .های فعلی داشته باشدشتواند نقش مؤثری در تالمی

ثور به رادیو آزادی گفت  17شنبه غفور احمد جاوید سخنگوی این شورا شام سه

های رهای منطقه و جهان، برای تالشها و کشودرتها انتظار دارند که تمامی قآن

 .صلح افغانستان همدست شوند

 :وی افزود

که المللی خیلی مؤثر است. اینای و بینطبیعی است که نقش هند در سطح منطقه"

کنیم. هر کند، از آن استقبال میهند در صلح و ثبات افغانستان همکاری می
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

مذاکرات میان حکومت ها، در زمینه سازی کشوری که در تفاهم با افغان

 ".کند، برای ما مهم استافغانستان و طالبان کمک می

 .زاد نماینده ویژه امریکا پس از دیدار از پاکستان و قطر به هند رفتزلمی خلیل

خواهد در که پاکستان میاو هفته گذشته در پایان سفرش به اسالم آباد گفت، از این

 .استخوشبین شدهای نقش ایفا کند، ایجاد اجماع منطقه

زاد اطمینان داده که از پاکستان که رقیب دیرینه هند است، برای زلمی خلیل

ها در کند و برای کاهش خشونتاالفغانی حمایت میها برای گفتگو های بینتالش

 .افغانستان متعهد است

رود روز دیگری از گفتگوها در ششمین مرحله دیدارهای نماینده ویژه انتظار می

 .امریکا با هیئت طالبان امروز آغاز شود

سهیل شاهین سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان در تویتر نوشته که زلمی 

 .شنبه در گفتگوهای دوحه حضور یافتزاد در یک ساعت اخیر روز سهخلیل

به گفته شاهین، به خاطر ماه مبارک رمضان گفتگو ها همه روزه برای پنج 

شود و تا سه پس از چاشت به ، یعنی ده صبح آغاز میساعت ادامه خواهد یافت

 .یابدوقت دوحه ادامه می

ا برای تا هنوز هیچ توافق ابتدایی هم در شش دور گفتگو های نماینده ویژه امریک

 .استصلح افغانستان و طالبان حاصل نشده

المللی از طالبان همواره روی تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین

االفغانی، آتش بس، ورزند اما ایاالت متحده آغاز گفتگوهای بینستان تأکید میافغان

شود و اطمینان از اینکه از خاک افغانستان برای حمالت تروریستی استفاده نمی

داند و المللی از افغانستان را با هم مرتبط میدر نهایت خروج نیروهای بین

توافق نشود، با هیچ مورد به گوید، اگر روی همه موارد به صورت ُکلی می

 .تنهایی موافقت نخواهد کرد
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

 صدای آمریکا

 

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژه ایاالت متحده امریکا در امور مصالحه افغانستان در 

های هندی می( از قطر به هند رفته و با مقام ۶) ادامه سفرهایش دیروز دوشنبه

 .در بارۀ مذاکرات صلح افغانستان دیدار و گفتگو کرده است

روز گذشته طالبان اعالم کردند که ششمین دور گفتگوهای زلمی خلیلزاد با 

ثور( متوقف شده و  1۶نمایندگان این گروه به خاطر ماه رمضان روز دوشنبه )

 .روزه انجام شده استهند با استفاده از این وقفه یک سفر آقای خلیلزاد به 

های هندی گفته اند که آقای خلیلزاد در دیدار با سوشما سراراج، وزیر خارجه مقام

هند، نقش کشورهای منطقه را در روند صلح افغانستان اثرگذار دانسته و به 

 .های هندی درباره گفتگوهای جاری در قطر معلومات داده استمقام

اویش کمار، سخنگوی وزارت خارجه هند در صفحه تویترش گفته است: "آقای ر

خلیلزاد و خانم سواراج در این دیدار در مورد مذاکرات صلح که در دوحه جریان 
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

دارد صحبت کردند. هر دو طرف نقش کشورهای منطقه را برای برقراری صلح 

 ".و توسعه پایدار افغانستان مورد بررسی قرار دادند

های نمایندۀ ویژه ایاالت متحده در امور مصالحه افغانستان در ن دور سفرهفتمی

ماه مارچ( آغاز شد و آقای خلیلزاد تا اکنون به بریتانیا، روسیه، افغانستان،  21)

 .پاکستان قطر و هند سفر کرده است

 


