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آمریت امور مهاجرین والیت سرپل به همکاری موسسات(  )UNHCR ، WFPبرای
( )99فامیل بیجا شده این والیت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در
مرکز و نقاط امن این والیت جابجا شده بود ،بعد از بررسی و سروی روز یک
شنبه ،مورخ  15ثور سال روان باحضور داشت نماینده موسسات نامبرده کمک
خوراکی و غیر خوراکی توزیع نمود.
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ریاست امور مهاجرین والیت فاریاب به همکاری موسسه( )WFPبرای ( )90فامیل
بیجا شده ولسوالی های المار ،قیصار ،شرین تگاب و بلچراغ که در اثر جنگ و
نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این والیت جابجا شده بود  ،بعد از
بررسی و سروی روز چهار شنبه 11 ،ثور کمک توزیع نمود.
این کمک ها شامل؛ مواد غذایی شامل دو بوری آرد ،هفت کیلو دال نخود7.4 ،
کیلو روغن 21 ،دانه بسکویت و نیم کیلو نمک باحضور داشت نماینده موسسه
نامبرده توزیع شد.

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

nhttp://www.morr.gov.af 6
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

ثریا دلیل وزیر پشین صحت عامه ،نماینده پشین افغانستان در مرکز اروپایی ملل متحد در
جنوا و سفیر پشین افغانستان در سویس که اکنون به حیث مشاور ارشد وزارت امور خارجه
ایفای وظیفه می نماید ،در جمع پنج کاندیدای معاونیت اداره سازمان بین المللی
مهاجرت(آی او ام) قرار دارد.
خانم دلیل روز سه شنبه  17ثور سال روان در مالقاتش با سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور
مهاجرین و عودت کنندگان دراین مورد صحبت و گفتگو نمود.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان ضمن خرسندیش ،ابراز امیدواری نمود که با موفقیت
ایشان یک فرصت خوب و امیدواری بیشتر برای مهاجرین افغان بوجود می آید.
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وی افزود که اکنون وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان روی کاهش هزینه حواله های
مهاجرین و پالیسی جامع مهاجرت کار می نماید که اداره سازمان بین المللی مهاجرت می
تواند در بخش کاهش هزینه حواله های مهاجرین و ایجاد تفاهم با کشورهای میزبان بخاطر
مهاجرت کارگری و تحصیلی این اداره را همکاری نماید.

دویچه وله
در یک برنامه آزمایشی حکومت آلمان فدرال قرار است شهروندانی که عالقمند
کار با پناهجویان اند ،حکومت را امسال در پذیرش و ادغام  ۵00پناهجو یاری
رسانند.
وزارت داخله آلمان فدرال روز دوشنبه اعالم کرد که شهروندان داوطلب در این
برنامه آزمایشی در مراقبت از پناهجویان سهم میگیرند ،به آنها در امور اداری،
یافتن خانه ،جستجوی کار و پیدا کردن مکتب و سایر موارد یاری میرسانند.
انته ویدمن-ماوتس ،مسئول امور ادغام حکومت آلمان فدرال گفت که هدف این
برنامه این است که شهروندان عالقمند به همکاری در این زمینه به عنوان مربی
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«ادغام موفقانه اجتماعی» این پناهجویان را ساده و ممکن سازند .او افزود« :از
این کار هم افراد نیازمند به حفاظت و هم کل جامعه نفع میبرند».
شتیفن مایر ،سکرتر پارلمانی وزارت داخله آلمان فدرال گفت که این برنامه
«همکاری مشترک واقعی میان دولت و جامعه مدنی» است.
سه چهارم از مسلمانانی که در آلمان به دنیا آمده اند ،با آلمانی به عنوان زبان اول
بزرگ می شوند .در میان مهاجرین فقط یک پنجم آنها ادعا می کنند که آلمانی
زبان اول شان است .به نظر می رسد که روند توانایی زبانی با نسل های بعدی
در سطح اروپا رو به بهبودی است .در آلمان  ۴۶درصد همه مسلمانان می گویند
که زبان ملی زبان اولی شان است .این رقم در اتریش  ۳7درصد ،در سویس ۳۴
درصد است.
ادغام مسلمانان در اروپا؛ یک موفقیت یا تالش بیهوده؟ مسلمانان در باره روابط
میان مذاهب چگونه فکر می کنند؟
براساس مطالعات کارشناسان دینی ۸7 ،درصد از مسلمانان سویس در اوقات
فراغت شان با غیر مسلمانان غالبا ً تماس دارند .این شمار در آلمان و فرانسه 7۸
درصد ،در بریتانیا  ۶۸درصد و در اتریش  ۶2درصد است .بخش بزرگ از
مسلمانان نسل های اخیر می گویند که باوجود موانع موجود اجتماعی ،با غیر
مسلمانان تماس منظم دارند.
 9۶در صد از مسلمانان فرانسه احساس می کنند که با این کشور تعلق یافته اند .
شمار درصدی مسلمانان که همین گونه احساس دارند ،در آلمان به همین میزان
باال است .اما در سویس این شمار در باالترین سطح است .اما در بریتانیا با وجود
این که تاریخ طوالنی از باز بودن در برابر تنوع دینی و فرهنگی دارد ،شمار
کمتری مسلمانان ( ۸9درصد) نسبت به این کشور احساس تعلق می کنند.
مسلمانان از خانواده هایی با پیش زمینه مهاجرت التزام دینی قوی دارند که در
نسل های بعدی ادامه می یابد ۶۴ .درصد مسلمانان در بریتانیا خود شان را به
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عنوان زیاد مذهبی توصیف می کنند .میزان مسلمانان که فریضه های دینی شان
را عملی می کنند ،در اتریش  ۴2درصد ،در آلمان  ۳9درصد ،در فرانسه ۳۳
درصد و در سویس  2۶درصد اند.
مسلمان اروپا در پی پایان نامه های تحصیلی اند؟ ادغام مسلمانان در اروپا؛ یک
موفقیت یا تالش بیهوده؟ چند درصد از دانشجویان
براساس یک بررسی ۳۶ ،درصد از مسلمانانی که در آلمان به دنیا آمده اند ،دوره
مکتب را در سن  17سالگی به پایان می رسانند ،بدون آنکه بعد به تحصیل ادامه
دهند .در اتریش این میزان  ۳9درصد است .از طرف دیگر به دلیل سیستم مناسب
تر درسی مکاتب در فرانسه ،مسلمانان در این کشور به میزان قابل توجهی نتایج
بهتر در بخش آموزش مکاتب دست می یابند .در این کشور فقط یک دهم
شاگردان مسلمان مکتب را پیش از  17سالگی ترک می گوید.
حدود  ۶0درصد از مسلمانانی که پیش ازسال  2010به آلمان آمده اند ،حاال یک
شغل پوره وقت (هشت ساعت در روز) دارند ،درحالی که  20درصد آنها به
کارهای پاره وقت مشغول اند .همین میزان درمورد غیر مسلمانان نیزصادق
است .مسلمانان درآلمان باالترین میزان اشتغال را درمقایسه با دیگرکشورهای
اروپایی دارند .درفرانسه میزان بیکاری درمیان مسلمانان  1۴درصد است،
درحالی که این شمار در میان غیر مسلمانان  ۸درصد گزارش شده است.
بیش از یک چهارم از غیر مسلمانان در اتریش نمی خواهند همسایه مسلمان داشته
باشند .این میزان به صورت قابل توجهی در بریتانیا با  21درصد باالتر است .در
آلمان  19درصد غیرمسلمانانی که ازآنها سوال شده است ،گفته اند نمی خواهند
همسایه های مسلمان داشته باشند .این میزان درسویس  17درصد ودر فرانسه 1۴
درصد است .درتمام کشورهای اروپایی ،مسلمانان بیشترین گروه اجتماعی هستند
که احساس عدم پذیرش در برابر آنها زیاد است .
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"مسلمانان در اروپا ادغام شده ،اما مورد پذیرش قرار نگرفته اند؟"،عنوان نتایج
مطالعات بنیاد برتلسمن است که در این گالری عکس جمع آوری شده است .این
بررسی نتیجه نظرسنجی از بیش از  10هزار نفر در آلمان ،اتریش ،سویس،
فرانسه و بریتانیا است .مهاجرین مسلمانی که بعد از سال  2010به اروپا رسیده
اند ،در این بررسی در نظر گرفته نشده اند.
این مربیان قرار است به پناهجویان تازه وارد هم از نظر معنوی و هم از نظر
مالی کمک کنند .براساس این برنامه ،هر پنج مربی باید تعهد بسپارند که برای
یک یا چند پناهجو یک اقامتگاه مناسب پیدا کنند و برای دو سال کرایه خانه را
بدون مصارف آب و برق بپردازند .عالوه بر آن ،این مربیان باید دست کم به
مدت یک سال این پناهجویان را در مسیر اشتراک شان در امور اجتماعی و
جامعه همراهی کنند.
قرار است تحت این برنامه سر از تابستان امسال حدود  ۵00پناهجویی که نیاز
خاص به محافظت دارند ،براساس دالیل بشردوستانه در آلمان اسکان داده شوند.
پروژههای مشابهی قبالَ در کانادا و بریتانیا نیز وجود داشته است.
در این رابطه یک مرکز ارتباطی نیز ایجاد میشود تا کسانی که عالقمند مراقبت
از پناهجویان هستند ،معلومات و مشورت دریافت کنند .در این برنامه آزمایشی
فعالَ نمایندگانی از سازمانهای کاریتاس ،صلیب سرخ آلمان و کلیسای پروتستانت
در ویستفالن سهم دارند .این برنامه که مسئولیتاش را وزارت داخله فدرال ،اداره
مهاجرت و پناهندگی و مسئول ادغام حکومت آلمان به عهده دارند ،از سوی بنیاد
برتلزمن و بنیاد مرکاتور کمک مالی دریافت میکند.
پروژه ای زیر نام "ادغام از طریق ورزش" به هدف نزدیک ساختن پناهجویان
کشورهای مختلف و ادغام موفق آنان در جامعه آلمان ،در ایالت تورینگن روی
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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شماری از پناهجویان روزهای نخست حضور در آلمان را خیلی خسته کننده
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
پناهجویان و سایر اعضای جامعه بوده است؛ اما این پایان کار نیست .آنان می
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
وهاب با استفاده از تجارب گذشته ،گروهی از پناهجویان از کشورهای مختلف را
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 .
تیم والیبال پناهجویان که بیشتر آنان را افغان ها تشکیل می دهد ،چندین مسابقه را
در شهر آرنشتاد برگزار کرده اند .آنان توانسته اند افزون بر موفقیت های دیگر،
کسب مقام اول را هم ثبت کارنامه های خود کنند .

بازار :دومین محموله کاالها به چابهار صادر میشود
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اداره ترانسپورت جادهیی میگوید که تا دو هفته دیگر دومین محموله کاالهای
بازرگانی کشور از راه بندر چابهار به هند صادر خواهد شد .
سخنگوی این اداره میافزاید که شرکتهای ترانسپورتی آماده شده اند تا کاالهای
بازرگانان را در چارچوب کنوانسیون جهانی حمل و نقل جادهیی انتقال دهند .

از سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع میگوید که به علت مشکالت سیاسی میان
ایاالت متحده امریکا و ایران و تحریمهای ایاالت متحده امریکا بر این به نظر
نمیرسد که انتقال محموله دوم از راه چابهار به این زودیها ممکن باشد.
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با حکمت هللا قوانچ ،سخنگوی اداره
ترانسپورت جاده بحث کرده است.

بی بی سی
منابع دولتی والیت فراه در جنوبغرب افغانستان از کشته شدن  1۵0عضو گروه
طالبان که به گفته این منابع کارگران کارخانههای مواد مخدر در ولسوالی بکوای
این والیت بودند ،خبر دادند.
وزارت داخله/کشور افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که نیروهای
هوایی افغانستان همراه با بمبافگن نیروهای حمایت قاطع به رهبری ناتو،
عملیاتی برنامهریزی شده را در ولسوالی بکواه والیت فراه راهاندازی کرده که در
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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نتیجه  ۶۸کارخانه مواد مخدر مربوط به طالبان نابود و  1۵0عضو گروه طالبان
کشته و  ۴0نفر آنان زخمی شدهاند.
برخی از منابع محلی در والیت فراه به بیبیسی گفتهاند که شماری از
غیرنظامیان که عضو طالبان نبودند هم در این بمباران هوایی کشته و زخمی
شدهاند.
آنها اضافه کردند که عملیات هوایی نیروهای حمایت قاطع دست کم در سه
روستای شکین ،پلوشه و سپین کاریز انجام شده که هدف تخریب کارخانه مواد
مخدر بوده است.
این منابع از کشته و زخمی شدن بیش از  100نفر خبر میدهند و میگویند که
قربانیان اعضای طالبان و کارگران کارخانههای تولید مواد مخدر بودهاند.
وزارت داخله افغانستان با انتشار یک نوار تصویری که گفته شده از محل بمباران
است ،ادعا کرده که طالبان در این کارخانهها مواد مخدر نوع کریستال و متافین
تولید میکردند و از این طریق روزانه یک میلیون دالر درآمد داشتند.
گروه طالبان بمباران این محل را تایید کرده و مدعی شده که مناطق مسکونی
هدف قرار گرفته و بیش از  ۵0غیرنظامی کشته و  2۶نفر دیگر زخمی شدهاند.
دادهللا قانع ،رئیس شورای والیتی فراه نیز در گفتگو با بیبیسی کشته شدن افراد
ملکی را رد نکرد ،اما گفت که اکثریت کشتهشدگان ،شورشیان مسلح مخالف
دولت و کارگران کارخانههای مواد مخدر بودهاند.
آقای قانع گفت که این کارخانهها در خانههای کوچک گلی فعالیت داشتند.
گفته شده این یکی از بزرگترین مجموعه کارخانههای تولید مواد مخدر در فراه
بوده که درآمد آن مستقیما به طالبان میرسیده است.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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فراه از والیتهای ناامن در غرب افغانستان است و طالبان در ولسوالیهای آن
حضور گسترده دارند .
این والیت در همسایگی با والیتهای هرات ،نیمروز ،غور و هلمند قرار دارد و
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
مقامهای آن کشور ،چهار پیام در تویتر گذاشته است.
زلمی خلیلزاد نوشته که در جریان دیدارهای دوشنبه و سهشنبه اش (ششم و هفتم
ماه می) با مقامهای هندی روی پروسه صلح افغانستان ،نقش دهلی نو در این
روند و مسایل منطقهای گفتگو کردهاست.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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آقای خلیلزاد پس از آنکه از هند به دوحه پایتخت قطر رسید ،نوشت که با
جلوگیری از استفاده خاک افغانستان برای حمله باالی کشور دیگری ،توافق صلح
تقویت میشود و میتواند روابط تجارتی و اقتصادی منطقهای را افزایش دهد.
نماینده ویژه امریکا در جریان سفرش به هند با سوشما سواراج وزیر خارجه،
اجیت دووال مشاور امنیت ملی ،وجی گوخالی وزیر دولت در امور خارجه و
سایر مقامهای آنکشور دیدار کردهاست.
او همچنان از نقش و حمایت هند در تالشهای امریکا برای افغانستان ستایش
کرده و گفتهاست با چنین اقدامها ،اجماع بینالمللی تقویت میشود.
به گفته زلمی خلیلزاد ،امریکا و هند به عنوان دو دموکراسی بزرگ و دیرینه
جهان ،توافق کردهاند که دستآوردهای  1۸سال گذشته در افغانستان مصون بماند.
در ادامه تویت آقای خلیلزاد آمده که با هند توافق کردهاست" :آینده سیاسی
افغانستان در دست شهروندان اینکشور است تا آنها در یک پروسه مشروع و
همه شمول برای آینده شان تصمیم بگیرند".
مؤثریت نقش هند در پروسه صلح افغانستان
در کابل ،شورای عالی صلح افغانستان میگوید ،هند یک کشور نیرومند است و
میتواند نقش مؤثری در تالشهای فعلی داشته باشد.
غفور احمد جاوید سخنگوی این شورا شام سهشنبه  17ثور به رادیو آزادی گفت
آنها انتظار دارند که تمامی قدرتها و کشورهای منطقه و جهان ،برای تالشهای
صلح افغانستان همدست شوند.
وی افزود:
"طبیعی است که نقش هند در سطح منطقهای و بینالمللی خیلی مؤثر است .اینکه
هند در صلح و ثبات افغانستان همکاری میکند ،از آن استقبال میکنیم .هر
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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کشوری که در تفاهم با افغانها ،در زمینه سازی مذاکرات میان حکومت
افغانستان و طالبان کمک میکند ،برای ما مهم است".
زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا پس از دیدار از پاکستان و قطر به هند رفت.
او هفته گذشته در پایان سفرش به اسالم آباد گفت ،از اینکه پاکستان میخواهد در
ایجاد اجماع منطقهای نقش ایفا کند ،خوشبین شدهاست.
پاکستان که رقیب دیرینه هند است ،برای زلمی خلیلزاد اطمینان داده که از
تالشها برای گفتگو های بیناالفغانی حمایت میکند و برای کاهش خشونتها در
افغانستان متعهد است.
انتظار میرود روز دیگری از گفتگوها در ششمین مرحله دیدارهای نماینده ویژه
امریکا با هیئت طالبان امروز آغاز شود.
سهیل شاهین سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان در تویتر نوشته که زلمی
خلیلزاد در یک ساعت اخیر روز سهشنبه در گفتگوهای دوحه حضور یافت.
به گفته شاهین ،به خاطر ماه مبارک رمضان گفتگو ها همه روزه برای پنج
ساعت ادامه خواهد یافت ،یعنی ده صبح آغاز میشود و تا سه پس از چاشت به
وقت دوحه ادامه مییابد.
تا هنوز هیچ توافق ابتدایی هم در شش دور گفتگو های نماینده ویژه امریکا برای
صلح افغانستان و طالبان حاصل نشدهاست.
طالبان همواره روی تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بینالمللی از
افغانستان تأکید میورزند اما ایاالت متحده آغاز گفتگوهای بیناالفغانی ،آتش بس،
اطمینان از اینکه از خاک افغانستان برای حمالت تروریستی استفاده نمیشود و
در نهایت خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان را با هم مرتبط میداند و
میگوید ،اگر روی همه موارد به صورت ُکلی توافق نشود ،با هیچ مورد به
تنهایی موافقت نخواهد کرد.
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صدای آمریکا

زلمی خلیلزاد ،نمایندۀ ویژه ایاالت متحده امریکا در امور مصالحه افغانستان در
ادامه سفرهایش دیروز دوشنبه ( ۶می) از قطر به هند رفته و با مقامهای هندی
در بارۀ مذاکرات صلح افغانستان دیدار و گفتگو کرده است.
روز گذشته طالبان اعالم کردند که ششمین دور گفتگوهای زلمی خلیلزاد با
نمایندگان این گروه به خاطر ماه رمضان روز دوشنبه ( 1۶ثور) متوقف شده و
سفر آقای خلیلزاد به هند با استفاده از این وقفه یک روزه انجام شده است.
مقامهای هندی گفته اند که آقای خلیلزاد در دیدار با سوشما سراراج ،وزیر خارجه
هند ،نقش کشورهای منطقه را در روند صلح افغانستان اثرگذار دانسته و به
مقامهای هندی درباره گفتگوهای جاری در قطر معلومات داده است.
راویش کمار ،سخنگوی وزارت خارجه هند در صفحه تویترش گفته است" :آقای
خلیلزاد و خانم سواراج در این دیدار در مورد مذاکرات صلح که در دوحه جریان
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دارد صحبت کردند .هر دو طرف نقش کشورهای منطقه را برای برقراری صلح
و توسعه پایدار افغانستان مورد بررسی قرار دادند".
هفتمین دور سفرهای نمایندۀ ویژه ایاالت متحده در امور مصالحه افغانستان در
( 21ماه مارچ) آغاز شد و آقای خلیلزاد تا اکنون به بریتانیا ،روسیه ،افغانستان،
پاکستان قطر و هند سفر کرده است.
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