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

1 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1399_سال سنبله۱

 

 

کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د   

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری 

 

 آمریت ارتباط عامه

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



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

2 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 



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

3 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 -------------- وله( چهیها موفق بوده است) دو بخش یار یدر آلمان در بس انی: ادغام پناهجو قیتحق

 5 ------------------------ وله( چهیاز آلمان نشده است) دو  یشت  ین بباعث اخراج مهاجرا د یقانون جد

 7 ------------------------------------------- وله( چهیغرق شدند) دو  ا یبیسواحل ل یکیمهاجر در نزد ۴۵

)مهاجر  سیافغان در پار  نیو کارآفر  یرساج مبتکر اقتصاد ما ی: مصاحبه با تیاز مهاجرت تا اوج موفق

 9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (وزین

 13 --------------------- وزارت( تیبسای) و رشدیادغام مجدد در رسپل دا ت  یول  تهیجلسه کم ی   چهارم
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ها ادغام پناهجویان در بسیاری بخش دهد کهمطالعات انستیتوت تحقیقات اقتصادی آلمان نشان یم
ز بوده است. طبق این تحقیقموفقیت ز سال  آمی   که بی 

 نیم پناهجویانز
ً
به آلمان  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۳ای هتقریبا

 .نحوی مرصوف کار اند آمده اند، به

 .این مشاغل شامل کارهای تمام روزه و یا کارهای پاره وقت و یا هم اشتغال با ساعات کاری محدود یم باشد

فت کودکان پناهجونی که به مکتب یم به بیشیر این کودکان در  .ستا روند بسیار مشت بخشویژه پیشر
 به زبان آلمانز 

ً
 .با دوستانشان صحبت یم کنند مکاتب شان احساس راحتر کرده و عمدتا

و امور خانواده در موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان،  به گفته کاتارینا اشپیس، رئیس بخش آموزش
ز سال پناهجو ک ۸۰۰۰کودکان مهاجر وجود دارد. در این تحقیق با حدود   های زیادی در میانتظرفی ه بی 
 .به آلمان آمده اند، مصاحبه شده است ۲۰۱۶و  ۲۰۱۳ های

 متعلق به قشر تحصیل کردهگفته او، پناه  به
ً
در کشورهای مبدای خود  جویانز که به آلمان آمده اند اغلبا
ز شغل در  از هر سه پناهجو دو  ۲۰۱۶آلمان داشته اند. در سال  بوده اند. آنها انتظارات زیادی برای یافیر

 کار در دو سال آینده را باال ارزیانی کرده اند. به ویژه مردان با  تن شان شانس خود برای
ز ایل تحصیالت ع یافیر

 .انتظارات زیادی داشته اند

ز کودکان مهاجر هنوز  هم در بخش فعالیت های خارج از مکتب نیازمندی های وجود دارد. از این   در بی 
دروس مکتب حضور   داوطلبانه خارج از هنوز کودکان و جوانان پناهجو در بخش ارائه آموزش های  گذشته،

ی دارند. سهم عضویت آنها در کلوپ های ورزشر نسبت به هم سن و ساالن شان که سابقه مهاجرت  کمیر
 .درصد کمیر یم باشد ۱۸ندارند، 

ها ناشر از موج شدید  گفته محققان، یک مطالعه دیگر نشان یم دهد که نگرانز های بسیاری از آلمانز   به
ان آلمانز   ۲۰۱۶و  ۲۰۱۵مهاجرت سال  ز هانی که "نگرانز شدید" از موج مهاجرت  کاهش یافته است. می 
ز   ۲۰۱۸درصد در سال  ۳۲ به ۲۰۱۶درصد در سال  ۴۶داشته اند، از  کاهش یافته است. در مقابل، در بی 

ی افزایش یافته است پناهجویان ترس از  ز  .خارجی ستی 

  

( یم گوید که این اولریش ، رئیس خدمات امداد رسانز کلیسای پروتستانت )دیاکونز طالعات نشان یم م لیلت 
به این طرف در مسی  درست جریان  ۲۰۱۵ دهند که برخالف برجز انتظارات، ادغام پناهجویان از سال

 .دارد
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ز روشن یم کند که به ویژه برای زنان و افراد مبتال به اختالالت روانز و  با این حال، این مطالعات  همچنی 
آلمان تثبیت کنند. بنابراین  خود را در بازار کار  سایر بیماری های روانز دشوار است که بتوانند جایگاه

ساعات کار انعطاف پذیر و خدمات مراقبتر از کودکان و  پشتیبانز از این افراد به عنوان مثال از طریق
ز ارائه خدمات  .ویژه برای افرادی که دارای بیماری های روانز هستند، حائز اهمیت ویژه است همچنی 

 

افزایش اخراج مهاجران قبول نشده، در  در آلمان به هدف« بازگشت تنظیم شده»قانون جدید موسوم به 
نفر از  ۲۷۶هزار و  ۱۰است. در این مدت در مجموع  نشده شش ماه نخست منجر به افزایش اخراج ها 

  .اخراج شده ند آلمان به دیگر کشورها 
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ز ماه های سپتمیی  وری  ۲۰۱۹در بی  از آلمان به دیگر کشورها  نفر  ۲۷۶هزار و  ۱۰در مجموع  ۲۰۲۰و فیی
گزاری آلمان گفته است که این رقم در  خ بهوزارت داخله آلمان در پاس ند. اخراج شده  درخواست خیی

هزار  ۱۱نفر کمیر است. در سال قبل از آن در مجموع  ۱۰۰۰پیش از آن تقریبا  مقایسه با زمان مشابه سال
 .نفر اخراج شده بودند ۲۰۴ و 

قضاوت « بهیر اخراج ها قانون دوم برای اجرای»وزارت گفته است که هنوز زود است در مورد موثریت  این
 کاهش یافت و در ماه اپریل تنها  شود. با شیوع ویروس کرونا در آلمان اخراج خارجی ها از 

ً
این کشور شدیدا

 .است جود داشتهمورد اخراج و  ۲۸

وری کاهش داشته است ۷۸۷در ماه جوالی این رقم   .مورد بود که به حدود نیم موارد اخراج های ماه فیی

ز در آلمان به هدف آسان سازی اخراج مهاجران قبول نشده از  تشدید  به اجرا  ۲۰۱۹ آگست سال ۲۱قوانی 
ی برای بازداشت قبل ز از جمله امکانات بیشیر  از اخراج را در نظر گرفته است. براساس این درآمد. این قوانی 

،کپناهجویانز که معلومات ز نادرست در مورد هویت شان ارائه کرده و یا براساس ارزیانی ادارات برای  قوانی 
ند تکمیل  نکرده اند، مورد تعزیرات قرار یم گی 

ز
 .اسناد هویتر شان تالش کاف

ز تقریبا یکسان مانده است. از سپتمیی  شمار  وری ۲۰۱۹اخراج های ناکام نی  اخراج برنامه ریزی  ۲۰۲۰ تا فیی
ز دوره زمانز در سال گذشته  تن اجرا نشده است. این شمار در  ۷۵۹هزار و  ۱۳شده   ۸۲۵هزار و  ۱۳همی 

ز در بر  تن بوده است. این رقم افرادی د که حتر به پولیس فدرال که مسئول اخراج ها است  را نی  یم گی 
اخراج مقاومت کرده اند  داده نشده اند. ممکن است این افراد با استفاده از ابزارهای قانونز در برابر  تحویل

     .و یا در هنگام اخراج پیدا نشده اند

https://www.dw.com/fa-af/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-54647152
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ز  بر این عدم همکاری کشورهای مقصد یم تواند مانع از اخراج های برنامه ریزی عالوه شده گردد. همچنی 
 .آلمان ممنوع است ن کشور جنگ زده سوریه از از سال ها به این اخراج مهاجرا

ز مانند گذشته بیشیر اخراج ها به ایتالیا و البانیا  در شش ماه نخست بعد از اجرانی شدن قانون جدید نی 
 صورت گرفته است

ترین روید مهاجر در نزدییک سواحل لیبیا غم ۴۵حادثه غرق شدن  ز اد مهاجرت در سال جاری است و انگی 
 به

ی
ز الملیل در رسیدگ  به مهاجرانز که دچار وضعیت اضطراری ناکایم بی 

ً
 این معضل را نشان یم دهد. غالبا

 نیمیم
ی

 .شودشوند، رسی    ع رسیدگ

 

ک کمیساریای عایل ملل متحد در امور پناهندگان  ز الملیل « ش آر یو ان اچ»در اعالمیه مشیر و سازمان بی 
ین سانحه کشتر در سال روان میالدی است. براساس   آمده است که این حادثه« آی او ام»مهاجرت  بزرگیر

ز شامل یم باشند گزارش ها در میان    .قربانیان این رویداد همچنان پنج کودک نی 

ان نجات ۳۷حدود   از سنیگال، مایل، چاد و غنا توسط ماهیگی 
داده شده اند،  تن دیگر به شمول مهاجرانز

ز کشتر حامل شان منفجر شده  اند. این افراد گفتهاما پس از رسیدن به خشکه بازداشت شده  اند که ماشی 
 .است

ده ملل متحد خواهان بررش فوری حادثه مذکور گردیده و همچنان بر  در نی این رویداد، هر دو   اداره نامیی
 .تقویت امکانات نجات و جستجو در این مناطق تأکید کرده اند

https://www.dw.com/fa-af/%DB%B4%DB%B5-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-54630549
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 انسان ها»
ی

وری زندگ ض    غت 
 «به خطر انداخی 

ز الملیل مهاجرت در یک اعالمیه میساریایک ک نوشته اند:  ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بی   مشیر
رویداد عمل نمایند و برای نجات یافتگان از خطر  ما از کشورها تقاضا یم کنیم که به رسعت در قبال این»

ز و امن  «.اقامت مهیا نمایند دریانی مکان مطمی 

های اخی  چندین بار کمک ها به مهاجران یا دیر رسیده و  تأکید کرده اند که در ماههر دو سازمان یاد شده 
وری  یا هرگز نرسیده اند  ضز  که قابل پذیرش نیم باشد. به گفته این دو سازمان، این وضعیت به طور غی 

 انسان ها را با خطر مواجه یم سازد
ی

 .زندگ

ش نوشته است کمیساریای عایل سازمان ملل  چاریل یاکسییل، سخنگوی  :متحد در امور پناهندگان در توییر
خود را از دست  یم ترسیم که در صورت عدم تقویت امکانات نجات، شاید انسان های زیادی جان»

هیچگونه محدودیتر به فعالیت خود در  او تأکید کرده است که سازمان های مستقل باید بدون« بدهند. 
ز تأکید کرده است که  مصهیل این عرصه ادامه داده بتوانند. صفا  ز الملیل مهاجرت نی  ، سخنگوی سازمان بی 

نظایم اند کشورها بر  ز الملیل مؤظف به حفاظت از افراد غی  ز بی      .اساس قوانی 

مهاجرانز که از جنگ و  حال حاضز کشور جنگ زده لیبیا به منطقه ترانزیتر مهاجران مبدل شده است؛ در 
ایط  ۶۵۴اساس گمانه زنز ها حدود  ا را دارند. بر فقر فرار کرده و قصد مهاجرت به اروپ هزار مهاجر در رسر

یت این مهاجران بار بار  خییل سخت و حتر بدون  یم کنند. اکیر
ی

ش به امکانات طتی در لیبیا زندگ تالش   دسیر
 شدن کشتر دوباره به لیبیا منتقل کرده اند که از مسی  دریانی به سمت اروپا سفر کنند و اما پس از خراب

 .شده اند

ز الملیل مهاجرت و    کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تأکید دارند که لیبیا   سازمان بی 
یافته شود تا افرادی که از  کشور مناستی برای برگشت دادن مهاجران نیم باشد و باید بدییل در این زمینه

ز سفر در  ها گرفتار یم شوند، در یک مکان امن منتقل   مسی  آب خطر دریانی نجات داده یم شوند و یا حی 
 .گردند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 در 
ی

 فرهنگ و کشور یم تواند فرد را به سوی اهداف و موفقیت مهاجرت یا زندگ
ی

 تبعید و یا هم دوگانیک
که به اهداف ایدیال خود   رده اند اندک کسانز هستند هایش برساند. در میان کسانز که مهاجرت را تجربه ک

مبتکر اقتصادی هالندی افغانستانز است. اهل مطالعه و  رسیده اند. ییک از آنها یما رساج کار آفرین و 
کت ستاسیون اف در پاریس کار یم   ای جدیدیدش در بخش سپورت پژوهش است. روی پروژه بوکس با رسر

ز است. مهاجرنیوز مصاجبه ای را با او یک مرنی خوب و مسلیک و  کند. او   .انجام داده است رزش بوکس نی 

 یم کنید و مرصوف چه کار هانی هستید؟ مهاجرنیوز: 
ی

 در کجا تولد شده اید، چند ساله هستید، در کجا زندگ

ز کشور بزرگ شده ام رساج:  از  ساله هستم.  ٣٥. من در کابل تولد شدم اما شهروند هلند هستم و در همی 

 یم کنم. اینجا به عنوان کار آفرین برای یک پروژه با 
ی

مدت بیشیر از یک سال به اینسو در پاریس زندگ

کت کار یم کنم. در این پروژه آموزش ورزش بوکس را با تخنیک های جدید و ساده برای  ستاسیون اف رسر

کت های خصویص در فرانسه است که از    عالقه مندان این ورزش ارائه یم کنیم. ستاسیون اف ییک از رسر

ی حمایت یم کند. در ستاسیون اف  مبتکران و نو آوران در بخش های مختلف اقتصادی، اجتمایع و هیز

ز که برنامه و پروژه های جدید در بخش های مختلف دارند  پذیرفته یم  جوانان و دانشجویان و متخصصی 

کت را دریافت کردم که فعال مرصوف کار با این  شوند. من خوشبختم که بورس تحصییل از سوی این رسر

کت هستم.    رسر

 چگونه تصمیم گرفتید کار آفرین باشید؟ مهاجرنیوز: 

https://stationf.co/fr/
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راستش، هرگز نخواسته بودم در صدد رسمایه باشم یا حتر کارآفرین شوم. من یم خواستم کاری بکنم  رساج: 

ا پیدا کند. من یم ر اجتمایع خود -کشورهای در حال توسعه و بهبود مانند افغانستان جایگاه اقتصادیتا  

ز پناهنده بودم، یم توانند نو   نی 
خواستم به جامعه نشان دهم تا مهاجران و پناهندگان که خودم یک زمانز

فت   کنند. متاسفانه در جامعه آوران جامعه باشند، کار آفرین باشند و در بخش اقتصادی و اجتمایع پیشر

م و تحقی  پناهنده بودن باعث از دست دادن جایگاه اجتمایع یم شود. عزت نفسم همیشه مرا  امروزی رسر

ده ب  به این فکر یم اندازد که چگونه یم توانیم خود را از این وضعیت خارج کنیم. دلیل دیگر، ه گونه فشر

انستان، من به اهمیت توسعه بخش خصویص و تحصیالت اگر بگویم از نتایج سفرم به کوزوو، کنگو و افغ

 نی بردم. گذشته از مشورده دیه دیگران، همیشه 
عایل به عنوان عامل تحوالت مثبت از طریق کارآفریتز

ز خواستم کار آفرین باشم.    احساس یم کردم باید خودم کاری را انجام دهم. برای همی 

 در مورد تحصیالت تان بگوئید؟ مهاجرنیوز: 

ی برق تحصیالتم را به اتمام رساندم اما پس از آن تصمیم گرفتم اقتصاد بخوانم. ق اج: رس  بال در رشته انجنی 

ز  ی ام را در بخش اداره و منجمت به دست آوردم. برای همی  پس از دوره تحصیل در رشته اقتصاد، ماسیر

ه پروژه های خودم فکر کنم و درس خواندن در رشته اقتصاد به ویژه اداره و منجمنت مرا وادار ساخت تا ب

فته و مهم تر از همه یک جامعه  آنها را عمیل بسازم. من چانس این را داشتم که در یک جامعه امن و پیشر

ز خرسندم که با یک دستاورد علیم و تخصیص در رشته که دوست داشتم   تحصیل کنم. برای همی 
انسانز

  درس خواندم. 

کت ستاسیون اف روی آن کار یم  پروژه ای آموزش ورزش بوک :مهاجرنیوز س با روش های جدید که با رسر

 کنید چگونه است؟

د پروژه آموزش ورزش بوکس با شیوه های جدید و ساده از  سال یم شود که برای بیشیر از یک :رساج پیشیی

کت ستاسیون در پاریس دعوت شدم. خوشبختانه موفق شدم تا در جمع مبتکران اقتصادی  اف سوی رسر

م. توضیح از این پروژه این است که چگونه یم دیگر  توانیم با وسایل  در بخش های مختلف بورسیه بگی 

تمرین کنیم. در واقع مردم چگونه یم توانند  ساده و ارزان و با شیوه های جدید، ورزش بوکس را یاد گرفته و 

ش پیدا کنند. در سا با امکانات کم و وسایل ساده به به افغانستان رفتم،  وقتر ٢٠١٠لورزش بوکس دسیر

هستند. آنها امکانات وسایل این ورزش را  دیدم که بچه های کم سن و جوانان عالقه مند ورزش بوکس

ز را از آنها گرفته است ندارند، متاسفانه فقر و جنگ در  فت .جامعه امکانات همه چی   یم خواستم تا برای پیشر

این بود که با یکجا  نظریه که مرا به آن واداشتاقتصادی و هم برای یک دستاورد اجتمایع کاری کنم. 

ز تی  های موتر یم توانیم یک خریطه بوکس مقاوم و 
ز حال کم مرصف  ساخیر ستاندرد بسازیم. این کار در عی 

ی ز حال یک کار هیز ز ستاسیون اف از این ایده ام حمایت کرد و مرا برای است و در عی  ز است. برای همی   نی 
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ابتکار این است تا ورزش  به پاریس دعوت کردند که متشکر هستم. هدف از این نهادینه سازی این پروژه

  .گونه ارزان، امکانات آن را فراهم کنیم  بوکس را یک رسگریم خوب برای همه و از لحاظ مایل به

عکس : بروشور/حق  . ۲۰۱۰یما با عالقه مندان ورزش بوکس در قریه آبانی اش در شمال افغانستان، سال 

 تکانی محفوظ اس

آموزش ورزش بوکس   با لبخند و تواضع یم گوید: فعال برای شهروندان فرانسوی به ویژه پارییس ها  رساج

که نه کمک یم کنم. اما در آینده یم خواهم این    در شام دو مارس یاد یم دهم، یاد هم د را با شیوه های جدی

 در کشور های فقی  
د حمایت مایل از این پروژه من با نه کا را بیشیر  اد چون افغانستان انجام دهم. برای پیشیی

. هدفم ارائه خدمات از هستم ها، جامعه از کاربران اجتمایع، سفارتخانه ها و ارگان های دولتر در فرانسه

کت های خصویص و دوست  .داران ورزش بوکس است طزیق این پروژه برای رسر

 چرا ورزش بوکس را انتخاب کردید؟ :مهاجرنیوز

ک است. از یک و نیم رساج:  ین راه ارتباط با مردم است، مثل یک زبان مشیر بوکس و یا هر ورزش دیگر بهیر

زبان صحبت نیم کنم مگر ارتباطم با مردم از طریق ورزش بوکس  سایل که من در فرانسه هستم، به این

خییل خوب است. من به منجر ها، به کار آفرینان و دیگر عالقه مندان این ورزش آموزش یم دهم و همه 

 داریم. از طرف دیگر دوستر که در جریان آموزش ایجاد یم شود یک پیوند خوب انسانز 
ی

باهم همبستیک

ز یم رود. همه یکسان یم شوند. است. در حلقه یا حصی    هانی مانند تفاوت جایگاه اجتمایع از بی 
ز  تمرین چی 

ی که به آن اعتقاد دارم این است که ورزش بوکس همان کاریست که ما را به سمت یک جامعه عاری  ز چی 

ظر از خشونت و با رقابت سالم یم کشاند. برداشت بسیاری از ورزش این است که خشونت زا است اما به ن

من این برداشت اشتباه است زیرا ورزش باعث آرامش روانز انسان یم شود. ما از طریق ورزش بوکس یم 

ز ذهن و   بی 
ی

ل کنیم. این ورزش برای من نوع هماهنیک توانیم احساسات خود را از ترس و از عصبانیت کنیر

  بدن است. 

وع تمرین به عالقه مندان ورزش بوکس، پاریس،  /حق کانی . ۲۰۲۰یما رساج قبل از رسر عکس از دان بیشز

 تمحفوظ اس

 در دوره مهاجرت چیست؟ تجربه تان از  :مهاجرنیوز
ی

 زندگ

مباحث مربوط به مهاجرت و توسعه عالقه مندم زیرا خودمان این  من به عنوان یک اقتصاددان، به رساج: 

سال جنگ درافغانستان پناهنده شدن ده میلیون افغان در رسارس  ۴٢مسئله را تجربه کرده ایم. ییک از نتایج 

 مادرم در دانشکده وترنری 
ً
جهان است و به احتمال زیاد افغانستان دچار فرار مغزی عظییم شده است. مثال

 استا
ی

د بود و پدرم مهندس بود. اما امروز مانند پدر و مادرم استادان و مهندسان دیگر در کشور شان زندگ

سال داشتم. من  ١٢درهلند پناهنده شدیم، هنگایم که من فقط  ١٩٩٨من و خانواده ام در سال  نیم کنند. 
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ز خو  از کودگ در این جامعه جدید بزرگ شدم و کسب هویت کردم.  ز آن کودگ اما برای یافیر دم و برای یافیر

ز دلیل در سال  به افغانستان بازگشتم.  ٢٠١٠که روزگاری در آن یم زیست به افغانستان رفتم. به همی 

 کردم تا ریشه، هویت و درک علت اصیل را که چرا در   ٨٠٠٠ امتداد جاده ابریشم را به طول
ی

کیلومیر رانندگ

 پناهنده شدم، پیدا کنم و به 
ی

جستجوی آن رفتم. باالخره متوجه شدم که در جهان بزرگیر مرحله اول زندگ

 یم کنم. 
ی

 شدید روستای پدرم را در شمال افغانستان دیدم و از  از آن زندگ
ی

از یک سو، فقر و توسعه نیافتیک

فته و توسعه یافته ای فکر کردم، جانی که در آن بزرگ شدم و اکنون به آن خانه 
سوی دیگر به شهر پیشر

   یم گویم. 

 هم اکنون در پاریس به رس یم برید، چه برنامه های دیگری در پیش رو دارید؟ اجرنیوز: مه

بدییه است، اینکه من برای تطبیق پروژه ام در پاریس آمدم و مدیون دوست و همکارم اکزاونی نییل هستم  

ز الملیلکه به من فرصت داد تا در ستاسیون اف بمانم و کار کنم. برای پروژهایم در پاریس با سازما  ن های بی 

ز املیل المپیک در تماس هستم. در بعیصز از دانشگاه ها مثل "دانشگاه ایکول   ۴٢چون یونسکو و کمیته بی 

ش دارم تا از برنامه های سافت ویر آنها استفاده کنم و بیشیر بیاموزم. به دلیل نبود نقش کیس ز دسیر   " نی 

 د، خواستم همان کیس باشم که دنبال من بیایند. با پروژهکه یم خواهند دنبالش بیایند و برنامه اش را ببین

خودم خواستم ثابت کنم که کیس که بگروند مهاجرت داشته باشد و یا مهاجر باشد و یا اصلیت کشور 

ز یم تواند به حل مسائل پیچیده اقتصادی و محیط زیستر در جامعه کمک کند.  دیگری را داشته باشد نی 

  ستند اما فرصت ها برای همه یکسان نیستند... استعداد ها در سطح جهان ه

 

 

  یما رساج با برجز از اغضای تیم ورزش بوکس در پاریس. عکس: حق کانی محفوظ است
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ز  ۲۹ریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت رسپل بتاری    خ آم جلسه کمیته   اسد سال روان چهارمی 
 . ادغام مجدد والیتر را در این والیت تدویر نمود 

اک معاون وایل ، روسای شهرداری،،شهرسازی،رسمیاست،مبارزه با  جلسه تحت ریاست وایل رسپل وبا اشیر
،صحت عامه،زراعت ،اداره احصاییه ومعلومات، اقتصاد ،فواید عامه، ریس شفاخانه  حوادث،ارایصز
، اطالعات فرهنگ ، شورای والیتر ,عدلیه,معا رف ،پوهنتون،رادیو تلویزون میل رسپل ،قوماندانز   والیتر

آغاز امنیه ،ریاست سکتوری مقام والیت ونماینده گان موسسات همکار با خوانش آیات کالم هللا مجید 
 . یافت

اک کننده گان رادر این جلسه خوش آمدید گفته در مورد موضوع نخست آمر مهاجر  ین صحبت نموده اشیر
 . دلسه کمیته ادغام مجدد والیتر خواستار همکاری بیشیر گردیج معلومات داده واز اعضای 

امون موضوع صحبت و معلومات ارایه پ سپس یک تن ار کارمندان اداره مهاجرین و عودت کننده گان  ی 
 . نمودند 
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هر یک به نوبه خود در زمینه رفع نیازمندهای عودت  اقبا نماینده های صحت عامه ومعارف در جلسه متع
خدمات همکار ی های همه جانبه خویش را اعالم نموده ، ودر اخی  وایل رسپل خواهان   کننده گان و عرضه

 . فتهمکاری برای عودت کننده گان وبیجاشده گان در این والیت گردیده جلسه پایان یا

 ن#عزت من میهن م

  

 

 

 


