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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 --------------------------- فته است .)دويچه وله( ا یکاهش   ۲۰۱۱بار بعد از سال  ی   نخست یشمار مهاجران در آلمان برا

 5 ------------------------------------------------------ است یادر قطر: جنگ افغانستان، جنگ منطقه غن   جمهور سییر 

   خايهېب ک    ړ کون
 7 ----------------------------------------------------------------------------- شوي شوو کورنيورسه مرسن 

 8 ------------------------------------------------------------------------- به آلمان انتقال داده شدند ونانیپناهجو از  ۱۳۹

 9 -------------------------------------------------- کندیم یگذار   هیدر افغانستان رسما افغان   ارد یلیم ۲۱،۳حکومت آلمان 

 10 ----------------------------------------------------------------- افغانستان درگذشت کتیکر   میل میعضو ت کتره بینج

 11 ----------------------------------------------------------- نفر کیو مرگ  د یجد مار یب ۶۴ ن  کرونا در افغانستان؛ شناسا
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 یم کنند برای نخستی   بار از سال 
ی

تا به حال کاهش یافته است. در حال حاض  حدود  ۲۰۱۱شمار مهاجران  که در آلمان زندک

 .میلیون مهاجر در آلمان به عنوان پناهجو به رسمیت شناخته شده اند ۱.۳۱

 

 

 

 

مدارک اقامت مختلف  داشتند، ثبت کردند. به این میلیون مهاجر را که  ۱.۷۷، حدود ۲۰۲۰ادارات مسئول از اواسط سال 

هزار تن کاهش یافته است. این بخشی از پاسخ وزارت داخله  ۶۲، حدود ۲۰۱۹ترتیب شمار آن ها در مقایسه با اواخر سال 

ره )شما« نویه اسنابروکر سایتونگ»آلمان فدرال به سوال جناح حزب چپ در پارلمان است که نسخه ای از آن را روزنامه 

 .روز دوشنبه( دریافت کرده است

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D9%88%D9%8A%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C/s-10259
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وزارت امور مهاجرین 
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میلیون مهاجر به عنوان پناهجو به رسمیت شناخته شده اند و به این ترتیب  ۱.۳۱براساس این پاسخ، در حال حاض  حدود 

هزار تن هنوز به عنوان  ۴۵۰هزار تن کمت  شده است. حدود  ۵۰شمار آن ها در مقایسه با نیمه نخست سال روان، حدود 

میت شناخته نشده اند یا این که مدرک دولدونگ )تحمل( دارند. براین اساس تعداد آن ها در مقایسه با سال  پناهجو به رس

  .هزار تن کاهش یافته است ۱۵گذشته حدود 

 پنج سال پس از بحران مهاجرت؛ وضعیت مهاجران در آلمان به روایت آمار: مرتبط

 یم کنند، برای نخستی   بار از آغاز سال 
ی

. دوباره کاهش یافته است ۲۰۱۱براساس این ارقام تعداد مهاجران  که در آلمان زندک

ز آن زمان شمار آن ها ساالنه رو به هزار تن یم رسید و ا ۴۰۰سال پیش شمار اشخایص که مدرک اقامت داشتند به  ۹حدود 

 ۱.۸۳هزار تن به شمار آن ها افزوده شده و به این ترتیب تعداد آن ها به  ۷۰، ۲۰۱۹تا  ۲۰۱۸افزایش بود. یط سال های 

 .میلیون تن افزایش یافته است

یل اصیل کاهش شمار اعالم کرد، دل« نویه اسنابروکر سایتونگ»وزارت داخله آلمان فدرال در پاسخ به سوال روزنامه 

پناهجویان این است که وضعیت حفاظت تعدادی از آن ها لغو شده، پس گرفته شده و یا این که مهلت اعتبار آن به پایان 

از مهاجران  که در آلمان سکونت داشتند، دیگر این « بخش قابل توجیه»رسیده است. یک سخنگوی وزارت داخله گفت، 

 .ا ترک کرده اندجا نیستند، یعن  این که کشور ر 

اوال یلپکه، نماینده حزب چپ های آلمان در پارلمان این کشور با توجه به این روند از سیاست مهاجرت حکومت آلمان 

 است به روزنامه 
ی

ما جا داریم، »گفت: « نویه اسنابروکر سایتونگ»فدرال به شدت انتقاد کرد. او که کارشناس امور پناهندک

 شان ارقام این را ثابت یم  
ی

ایط زندک مانده اند و رسی کند. همزمان ده ها هزار پناهجو در کمپ های کشورهای اروپان  گت 

انسان  است آلمان یم تواند و باید از ظرفیت هایش برای پذیرش این انسان ها استفاده کند تا »یلپکه در ادامه گفت: «. غت 

 .«استه شودبه این وسیله از فشار بر کشورهان  مانند یونان و ایتالیا ک

ا در پارلمان آلمان فدرال )بوندس  (CSU) هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان فدرال، از حزب سوسیال مسییح بایرن اخت 

 .«ما در حال نزدیک شدن به حداکتر شمار مهاجران در گذشته هستیم»تاگ( با اشاره به شمار مهاجران جدید اعالم کرد 

  صبح کابل

ی دوحه، روی موضوع  15شنبه )آقای غن  که روز سه ان(، در مرکز مطالعات منازعات و مسایل بشی اعمار صلح در »مت  

وری است. ای و همکاری جهان  کرد، گفت که اتصال منطقه، صحبت یم«افغانستان  برای ایجاد صلح کامال ض 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1/a-54810732
https://www.dw.com/fa-af/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1/a-54810732
https://subhekabul.com/author/subhekabul/
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، تاکید یمرییس ها پیش پایان یافته بود؛ گونه بود، مدتکند که جنگ افغانستان، جنگ داخیل نیست، اگر اینجمهور غن 

 .ای استی او، این جنگ، یک جنگ مطقهبه گفته

ان(، در مرکز مطالعات منازعا ۱۵شنبه )آقای غن  که روز سه ی دوحه، روی موضوع ت و مسایل مت   اعمار صلح در »بشی

وری استای و همکاری جهان  برای اال منطقهکرد، گفت که اتص، صحبت یم«افغانستان  .یجاد صلح کامال ض 

 .ها باشد و باید مردم این کشور در اولویت قرار داده شونداو، افزود که صلح در افغانستان نباید صلح جناح

ها در افغانستان قابل قبول نیست، گفت که در ی خشونتیش با اشاره بر این که ادامههاجمهور در جریان صحبترییس

 .بس را داشته باشیمروزهای آینده، ما باید شهامت اعالم آتش

، مردم افغانستان، حس عمیق برابری دارند و لویهبه گفته ها را نسون  افغا فیت و همی مشورن  صلح، ظر جرگهی آقای غن 

ی ۳،۳۰۰» است.  نشان داده های ما هرگز در مورد نفر در چهار روز گرد هم آمدند و یط سه روز به توافق رسیدند. درگت 

ی ل این مرکز بودجدان  نبوده است؛ درگت   «.ه استهای ما یک رقابت برای کنت 
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و گفت که در طول مندی زنان افغانستان نت   اشاره کرد های خود به توانی از صحبتجمهور غن  در بخش دیگر رییس

توانند برای ها یمها به کش احتیاج ندارند که برای شان صحبت کند یا بنویسد، آنتاری    خ ما، زنان قهرمان بوده اند و آن

 .خودشان صحبت کنند و بنویسند

ی دولت و وگوکنندهاکنون هیئت گفتای است که همآقای غن  در حایل گفته است که جنگ افغانستان، جنگ مطقه

شود که هیئت دو کم چهار هفته یمای پایان گذاشته شود. با آن که دستطالبان در قطر حضور دارند تا به این جنگ نقطه

 .وفق نشده اند، دستورالعمل کاری شان را آماده کنندبرند؛ تا اکنون اما مطرف در قطر به رس یم

sd92lt2http://tinyurl.com/y 

 د وزارت ویب پاڼه

 

  

http://tinyurl.com/y2lt92sd
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راستنېدونکو او بېځايه شوو کورنيورسه  ۶۰له لورې  WFPاو خوراک نړيوال سازمان  UNHCRد ملګرو متلونو دکډوالو ادارې 

  شوي. 
 نغدي او خوراک  موادو مرسن 

ۍ، چ   د نا امنيو له امله د يوشمت  سيموڅخه ددې واليت مرکز ته رابېځايه شوې وې د تیل  په 
 مه د ملګرو ملتونو ۱۴يادې کورن 

ۍ  UNHCRدکډوالو ادارې 
ۍ نغدې او دخوراک  نړيوال سازمان  ۱۵۵۰۰له لورې هرې کورن 

ۍ نه  WFPافغان 
له لورې هرې کورن 

ۍ اوړه،  ۴  کيلو دالنخود او يوه کيلو مالګه مرسته ووېشل شوه.   ۱۴کيلو غوړي،   ۱۴بوچ 

  شوي. 
 د ويلوده چ   يادو کورنيورسه مخک  هم دخوراک  موادو مرسن 

 دویچوله

ناهجویان انتقال مهاجر خوردسال از کمپ ویران شده موریا در یونان به آلمان انتقال داده شدند. پ ۱۵۰نخستی   گروه از 

 شوند. مراه یمههای شان و افراد زیر سن بدون یافته به آلمان شامل کودکان بیمار و خانواده

قبل از ظهر روز چهارشنبه در  ۱۱بر بنیاد اطالعات وزارت داخله آلمان فدرال، هواپیمای حامل این مهاجران حوایل ساعت 

 میدان هوان  هانوفر به زمی   نشست. 

مهاجر بوده است. مهاجران  که در این پرواز به آلمان انتقال داده  ۱۳۹آلمان گفته است که این هواپیما حامل وزارت داخله 

 شوند. جوی زیر سن بدون همراه یمپناه ۵۱های شان و کودک بیمار با اعضای اصیل خانواده  ۱۷شده اند شامل 

 ویسه هفته پیش اردوگاه موریا در شعله
ً
مهاجر خوردسال  ۴۰۰سوزی ران شد. به دنبال این آتشهای آتش سوخت و کامال

 کشورهای اروپان  به شمول آلمان قول دادند که بخشی از این پناهجویان 
به رسزمی   اصیل یونان انتقال داده شدند و برچ 

 سن از موریا را وعده داده است.  پناهجوی زیر  ۱۵۰پذیرند. آلمان پذیرش زیر سن را یم

 یمهزار مهاجر   ۱۲حدود 
ی

 ن  کردند، در ن  این آتشکه در کمپ موریا زندک
ی

خانمان شدند. در ن  این سانحه، سوزی به یکبارک

 حکومت یونان، یک کمپ موقن  را در لیسبوس ایجاد کرد. 

 ه روایت تصویربرسپناه موریا بار پناهجویان ن  وضعیت مصیبت

 رسپنایهن  

ای جز خوابیدن بردند. بعد از سوخی   این کمپ، اکتر این پناهجویان چاره یمهزار پناهجو در اردوگاه موریا به رس  ۱۲بیش از 

ها با بر پا کردن خیمه برای خود رسپناه موقن  ها در نزدیک یک کمپ دیگر در کاراتپه نداشتند. برچ  از آندر روی رسک

 دست به کار شدند و یک کمپ موقن  خیمهساختند. مقام
ً
 راتپه ایجاد کردند. ای در کاهای یونان فورا
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 کند. های یونان شش پناهجوی نوجوان و جوان افغان را به اتهام آتش زدن این اردوگاه بازداشت کرده و محاکمه یممقام

 آلمان در ماه مارچ راجع به پذیر 
 
ش این گروه از مهاجران بر اساس یک توافق قلن  به آلمان انتقال داده شدند. حکومت ائتالف

از جزایر یونان به توافق رسید. این اقدام در چهارچوب یک برنامه پذیرش مهاجران توسط کشورهای اتحادیه چند صد مهاجر 

 شود. اروپا انجام یم

های ها را کودکان بیمار و خانوادهمهاجر را از جزایر یونان بپذیرد که حدود یک هزار تن از آن ۲۷۵۰قرار است آلمان در مجموع 

 دهند. شان تشکیل یم

گ، بایرن، هسن، نیدرزاکسن، نوردراین وستفالن، شلسویگ  این پناهجویان پس از رسیدن به آلمان در ایاالت بادن وورتمت 

 شوند. هولشتاین برلی   و هامبورگ تقسیمات یم

 ودصم

 

میلیارد  ۲۱،۳تعهد نموده که  BMZ همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمانوزارت مالیه افغانستان میگوید که وزارت 

 .در افغانستان رسمایه گذاری کند ۱۳۹۹میلیون یورو برای همکاری مایل و فن  در سال  ۲۴۰افغان  معادل به 

 گفته است که در یک کنفرانس ویدیون  میان سکرتر دولت در وزارت
ٔ
نامه همکاری اقتصادی و  وزارت مالیه کشور در خت 

میلیون یورو را برای همکاری  ۲۴۰توسعه دولت فدرال آلمان با مقامات وزارت مالیه، کشور آلمان تعهد نمود تا مبلغ مجمویع 

 .رسمایه گذاری کند ۱۳۹۹مایل و فن  در سال 
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 وزارت مالیه آمده است که بودیجه مذکور توسط
ٔ
نامه غت  دولن  فراهم شده  بصورت مستقیم به سازمان های BMZ در خت 

میلیون یورو برای پروژه  ۱۸۰میلیارد افغان  معادل به  ۱۶و عالوه بر آن وزارت همکاری اقتصادی و توسعه فدرال آلمان با 

دوستانه در سال  ۱۹.۴میلیارد افغان  ) ۱.۷های تحکیم ثبات و  از افغانستان حمایت  ۱۳۹۹میلیون یورو( برای کمک های بشی

 .میکند

ادی ارغندیوال، رسپرست وزارت مالیه میگوید که کشور آلمان به عنوان دومی   کمک کننده مایل بزرگ افغانستان، عبداله

 .داشته است ۲۰۰۱نقش اسایس را در بازسازی افغانستان در دوران پس از سال 

 
 
غانستان اختصاص داده میلیون یورو( را به صندوق وجیه بازسازی اف ۵۵میلیارد افغان  ) ۴.۹حکومت آلمان مبلغ اضاف

 .به افغانستان کمک میکند ۱۳۹۹میلیون یورو را در سال  ۹۵میلیارد افغان  معادل به  ۸.۴۶است که به طور مجمویع 

ان    ۱۳۹۹, ۱۵مت  

 رادیو آزادی 

 

 

 ریکت افغانستان ک، بازیکن تیم میل کهللا ترهنجیب

یک ساخی     رسی

  .ک عضو تیم میل کریکت این کشور ابراز تأثر کرده اندکریکت بورد و فدراسیون فوتبال افغانستان از درگذشت نجیب تره
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ک روی پرده نمایش داده شد و بعد امروز قبل از آغاز مسابقۀ لیگ برتر فوتبال افغانستان در کابل، تصویر بزرگ نجیب تره

 .کاران و خانواده مرحویم ابراز تسلیت گفته شداز دعای آمرزش، به ورزش

ک به روز جمعۀ گذشته بر اثر یک حادثۀ ترافیک به شدت زخیم شد، وی چند روز در حالت کوما بود و صبح نجیب تره

 .اکتوبر( در شفاخانۀ ننگرهار درگذشت ۶شنبه )امروز سه

و آزادی گفت: "تره ک به حق رسید، من و او بسیاری بازی شهزاد محمدی، ورزشکار شناخته شدۀ کریکت افغانستان، به رادی

 ".ها را اگر در بنگالدش یا کوریا بود با هم آغاز کردیم، این خت  ناراحت کننده برای کریکت در رسارس افغانستان است

 به  ک حادثهک چند روز پیش در یفرید هوتک سخنگوی کریکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت: "نجیب تره
ی

رانندک

ان اجازه نیم دادند که به شفاخانۀ دیگر منتقل شدت مجروح شد. وی در شفاخانه بود. چون وضعیت وی خوب نبود، داکت 

 ".شود

الملیل راه میالدی به کریکت بی    ۲۰۱۴آوره بازی کرده و در سال  ۲۰ک بتسمن جوان افغان در بسیاری مسابقات نجیب تره

 .دیش بوددر برابر بنگله ۲۰۱۹سابقۀ او نت   در سال مدیش و آخرین ر مقابل تیم بنگلهیافت. اولی   مسابقۀ وی د

گزاری افق  ساعت پیش 19 خت 

و در این مدت تنها یک بیمار  بیمار جدید کرونان  شناسان  شده ۶۴روز گذشته، اعالم کرد که در شبانهوزارت صحت عامه 

 استجان باخته

 .استنفر رسیده ۴۸۶هزار و  ۳۹تان به در افغانس ۱۹-بیمار جدید، شمار مبتالیان کووید ۶۴بر بنیاد آمار رسیم با شناسان  

 .استر افزایش یافتهنف ۴۶۷هزار و گذشته، شمار قربانیان نت   به یکساعت   ۲۴همچنی   با مرگ یک نفر در 

 ۹۷۷هزار و  ۳۲اند که با این حساب، شمار بهبودیافتگان نت   به نفر بهبود یافته ۹۸طبق آمار رسیم، در شبانه روز گذشته، 

 .استنفر رسیده

 .نیان کرونا در کشور استآمار رسیم وزارت صحت، حاک از کاهش چشمگت  در شمار مبتالیان و قربا

 .روند شیوع کرونا کاهش یافته و از آزمایش موارد مشکوک، تنها هفت درصد آن مثبت است

 .است از شیوع موج دوم کرونا را بیشت  کردهها و مکاتب اما نگران  در همی   حال گشایش دانشگاه

https://ufuqnews.com/archives/author/m_noori
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های الزم را برای شود و دولت، زیرساختنیمها و مکاتب رعایت انتقادهان  وجود دارد که دستورات صیح در دانشگاه

، فراهم نکردهاجرای کامل توصیه  .است، به همی   دلیل موج دوم کرونا دور از احتمال نیستهای بهداشن  در مراکز آموزیسی


