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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ------------------------------------------------------ (وزی) مهاجر ن شودتذکره به مهاجران افغان در آلمان آغاز یم عی    توز 

 5 ------------------------------------------- وزارت( تیسا بیآغازشد ) و  سیدر باد غ زمستان   یمساعدت ها عی    روند توز 

 6 ----------------------------------------- له( چهیها پناهجو را در برف و رسما رها کردند) روزنامه دو ده انیآلمان؛ قاچاقچ

 7 ----------------------------------------------- وزارت( تیسا بیخانواده در قندهار مساعدت صورت گرفت ) و  136به 

 
 

 8 --------------------- (فاریس سش   ن   را نجات داده بود' رد شد) ن   ها ن  کایخلبان افغان که 'جان آمر  درخواست پناهندگ

 9 -------------------------------------------------------------------------------- شد ن  ت صلح رسانجام نهامذاکرا ۀو یکارش

 9 ---------------------------- افغانستان( یقندهار) رزونامه اقتصاد تیخرما در ول  باغ تجارن   بیجر  ۲۵آغاز کار ساخت 

 10 ------------------------------------------------------ (فاریس یس ن   وارد افغانستان شد) ن   رانیقطار حامل بار از ا ی   اول
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار می   کامل

 گقونسل
 

های سیایس این کشور به زودی روند توزی    ع ری افغانستان در مونشن آلمان گفته است که نمایندگ
 را برای دهتذکره به مهاجرین افغان را آغاز یم

 
وع توزی    ع تذکره سهولت بزرگ ها هزار مهاجر افغان کنند. رس 

 .کنددر آلمان ایجاد یم

 

 (  ۲۰۲۰در مونشن آلمان روز چهار شنبه ) دوم دسمب  قونسلگری افغانستان 
 

های گفته است که نمایندگ
 تا دو هفته دیگر روند توزی    ع مستقیم تذکره را به مهاجرین افغان مقیم آلمان 

ً
سیایس افغانستان احتماال

  .آغاز خواهند کرد

گونه آنالین   تذکره تابعیت را به هایتوانند از حال فورمه یمگوید که افغانان متقاض  تذکر این قونسلگری یم
 .خانه پری کرده و به این قونسلگری بفرستند

وع موج مهاجرت رده اند که اغلب کصدها هزار افغان به آلمان مهاجرت   ۲۰۱۵ها به اروپا در سال بعد از رس 
 در گرفی   ها سند هویت و تذکره ندارند. تا حال مهاجران  که پاسپورت و تذکره نداشتند، به مشکل بزر آن

 
گ

 .تذکره که برای تثبیت هویت در آلمان نیاز است، دچار بودند

  آن
 

 تذکره تابعیت ندارند، مجبورند در نمایندگ
ً
های سیایس آلمان درخواست تذکره مهاجران افغان که اصال

 غیان  بدهند و سپس اعضای خانواده یا وکیل شان در افغانستان آن را یط مراحل کنند. این شیوه اغل
ً
با

  .گب  و جنجایل است و برای مهاجران  که بستگان شان در افغانستان نیستند، بسیار دشوار استوقت

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/a-55799929?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ال قونسل افغانستان در مونشن ، رسانه همکار دویچه وله گفته «مهاجر نیوز»به  صفت هللا رحییم، جب 
 را از نمایند  روز تذکره تابعیت شان ۱۰توانند در مدت است که مهاجرین افغان پس از این یم

 
های سیایس گ

 .افغانستان در آلمان به دست آورند

 
 

های سیایس این کشور در آلمان دست به نقل از یک اعالمیه این قونسلگری، با توزی    ع تذکره در نمایندگ
 .شودتاه یمکردند نب   کو برخ  از افراد که به نام وکیل از این روند اخاذی و سوء استفاده یم

کت و افرادی که به  « مهاجر نیوز»ری افغانستان در مونشن به منابع از قونسلگ گفته اند که چندین رس 
کردند به کمک پولیس آلمان بازداشت شده گونه جعیل تذکره به مردم حت  به شهروندان پاکستان  توزی    ع یم

 .اند

 سیایس افغانستان ،در حال حاض  
 

 هزار پناهجوی افغان د ۲۸۰بر بنیاد آمار این نمایندگ
 

ر آلمان زندگ
این قونسلگری روزانه به حدود  گویند که مراجعی   کنند. مسئولن قونسلگری افغانستان در مونشن یمیم

 .رسدتن یم ۳۰۰

ال قونسل افغانستان در مونشن با آنالین شدن روند توزی    ع تذکره و پاسپورت به پناهجویان  به نقل از جب 
 .خواهد یافت افغان شمار مراجعی   به این قونسلگری کاهش

  ۲۸۰۰هزار تذکره غیان  و  ۱۰هزار پاسپورت ، ۱۴۰۰ماه نخست سال روان میالدی  ۱۰تنها در 
 
سند حقوق

 سیایس افغانستان در مونشن به مردم توزی    ع شده است
 

 .در نمایندگ

 

 

 

قوس روند توزی    ع مساعدت  11ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولیت بادغیس به روز سه شنبه 
 مود. ن  خانواده بیجاشده در آن ولیت آغاز 714زمستان  را برای 

های قادس، آبکمری، بالمرغاب و مرکز میباشند و توسط اداره امور های یاد شده از ولسوایلخانواده
 و موسسات همکار رسوی شده بودند.  مهاجرین
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وزارت امور مهاجرین 
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، دو تخته کمپل، یک بسته البسه گرم مردانه و زنانه برای  350هزار و  15کمک یاد شده مبلغ   650افغان 
هزارافغان   12خانواده مبلغ  31هزارافغان  و به  24خانواده مبلغ  33به  ،IOMموسسه  خانواده از جانب
 .وایل، نماینده های اداره مهاجرین و موسسات یادشده آغاز یافتبا حضور داشت   CHAاز سوی موسسه 

 

 

پناهجون  را که به آلمان منتقل کرده بودند، درنیمه راه زیر بارش برف و در رسمای شدید  ۵۴قاچاقچیان
تا  ۲ی آلمان با کشور چک رها کرده اند. در میان این پناهجویان همچنان اطفال درکنار ییک از شاهراه مرز 

 .ساله نب   شامل اند ۱۴

ان انسان  پناهجو را در برف باری و رسمای شدید  ۵۶پولیس فدرال آلمان روز سه شنبه خب  داده که قاچاقب 
میان این پناهجویان همچنان اطفال  در کنار شاهرایه در نزدییک مرز آلمان با جمهوری چک رها کرده اند. در 

 .ساله نب   شامل اند ۱۴تا  ۲میان 

گزاری آلمان از قول منابع پولیس، قاچاقچیان انسان این مهاجران را به منقطه فالس علیا در  به گزارش خب 
رها  ایالت بایرن آورده و سپس آنان را در رسمای شدید و زیر بارش برف در ییک از شاهراه های این منطقه 

، سومالیان  و فلسطیت  و از جمله شش تن آن ها کودکان  .کرده اند به گفته پولیس این پناهجویان سوریان 
 .میان دو تا چهارده ساله هستند
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 توسط یک موتر باربری به آلمان منتقل شده و در ییک از پارک های  
ً
پولیس گفته است که این افراد احتماال

گ آلمان و کشور چک رها شده اند. یک شهروند آلمان از بودن این کنار شاهراه در مرز میان شهر  نورنب 
 .افراد در پارک موترها در کنار شاهراه به پولیس اطالع داده است

 بوده اند. چند تن از این پناهجویان« موتر دیگری»این گروه پناهجویان چندین ساعت برای انتقال در انتظار 
ز رفته و رسگردان راه یم پیموده اند. پولیس پناهجویان مذکور را به ییک ادر جاده ایالت  موازی به شاهراه 

 شود
 

 به آنان رسیدگ
ً
 .ساختمان های مربوط به اداره اطفائیه منتقل نموده تا عجالتا

 

 

قوس از مساعدت خورایک و  11ین و عودت کننده گان ولیت قندهار به روز سه شنبه ریاست امور مهاجر 
 خانواده بیجا شده در آن ولیت خب  داد.  136غب  خوارگ برای 

های ارغنداب، ژیری، پنجوان  و میوند ها قبال از اثر جنگ از ولیات هلمند، ارزگان، ولسوایلاین خانواده
 ولیت بیجا و توسط این اداره شناسان  شده بود. به مرکز این  ولیت قندهار

کیلو مواد 3  کیلو نمک،  ۲کیلو دال ،   ۲۵کیلو روغن، ۱۸کیلو آرد، 116های یاد شده به هر فامیل کمک
های سیار های صیح، تشناب، بسته WFP طرف موسسهز پاکت بسکویت ا 20سوی تغذیه برای اطفال و 

، بسته غب  غذان  و یک باب خیمه از طرف DACARوسسه و چوگ برای اشخاص معیوب از جانب م
 که با حضور نماینده اداره امور مهاجرین و موسسات یاد شده توزی    ع شد. بوده  UNHCR موسسه
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وهای آمریکان  در افغانستان کار یم کرد و در نجات جان رسبازان یک خلبان نظایم افغان که همراه با نب 
 کند. 

 
 آمریکان  نقش داشته، اکنون از ترس جانش مجبور شده است به صورت مخف  زندگ

 آقای 
 

یپس" درخواست پناهندگ ی نظایم آمریکان  "استارز اند اسب  اسدی، همرس نظر به گزارش پایگاه خب 
اش در ابتدا از سوی دولت آمریکا پذیرفته شده بود ویل در ماه گذشته این درخواست از و دخب  چهارساله

 رد شد. 
 

 سوی ارتش آمریکا به یکبارگ

ی به نقل از مسئولن نظایم گفته است که آقای اسدی در نجات جان چندین خلبان آمریکان   این پایگاه خب 
  نقش اسایس داشته است. 

وهای آمریکان  این خلبان در مصاحبه با رسانه  در جان  پنهان در محافظت نب 
ها گفته است که برای مدن 

 یم
 

لت داده شده بود که یا دوباره به قوس/آذر( مه ۱۰کرد اما برای او تا روز دوشنبه )در افغانستان زندگ
 ارتش بپیوندد یا هم محل محافظت شده را ترک کند. 
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 ۲۱اند که کارشیوۀ مذاکرات صلح در تان و گروه طالبان اعالم کردهکنندۀ دولت افغانسهای مذاکرههیأت
 ماده به شمول مقدمۀ آن نهان  شده است. 

کنندۀ دولت افغانستان عرص امروز )چهارشنبه، دوازدهم قوس( در نادر نادری، سخنگوی هیأت مذاکره
ش نوشته است که کارشیوۀ گفتبرگ افزاید که وگوهای صلح نهان  شده است. آقای نادری یمۀ توییب 

های مذاکران  دولت افغانستان و گروه طالبان با نهان  شدن این کارشیوه به مرحلۀ بعدی مذاکرات هیأت
بحث متمرکز  های مورد ها روی گزینش اجندای موضوعز این بحثشوند. به سخن او، پس اصلح وارد یم
 خواهد شد. 

 نهان  شدن این کارشیوه را 
همزمان با این، محمدنعیم وردک، سخنگوی دفب  سیایس طالبان در قطر نب  

ش نوشته است که این کارشیوه به شمول مقدمۀ آن نهان  شده تأیید یم کند. آقای وردک در برگۀ توییب 
 کنند. آغاز یم وگوها را های مذاکران  بحث روی آجندای گفتاست و هیأت

این در حایل است که روزهای پیش دفب  سیایس طالبان مدیع شده بود که این کارشیوه حدود هفده روز 
پیش از امروز نهان  شده بود. هیأت دولت اما نهان  شدن این کارشیوه را رد کرد و مدیع شد که روی مقدمۀ 

 این کارشیوه توافق صورت نگرفته است. 

سنبله در قطر آغاز  ۲۲های مذاکران  دولت و طالبان نزدیک به سه ماه پیش در هیأت های ابتدان  زن  رأی
کردند و رسانجام با پا در میان  قطر، ایالت شد. دو جانب تاکنون روی کارشیوۀ مذاکرات اصیل بحث یم

 اند. متحدۀ امریکا و پاکستان روی این کارشیوه به توافق رسیده

 

جریب باغ تجارن  خرما با هزینه دو  ۲۵ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولیت قندهار از آغاز کار ساخت 
  .میلیون افغان  در این ولیت خب  میدهد

یگوید که این پروژه دو میلیون افغان  هزینه سید حفیظ هللا سیدی، رئیس زراعت و مالداری ولیت قندهار م
د و در جریان آن در سه ولسوایل   .جریب باغ تجارن  خرما ساخته میشود ۲۵میب 
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 (حاصل دیه نخستی   باغ خرما درولیت ننگرهاآرشیف ) تصویر از                          

شکل رسیم در ولسوایل دامان به گونه  به گفته رئیس زراعت قندهار، روند ساخت این باغهای تجارن  به
 .رسیم آغاز شده است

نامه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان آمده است که این نخستی   بار است در قندهار  در خب 
ها به منظور تروی    ج پرورش و در نهایت تولید خرما ساخته شوند. این باغباغهای تجارن  خرما ساخته یم

  .خواهند شد

در حالیست که پیش از این در ولیات هلمند، فراه، قندهار، لغمان، ننگرهار و نیمروز باغ های تجارن  این 
 .خرما ساخته شده بود

تن  ۵۰۰قطار شامل این اولی   تبادل کال در تاری    خ دو کشور، با قطار است. به گفته مسئولن افغان این 
 سیمان بوده که از ایران به افغانستان آورده شده است. 

یس گفت که افغانستان امید وار است این کار فصل جدید در ن  جیالن  فرهاد، سخنگوی وایل هرات به ن  
 حیات اقتصادی، همکاری و حمل ونقل زمیت  میان دو کشور و کشورهای منطقه باشد. 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

خواف از ایران به هرات صادر شده  -او افزود که این محموله به گونه آزمایش  از طریق خط آهن هرات 
است. او افزود که از این خط آهن در مرحله نخست برای انتقال کالهای تجارن  میان دو کشور و در 

خط آهن، در یک مرحله دوم برای رفت و آمد مسافران استفاده خواهد شد.آقای فرهاد افزود که این 
 هزار تن کالی تجارن  را دارد.  ۵ایل  ۴روز، ظرفیت انتقال 

 

 

 


