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 صفحه                                      عنوان                                                                    

 4 ------------------------------------------------------------------- سره مرسته وشوه ویکورن وزلهېاو ب ویشو هیاېځب ونوګله زر

 5 ------------------------------------------------------------------------ کمک شدند اتیوال 16هزار خانواده، در  9به کینزد

 6 -------------------------------------------------------------- به کشور برگشت نمودند رانیهزار نفرمهاجر، از ا 4به  کینزد

 6 ------------------------------------------------ شان هستند یپناهندگ یهابه درخواست یدگیهزار افغان در آلمان منتظر رس ۳۰

 8 ------------------------------------------------------------ يړکول غوا ېاقتصادي مرست رهېمریکا پر طالبانو د بندیزونو سرب

 9 ----------------------------------------------------- شول ستلیپران ایوروسته ب ېمود ېدږدولتي پوهنتونونه له او ېافغانستان ک

 11 --------------------------------------------------- ماندن در آلمان دارند یبرا یادیافغان شانس ز انیداخله آلمان: پناهجو ریوز

 13 ------------------------------------------------------- هړجام لوبه لغوه ک والړید ن بالټکال د فو ۲۰۲۲ سره د یېد روس ډپولن
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 اخبارتن کامل 

 ېب پاڼهد وزارت و

 

 .زره بېځایه شویو او بېوزله کورنیو سره مرسته وشوه ٨مه په کابل کې له ٧د حوت په 

 .نورو کورنیو سره د غذایي توکو مرسته وشوه ٧۲۰۰کورنیو سره درې زره افغانۍ، دوه قلمه غذایي توکو او  ٨۰۰له 

یاده مرسته د پاکستان هېواد د سناتور طلحه محمود فاونډېشن له لوري ترسره شوه چې پکې اوړه، وریژې او نغدې پیسې 

 .شاملې وې

ست الحاج خلیل الرحمن حقاني د یادې مرستې د توزیع په جریان کې د د کډوالو او بېرته راستنېدوکو چارو وزارت سرپر

سناتور محمود فاونډېشن نه مننه وکړه، او د مرستو د وېش په رونټیا یې تاکید وکړ، او د افغانستان خلکو ته یې د ډېرو 

 .مرستو غوښتنه وکړه

 .رو مرستو ژمنه وکړهد یاد فونډېشن مشر هم په خپلو خبرو کې د افغانستان له خلکو سره د نو
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 وزارت وېب پاڼه

 

 

خانواده بیجاشده دروالیات کندز، جوزجان، ارزگان، هلمند، لغمان ، سمنگان ،کابل،  8701در جریان یک هفته که گذشت 
میدان وردک، لوگر وبلخ، ازطریق واحد های دومی وزارت امور مهاجرین تخار، قندهار، خوست، غور، ننگرهار، بادغیس، 

 مساعدت شدند.

برای خانواده های مذکورکه از اثرجنگ، حوادث طبیعی بیجاشده بودند وهمچنان برای عده ای ازخانواده های بی بضاعت   
عودت کنندگان والیا ت با همکاری شماری ،معلول ، معیوب ، افراد یتیم و خانم های بیوه بودند، ادارات امور مهاجرین و 
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های بهداشتی، آشپزخانه، های مساعدتی را که شامل مواد غذایی، پول نقد، بسته، بستههای مددرسانی بین المللیاز سازمان
 های فامیلی بود، توزیع کردند.بسته

 ویب سایت وزارت 

 

 5و 4تن مهاجر افغان، به تاریخ های  748هزارو  3آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت نمیروز از برگشت 
 سالروان به کشورخبرداد.  حوت

خانواده که شامل 24تن افراد مجرد، به طور جبری و 1952تن و همچنان  282فامیل، شامل 64از مجموع افراد یادشده، 
 تن افراد مجرد به صورت خود انگیخته ازطریق مرز میلک وارد کشور شده اند. 1422ن وت 92

به سازمان   تن افراد مجرد را جهت مساعدت وکمک 738  مرد وزن وهمچنان 323فامیل، شامل  81منبع عالوه نمود که 
 معرفی شدند.  IOMبین المللی مهاجرت یا 

 مهاجر نیوز

های پناهندگی هزار پناهجوی افغان به شمول شمار زیادی از جوانان در آلمان منتظر رسیدگی به درخواست ۳۰نزدیک به 
 .شان هستند. از سوی دیگر، میزان قبولی پناهجویان افغان در آلمان افزایش چشمگیر یافته است

آلمان روز پنج شنبه براساس معلومات وزارت داخله این کشور گزارش « فونکه»ای رسانه متعلق به گروههای روزنامه
پناهجوی افغان زیر کار بوده است که دو سوم یعنی  ۳۳۶هزار و  ۲۹دادند که در اخیر ماه جنوری امسال تقاضای پناهندگی 

 .دهندها را مردان تشکیل میتن آن ٧۴۹هزار و  ۱۹

دهند. این ساله تشکیل می ۴۰تا  ۱٨تن از این پناهجویان را افراد بین سنین  ۱۶۵هزار و  ۱۲گزارش آمده است که در این 
 .ها ارائه داده استمعلومات را وزارت داخله آلمان به درخواست جناح پارلمانی حزب چپ
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

انستان افزایش چشمگیر یافته است. بنا بر آمار در این میان، میزان قبولی پناهجویان افغان بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغ
 .درصد بوده است ۹۹اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان )بامف( در ماه جنوری میزان قبولی پناهجویان افغان تقریباً 

بندی شده اولویتهای زیر کار وزارت داخله آلمان فدرال در مورد افزایش میزان قبولی پناهجویان افغان گفته است که دوسیه
 .اولویت داده شده است« پذیرآسیب»ها و افراد های خانوادهاند و به درخواست

 ذیرش ایالتی را برای افغان ها ارائه کندهای آلمان: وزیر داخله مجوز برنامه های پحزب چپ :مرتبط

ها نگران است که دلیل این میزان باالی قبولی پناهجویان افغان ناشی از به تعویق انداختن اما فراکسیون پارلمانی حزب چپ
رسشنامه ها در پارلمان آلمان در این پهای پناهندگی مردان جوان باشد. کالرا بونگر، نماینده حزب چپرسیدگی به درخواست

خواست از حکومت آلمان معلومات بگیرد که آیا بازگشت دادن مردان جوان و سالم به افغانستان را هنوز هم مناسب و می
 .بیندمنطقی می

پروژه ای زیر نام "ادغام از طریق ورزش" به هدف نزدیک ساختن پناهجویان کشورهای مختلف و ادغام موفق آنان در 
رینگن روی دست گرفته شده بود. این پروژه فرصت خوبی را به وجود آورده است. پناهجویان و جامعه آلمان، در ایالت تو

 .شهروندان آلمانی توانسته اند با راه اندازی برنامه های مشترک شناخت بهتری از یکدیگر داشته باشند

اند که بیشترین رقم در سطح اتحادیه تقاضای پناهندگی ارائه شده  ۴٧۲۳۱در آلمان جمعاً  ۲۰۲۱تا پایان ماه جون سال روان 

 اروپاست

وزارت خارجه آلمان در پاسخ به این پرسش گفته است که اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان )بامف( هر درخواست پناهندگی 
 .کند که آیا مستحق حفاظت هست یا نهرا به صورت انفرادی بررسی می

همزمان « ود که مردان تنها، سالم و جوان از کسب حفاظت برخوردار نشوند.تواند عالوه بر این باعث شاین می»به گفته او، 
دهد و به خصوص برای پذیرش کسانی که حکومت فدرال اطمینان داد که آلمان تعهدش نسبت به مردم افغانستان را ادامه می

 .به دلیل همکاری قبلی با جمهوری فدرال آلمان در معرض خطر هستند، تالش خواهد کرد

https://www.infomigrants.net/prs/post/38624/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

این که در آلمان از حمایت مردان جوان افغان در برابر »ر از این روش حکومت فدرال آلمان انتقاد کرده و گفته است: یونگ
 «.باشدآمیز افغانستان، افتضاح میشود، با توجه به وضعیت فاجعهاخراج خودداری می

است. عالوه « غیرمسئوالنه»ایط کنونی ها گفته است که بازگشت دادن هر کسی به افغانستان در شراین نماینده حزب چپ
ها در جامعه تاثیر منفی های جوان بر ادغام آنهای افغانبر این، او گفته است که به تعویق انداختن رسیدگی به درخواست

 .دارد

 دویچوله پښتو

بندیزونو سربېره امریکا د افغانستان ولس ته بشري او اقتصادي مرستې رسول غواړي. په دې موخه د طالبانو پر حکومت د 
 .اوس یو مهم ګام پورته شوی دي

 

د متحده آیاالتو د مالیې وزارت د جمعې په ورځ داسې یو الیسنس یا مجوز صادر کړی چې په افغانستان کې تجارتي او مالي 
دې الرې ټاکل شوی د دې تضمین هم وشي چې په هېواد کې عادي خلکو ته، مثالً د غیر دولتي معاملو ته پراختیا ورکوي. له 

سازمانونو له الرې مرستې ورسیږي، خو طالبان ورڅخه په عین وخت کې ګټه وانه خلي. د متحده آیاالتو حکومت په تېرو 
ارواکي وویل چې د افغانستان د بشري او څو میاشتو کې هم داسې ورته مجوزونه صادر کړي ول. د امریکا یوه حکومتي چ

اقتصادي کړکېچ په وړاندې بېړنی اقدام ډېر اړین کار دی. په خبره یې تر حده زیات خلک له لوږې څخه کړیږي او د اړتیا 
 .وړ توکي هم نه ور رسیږي

ه بندي کړې او بندیزونه د متحده آیاالتو حکومت طالبان او ورسره تړلې حقاني شبکه د تروریستي سازمانونو په توګه درج
یې ورباندې لګولي دي. اصلي ننګونه اوس دا ده چې افغانستان ته مرستې ورسیږي بې له دې چې د طالبانو مالي مالتړ 

طلبانو په وړاندې بندیزونه به دوام پیدا «وشي. د متحده آیاالتو د بهرنیو چارو وزیر، انتوني بلینکن، ټینګار وکړ چې د 
 ».کړي

https://www.dw.com/ps/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%DB%90%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%90-%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%BA%D9%88%D8%A7%DA%93%D9%8A/a-60927732
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ینا د متحده آیاالتو د حکومت دغه ګام د دې هدف لري چې خصوصي شرکتونو او مرستندویو ټولنو ته د افغانستان د هغه په و
حکومتي ادارو سره همکاري آسانه کړي، آن له هغو ادارو سره چې د داسې کسانو له خوا یې مشري کیږي چې بندیزونه 

ولس سره په هغو هڅو کې څو خپل اقتصاد بېرته ورغوي،  موږ له افغان«ورباندې وضع شوي دي. بلینکن زیاته کړه چې 
 ».د هغوی په څنګ کې والړ یو

 

 په افغانستان کې بې وزلي زیاته شوې او بشري مرستو ته ډېره اړتیا ده

میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس له نیمایي زیاته  ۲۴مرستندویه ټولنې په ورته وخت کې خبرداری ورکوي چې تقریبا 
میلیونه تنه کابو له لوږې څخه د مړینې په درشل کې قرار  ۹ه ده، له سختې لوږې سره مخ دي، په داسې حال کې چې برخ
 .لري

هدف د دې تضمین «د متحده آیاالتو د نړیوالې پرمختیا د آژانس یوې مدیرې، سامانتا پاور، وویل چې له نوو آسانتیاوو څخه 
معامالتو او فعالیتونو مخه نه ډب او نه هم ونیسي چې د افغانستان د خلکو د بنیادي  دی چې د متحده آیاالتو بندیزونه د هغو

 ».بشري اړتیاوو پوره کولو له پاره ورته ضرورت شته

میلیونو امریکایي ډالرو بشري  ۳۰۰د بایدن تر مشرۍ الندې د متحده آیاالتو حکومت هم د کال په پیل کې له افغانستان سره د 
 .مرستو اعالن وکړ او په دې ترڅ کې اوس له نړیوال بانک او نورو موسسو سره ګډ کار کوي

 بی بی سی پښتو

https://www.dw.com/ps/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%DB%90%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%90-%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%BA%D9%88%D8%A7%DA%93%D9%8A/a-60927732
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

فبروري( د کابل په ګډون یو شمېر نورو والیتونو کې دولتي پوهنتونونه  ۲۶د افغانستان په سړو سیمو کې د شبنې په ورځ )
 پرانیستل شول.

سهار د طالبانو د لوړو زدکړو وزارت وایي دولتي پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، خو وایي نجونې به 
 او هلکان د ماسپښین مهال درسونو ته ورځي.

 د یاد وزارت ویاند مولوي احمد تقي وایي، د لوړو زدکړو د پالن له مخې به یې تحصیلي بهیر پر مخ ځي.

 د یاد وزارت په وینا، د مالي ستونزو له امله یې پوهنتونونه تړلي وو او وایي په نویو تګالرو هم کار کوي.

 فغانستان په ګرمو سیمو کې له وړاندې دولتي پوهنتونونه پرانیستل شوي دی.یاده دې وي چې د ا

همدا راز په خصوصي پوهنتونونو کې له تېرو نژدې شپږ میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت له الر ښوونې سره سم نجونو 
 او هلکانو د ټولګیو په ځانګړیو برخو کې زدکړې ترالسه کولې. 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

د کابل پوهنتون یوه محصله دنیا نیازۍ چې د پوهنتونونو د پیل پر لومړۍ ورځ خپل ټولګي ته تللې وه بي بي سي سره یې 
"ډیر پخواني استادان یې نه وو او دنجونو د جامو په اړه لیکلې بڼه یې ځینې الرښوونې پر دیوالونو ځړېدلې  خبرو کې وویل،

 وې".

دافغانستان له یوشمیر نورو والیتونو هم بي بي سي سره خبرو کې زدکونکو ویلي چې نجونې او هلکان ټول پوهنتونونو ته 
 ورستانه شوي.

بیند. به قول وی، مهاجران افغان حتی پیش وزیر داخله آلمان برای پناهجویان افغان شانس خوبی برای ماندن در آلمان می
به اساس  .های ادغام در این کشور مستفید شوندتوانند از برنامهاز تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی شان، می

یک کشور مبداء با چشم اندازهای خوب برای » ارزیابی جدید نانسی فیزر، وزیر داخله آلمان فدرال، افغانستان در آینده
خواهد بود. به قول وی این امر به پناهجویان این کشور که حاال بار دیگر توسط گروه طالبان  «ماندن شهروندانش در آلمان

ی دهد که حتی پیش از تصمیم گیری در مورد تقاضای پناهندگی شان، در کورس های ادغام، اداره می شود، این امکان را م
 .که با بودجه دولتی تمویل می شوند، شرکت کنند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 نانسی فیزر، وزیر داخله آلمان فدرال

خبرگزاری آلمانی دی.پی.ای از قول حلقات حکومت آلمان فدرال گزارش داده است که فیزر در مورد این رده بندی برای 
درصد تعیین  ۵۰، که بیش از «نرخ حفاظت کلی»افغانستان تصمیم گرفته است، با آنکه در سال های اخیر معیار موسوم به 

 .شده است، هنوز بدست نیامده است

وزارت داخله آلمان دیدگاه هوبرتوس هایل وزیر امور کار این کشور را تأیید کرده است که به پناهجویان به این ترتیب 
 .وارد آلمان شده اند، باید اجازه دسترسی به کورس های آموزش زبان و حرفه داده شود ۲۰۱۹افغان، که بعد از اول آگست 

 .افغانستان را رد کرده بود هورست زیهوفر، وزیر داخله پیشین آلمان، تغییر رده بندی

تصمیم گیری جدید وزارت داخله آلمان در مورد رد بندی افغانستان، به اساس طرح پیشنهادی این وزارت، چنین توجیه شده 
 .«در آینده افزایش خواهد یافت»برای افغانستان به گمان اغلب « نرخ حفاظت کلی»است که معیار 

ه است که با آنهم در اداره امور مهاجرت وزارت داخله آلمان در این رابطه خبرگزاری دی.پی.ای همچنان گزارش داد
« نرخ حفاظت کلی»چنین توجیه شده اند که پیش بینی معیار « رأی گیری ویژه»تردیدهای وجود دارد. این تردیدها در یک 

 .انجام شود« به اساس کدام معیار عینی»در قبال افغانستان 

، در مورد اتخاذ تصامیم مثبت در مورد تقاضا های پناهندگی برای شهروندان کشورهای «کلی نرخ حفاظت»معیار موسوم به 
 .خاص، تعیین کننده است، و حفاظت محدود از پناهندگان و ضمناً ممنوعیت اخراج آنها را شامل می شود

 

 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF/a-60346176
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 امریکا غږد 

  

وویل چې پولنډ به د روسیې سره د فوټبال د نړیوال جام د وروستي پړاو  (٧کب ) ۲۶فبرورۍ د پولنډ د فوټبال فدراسیون د 
  .په مسکو کې وشي ۲۴لوبه ونکړي چې ټاکل شوی وه د مارچ په 

  .وځي یرغل په غبرګون کې کړې دهد پولنډ د فوټبال فدراسیون دا پریکړه پر اوکراین باندې د روسیې د پ

د روسیې د ولسمشر والدیمیر پوتین د تصمیم له مخې پر اوکراین باندې د روسیې په پوځي یرغل کې تر اوسه په لسګونو 
  .زره اوکراینیان پولنډ ته تښتیدلي دي۵۰ساعتونو کې څه دپاسه  ۴٨کسان وژل شوي او یواځې په تیرو 

د خبرو وخت تیر شوی. اوس د عمل وخت دی. پر »: د پولنډ د فوټبال د فدراسیون رئیس سیزاری کولیزا لیکلي دي چې
 «.اوکراین باندې د روسیې د فدراتیف د تیري په وجه د پولنډ ټیم په پام کې نلري چې د روسیې له ټیم سره سیالي وکړي

  «.دا یواځنی سم تصمیم دی»هغه زیاته کړې چې 

پولنډ، سویډن، او چک جمهوریت د فوټبال فدراسیونونو پولنډ، سویډن، چک جمهوریت او روسیه په یو ګروپ کې لوبه کوي. د 
د پنجشنبې په ورځ د فوټبال نړیوال فدراسیون )فیفا( څخه په یوه ګډه اعالمیه کې غوښتي چې له روسیې څخه لوبې دریمګړو 

  .هیوادونو ته انتقال کړي

 


