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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4----------------------------------------------------------------------------------------------------- متن کامل اخبار

 4--------------------------- نمودند  افتیکمک در سایقندهار، خوست ، بدخشان وکاپ اتیخانواده در وال 600به  کینزد

 5----------------------------------------------- سره مرسته وشوه ویکورن ویشو هیاځ ې او ب منوړ( ا٤٧١)  ېکندهار ک

 6--------------------------------------------------- و پاکستان به وطن برگشت نمود رانیاز هزار مهاجرافغان ازا شیب

 7---------------------------------------------------- مهاجر را رد کرد  ونیلیم کیبرگشت  یطرح اردوغان برا هیسور

 9     --- ... یهاتیو شخص نیشیحکومت پ یو نظام یاسیس یها افغان از چهره یهاتیتماس با شخص  ونیسیکم سییر

 10----  --- --------------------------------- آمده است  یبه غزن  کلیآلمان با استفاده از موترسا میورزشکار افغان، مق
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 ویب سایت وزارت 

 

موسسات همکار، به هماهنگی  مساعدت   والیت،    16خانواده بیجاشده در   677هزارو    11در جریان هفت روزگذشته، برای  

 واحد های دومی وزارت امور مهاجرین مساعدت شده است.

، بلخ   ، بدخشان  کاپیسا،  قندهار،   ، نیمروز  از والیت  اخبار واصله  اساس  ، سمنگان، هرات     کندز،   به  پنجشیر  غور، 

اثرجنگ، حوادث طبیعی بیجاشده هلمند، برای خانواده های مذکورکه از     بامیان، کاپیسا ، خوست ، فاریاب، لغمان،   ،

های مساعدتی شامل مواد غذایی، پول  بودند و همچنان برای عده ای ازافراد معلول ، معیوب ، یتیم و خانم های بیوه، بسته

نقد، وسایل بهداشتی، آشپزخانه و فامیلی تهیه شده ازطرف شماری از موسسات وواحد های دومی وزارت مهاجرین بعد  

 ی، توزیع شده است.از سروی وشناسای 

 ویب سایت وزارت 
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بدخشان و خوست مساعدت  570برای   کاپیسا،  قندهار،  در والیات  بیجاشده  مراجع    خانواده  از طرف  تهیه شده  های 

 ثور توزیع شد.  29به تاریخ  مختلف، درهماهنگی با واحد های دومی وزارت امور مهاجرین، 

از   برای هریک  یادشده  قندهار،    471مساعدت  دروالیت  که شامل  خانواده  ترمیم سرپناه  اداره    17بسته  ازطرف  قلم، 

CARE AFGHANISTANمنزل  وراکی و فرش  قلم مواد خ  6خانواده متضرر دربدخشان شامل  17هر یک از    ، برای

خانواده در کاپیسا دردو    44برای هریک از   ،، از جانب اداره مبارزه با حوادث طبیعی و ریاست امور مهاجرین بدخشان  

خانواده در خوست    38و برای هریک از     DRCهزار افغانی از جانب موسسه    24افغانی و  500هزارو    8کتگوری مبلغ  

 پبود که درهماهنگی با واحد های دومی وزارت امور مهاجرین توزیع شد.   CHAسه  جانب موس   هزار افغانی از  26مبلغ  

 وزارت وېب پاڼهد 
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پاملرنې د  افغانستان  د  همغږۍ  په  ریاست  چارو  راستنېدونکو  بیرته  او  مهاجرینو  د  والیت  کندهار   CARE د 

Afghanistan ( اړمنو او بې ځایه شویوو کورنیو سره  ٤٧١مؤسسې له لورې د یاد والیت د ژړۍ په ولسوالۍ کې له )

 .مرسته وشوه

شنبی په ورځ دغویي ٥یادې کورنۍ مخکې د ګډ هیئت له لورې سروې او مستحقې پیژندل شوې وې چې هرې کورنۍ ته د   

 .د غیر خوراکی توکي ورکړل شوه( قلمه ١٧( نیټه هرې کورنی ته ) ٢٩په )

 

   ویب سایت وزارت

ثور طور اجباری و داوطلبانه  29نفر مهاجر، به تاریخ   699به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین نیمروز یک هزارو 

 اند.ازایران به وطن برگشت نموده 

خانواده شامل  9و  تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری 1184تن و  236خانواده ، شامل  64از میان افراد مذکور

 بصورت داوطلب واردکشور شده اند.  تن مجرد 237و  تن 42
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میان، ازآن  منبع  گفته  شامل     30به  و   76خانواده  وهمچنان     72مرد  کمک،    46زن  دریافت  راغرض  مجرد  به  تن 

 معرفی شدند.  IOMدفتر

 ثور ازپاکستان ، به کشور برگشت نموده است.  29خانواده مهاجر، به تاریخ  59به اساس یک خبر دیگر

فاقد مدرک    تن  343خانواده های یادشده شامل    گفت کهسپین بولدک  والیت قندهار، در  سرحدی ریاست مهاجرین    آمر

 شتند.بودن که از مرز سپین بولدک وچمن به وطن برگ

 دویچه وله 

سوریه طرح ترکیه را رد کرد که براساس آن باید یک میلیون مهاجر سوریایی به »زون های حفاظتی« در این کشور 

 .خن گفته استمتأثر از جنگ داخلی دوباره فرستاده شوند. حکومت سوریه در این ارتباط از »پاکسازی قومی« س
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 مهاجران سوریه در ترکیه )عکس آرشیف( 

به خبرگزاری دولتی سانا گفت که »این اظهارات بی ارزش« رجب طیب اردوغان رئیس جمهور زارت خارجه سوریه  و

 .ترکیه، »بازی های پرخاشگرانه رژیم او را علیه سوریه« برمال می کند

خواهد یک میلیون مهاجر سوریایی را تشویق به برگشت به کشور شان نماید  انقره میاردوغان در آغاز ماه می گفت که  

 .تا در آنجا خانه اعمار کنند و زیرساخت ها را ایجاد نمایند

،  ٢۰١١کنند که بعد از آغاز جنگ داخلی در کشور شان در سال میلیون مهاجر سوریایی زندگی می  ۳،۶در ترکیه بیش از  

 .کرده اند به کشور همسایه فرار

از میان آن  اردوغان  اظهارات  از سال    ۵۰۰ها حدود  براساس  نفر  این سو، در »زون های حفاظتی«   ٢۰١۶هزار  به 

 .برگشته اند که توسط ترکیه در امتداد مرز با سوریه ایجاد شده است

از برگشت دوباره مردم در   کنند که از جانب انقره حمایت می شوند. هدف این است کههای کنترول میاین زون ها را گروه

 .آنجا به ترکیه جلوگیری شود

ها را با قاطعیت رد می کند« و از کشورهای دیگر وزارت خارجه سوریه تصریح کرده است: »حکومت سوریه چنین بازی

سوریه توضیح داده  خواهد که این پروژه ترکیه را حمایت مالی نکنند و به حمایت از انقره ادامه ندهند. وزارت خارجه می

 .واقعیت امر شکلی از »پاکسازی قومی« می باشداست که هدف از ایجاد همه »زون های حفاظتی« در 
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حضور مهاجران در ترکیه اردوغان خود را با نارضایتی فزاینده عامه مواجه ساخته است. او هراس دارد که این مساله  

 .ال آینده را تحت تأثیر قرار دهدممکن است انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در س

 آژانس اطالعاتی باختر 

 

 

گوید که امارت اسالمی از جان، مال و عزت میهای افغان الدین دالور، رییس کمیسون تماس با شخصیتشیخ شهاب

 .کندهای سیاسی و نظامی پیشین محافظت میشخصیت

های افغان در نخستین کنفرانس الدین دالور رییس کمیسیون تماس با شخصیتبه گزارش آژانس باختر؛ شیخ شهاب

ل سیاسی که در حال حاضر در  های مستقهای سیاسی و نظامی حکومت پیشین و شخصیتخبری این کمیسیون از چهره

 .برند، خواست تا به افغانستان برگردند و به زندگی عادی شان ادامه بدهندبیرون از کشور به سر می

شیخ دالور گفت که پس از چهل سال جنگ، منازعه و ناامنی، اکنون امنیت و ثبات سراسری در کشور تأمین شده و 

های افغان گفت که مساعد گردیده است. رییس کمیسیون تماس با شخصیتاالفغانی زمینه برای مصالحه و تفاهم بین

های  ای که از سوی رهبری امارت اسالمی صادر گردیده، فرمان سرتاسری است و شمال حال مقامفرمان عفو عمومی

 .شودهای سیاسی و نظامی نیز میحکومت پیشین و شخصیت

هم حکومت به شمول وزارت امور خارجه، وزارت امور داخله، امر  های مالدین دالور گفت که رهبری ارگانشیخ شهاب
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بالمعروف و نهی از منکر، ریاست عمومی استخبارات و لوی درستیز وزارت دفاع ملی عضویت این کمیسیون را دارند  

برای  سازیهای افغان، زمینه ها موظف اند تا سهم خود را در زمینۀ برقراری ارتباط با شخصیتو تمامی این ارگان

 .بازگشت آنان به کشور و مهمتر از همه تأمین امنیت و مصئونیت آنان ایفا نمایند

های  های افغان نیز همگانی شد. در این الیحه وظایف و مسؤولیتدر این کنفرانس الیحۀ کمیسیون ارتباط با شخصیت

های  ها و شخصیتاب، چهرههای حکومت پیشین، رهبران احزکمیسیون مشخص شده و بر بازگشت آبرومندانۀ مقام

 .سیاسی و نظامی و همچنین تأمین امنیت و مصئونیت آنان تأکید شده است

 فغانستان اسپوتیکا

 

روز از آلمان با   12ست، در مدت  مردی به نام زازی که شهروندی کشور آلمان را دارد و باشندۀ اصلی والیت پکتیا ا

 .موترسایکل به غزنی سفر کرده تا در مراسم عروسی یکی از بستگانش اشتراک کند

گویند که امروز یک شهروند افغانستان که "زازی" نام دارد، با  به گزارش اسپوتنیک، منابع محلی در والیت غزنی می

 .سی یکی از بستگانش اشتراک کندموترسایکل از آلمان به این والیت آمده تا مراسم عرو

 .روز این سفر را انجام داده و از مسیر کشورهای ترکیه و ایران به والیت غزنی رسیده است 12زازی در مدت 

گویند یک شهروند افغانستان که تابعیت آلمان را نیز دارد، توسط موترسایکل از آلمان  وطندار می ممنابع در غزنی به سال

 به کشور آمده و پس از چاشت امروز به غزنی رسیده است.  

ه است که زازی در وگو با " سالم وطندار" این موضوع را تایید کرده و گفتبالل مجاهد، آمر ادارۀ ورزشی غزنی، در گفت

 است. والیت غزنی از سوی مردم و مسئوالن ورزش، به گرمی استقبال شده
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