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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

 6 -------------------------------------------------------------- اول یخانه بازگشت مهاجران؛ بازگشت به

 7 ----------------------------------------------------- مرسته وشوه یشوو رسه نغد ايهېځب بدخشان ک  
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 متن کامل اخبار

 روزنامه هشت صبح

کند. این تصمیم پس از آن اعالم شد که کارلوس گون، گوید که روال مهاجرتي و خروج از این کشور را سخت ميمي جاپان
 رییس پیشین نیسان، از جاپان گریخت.

صد هزار رار وثیقه یک میلیارد ین )هشت میلیون و نهرو بود و با قسي، آقاي گون با اتهام تخلف مالي روبهبيبه گزارش بي
 ي پیش از جاپان گریخت و به لبنان رفت.آزاد شده بود، ولي اجازه خروج از کشور را نداشت؛ اما هفتهدالر( 

اند و خو« آشکارا غیرقانوني»ماساکو موري، وزیر عدلیه جاپان، در اولین اظهار نظر درباره خروج آقاي گون، آن را 
 عمیقاً اظهار تأسف کرد.

ضایي جاپان قتوکیو، پایتخت جاپان، در اظهاراتي رسمي اتهام آقاي گون علیه سیستم تاکاشیرو سایتو، دادستان ارشد ناحیه 
 که فریب خورده است را رد کرد.

 کند از مجازات احتمالي بگریزد.آقاي سایتو گفت که حقوق آقاي گون کامالً رعایت شده و او تالش مي

عدالتي و سرکوب سیاسي بي»نه از چنگ عدالت، بلکه  اي گفت که اوکه به لبنان گریخت، در بیانیهآقاي گون پس از آن
« هاي سیاسيداراي انگیزه»کنند و پرونده قضایي او را وکالیش جاپان را به توطیه علیه او متهم مي« فرار کرده است.

 خوانند.مي

 است.شود که آقاي گون در جعبه یک ساز موسیقي پنهان شده و به این ترتیب جاپان را ترک کرده گفته مي

تبار است و شهروندي کشورهاي شود( در برازیل به دنیا آمده، لبنانيآقاي گون )که در زبان عربي با نام غصن شناخته مي
 فرانسه و برازیل را هم دارد.

 ها موترسازي رنو را احیا کرد.معروف است، چون با کاهش شدید هزینه« قاتل خرج و برج»در فرانسه او به 

د کرد و ه عنوان نامزد بالقوه ریاست جمهوري لبنان مطرح شد، اما کمي بعد خود او این موضوع را ردر مقطعي نام او ب
 گفت همین حاال هم زیاده از حد شغل دارد.

هاي کمیک استریپ معروف جاپان به تابکگي او در یکي از اي پیدا کرده بود که زندهقدر وجهه قهرمانانهآقاي گون آن
 تصویر کشیده شد.

 گي نجات دهد.یکم توانست شرکت نیسان را از آستانه ورشکستهودر دهه اول قرن بیستاو 

 

 خبرنامه
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های های متفاوت رشتهاز بخش توکیو در جوالی سال روان میالدی برگزار شود، و در این المپیک ۲۰۲۰قرار است المپیک 
 .نیز جزئی از آن است” َدِوش“ورزشی 

های فراوان دوست دارد دختر از افغانستان نیز یک پسر و دختر اشتراک خواهند. در این بین دختر مهاجر افغان با تالش 
 .منتخب برای المپیک او باشد

 .عالیت داردف” دوی میدانی“سال به این سو در  ۴ز کند و اساله است که در ایران زندگی می ۱۸نسرین اصغری، دختر 

 نسرین اصغری

وانده درس خ ۱۲است. او که تا صنف  ۲۰۲۰دختر مهاجر افغان با شوقی وصف ناپذیر در حال تالش برای مسابقات المپیک 
 .از رشته ریاضی و فیزیک فارغ شده است

ها اند، از زمانی که آنمادر او نیز در ایران ازدواج کردهدر مشهد به دنیا آمده است. پدر و  ۱۳۸۰نسرین اصغری در سال 
 .گذردسال می ۳۰اند بیشتر از به ایران مهاجر شده

خواهد برای کشورش افتخار آفرینی خانم اصغری هیچ وقت افغانستان را ندیده است اما اکنون با شوقی که در او است می
 .کند

ام ولی شوق و ذوقی که برای دیدن آن دارم خیلی زیاد است. با نستان را ندیدههیچ وقت افغا“او در صحبت با خبرنامه گفت: 
بار  این که از بیرون افغانستان کشوری ناامن، جنگ زده و پر از وحشت است اما کشور خودم هست و من دوست دارم یک

 ”.هم که شده آن را ببینم

 

 .لیت داردفعا” دوی میدانی“سال به این سو در  ۴و از کند ساله است که در ایران زندگی می ۱۸نسرین اصغری، دختر 

 .اندندگار شدهاند و در آن جا ماها بوده به ایران سفر کردهوالدین او از زمانی که افغانستان درگیر جنگ و خشونت

 ی دانشورو دومی را از مسابقات کش” استاد خراسان رضوی“مقام یکی از مسابقه والیتی  ۲خانم اصغری تا کنون توانسته 
 .آموزان ایران به دست آورد

های ایران همچنان قابل یادآوری است که نسرین اصغری در سال جاری به عنوان تنها دختر افغان توانسته در لیگ باشگاه
کنند حضور داشته است و مسابقه داده شود و قهرمانان این رشته شرکت میکه با کیفیت باالیی برگزار می” دو“در مسابقه 

 .تاس
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 .ماه دیگر آمادگی کامل را داشته باشد ۶ساعت تمرین دارد تا برای  ۳اش اکنون نسرین اصغری روزانه توسط مربی

مه شرکت او برای انتخاب شدن در این مسابقه باید به افغانستان آمده و در مسابقه میان کشوری شرکت کند تا از بین ه
 .کنندگان یک پسر و دختر انتخاب شوند

کیلومتر را طی کنند و در اخیر از جمع آنان  ۱۰۰شود، ورزشکاران باید یی که برای انتخاب دو فرد برگزار میقهدر مساب
 .کند انتخاب خواهد شدراه پیدا می ۲۰۲۰کسی که به المپیک 

 صبح کابل

 

هایی که با هزاران امید و به سرزمین مادری شان است. خانواده دست از پا درازتر، مصداق بازگشت مهاجران افغانستانی
 هتر در جغرافیای دیگری به جز افغانستان.بکنند به زندگی کشند و دل خوش میآرزو دست از زندگی در افغانستان می

فرزندان  فیایی کهزندگی در جغرافیایی که جنگ در آن نباشد، زندگی در جغرافیایی که مرگ شهروند محترم آن نباشد؛ جغرا
ی زندگی برخوردار باشند. به آسودگی نفس بکشند و با خیال آسوده به مکتب بروند و درس ترین حقوق اولیهمان از ابتدایی

تواند برای هر مهاجر سالی را پشت سر بگذارند. حاال این جغرافیا میبخوانند، رشد کنند و کودکی، نوجوانی، جوانی و میان
 فیایی باشد به جز افغانستان.افغانستانی جغرا

از کشورهای مهاجرپذیر، آمار جالبی است؛ به طور مثال ترکیه در سال  ۲۰۱۹آمار بازگشت مهاجران افغانستانی در سال 
( بازداشت ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۵سال )  ۱۰ای شهروندان افغانستان را بازداشت کرده است که در جریان به تنهایی به اندازه ۲۰۱۹

بیش از دوصد هزار شهروند افغانستان را بازداشت و بیش از شصت هزار نفر را دیپورت کرده  ۲۰۱۹عنی در نکرده بود؛ ی
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 است.
تواند این باشد که در واقع ترکیه به ها را هدف قرار داده است، تفسیرش میاین که ترکیه چرا در دو سال اخیر، افغانستانی

ی ی اروپا است، با دستور مستقیم از کشورهای اتحادیهتانی به اتحادیهی ورود مهاجران افغانسعنوان کشوری که دروازه
ی اروپا و ترکیه اروپا مأموریت بازگشت مهاجران افغانستانی را بر عهده گرفته است و این که دیگر به راستی اتحادیه

 ظرفیت پذیرش این تعداد مهاجر افغانستانی را ندارد.

ستان از مرز ترکیه و ن گونه هم باشد اگر به این تعداد یعنی دوصدهزار شهروند افغانتواند ایاز سوی دیگر این تفسیر می
در حدود  ۲۰۱۹توان گفت تنها در سال شدند، حاال به نحوی میی اروپا میگذشتند و وارد خاک کشورهای اتحادیهیونان می

تواند به همراه یاین درصد از نفوس یک کشور مجایی دو درصد از جمعیت افغانستان در اروپا ساکن شده بود و طبیعتا جابه
ی مهاجر داشته باشد؛ تأثیراتی چون تغییر فرهنگ، اقتصاد، ی میزبان و هم جامعهخود پیامدهای متفاوتی را هم برای جامعه

یت، تبدیل تواند در صورت عدم مدیرکه هر کدام می…  وی بهداشتی، َمسکن بود امکانات اولیهباال رفتن جرم و جنایت، کم
رو شدن یک جامعه با چنین معضالت مدیریتی، در صورت عدم مدیریت ی میزبان شود. روبهبه یک بحران در جامعه

 گیر و دردسرساز برای هر دولتی خواهد بود.های نفسبحران، چالش

است، نقش حکومت ومی را بر سر راه مهاجران افغانستانی در مرزهای خود ایجاد کرده چنین سد مقا حال اگر ترکیه
شود که متأسفانه در داخل افغانستان تا کنون ما شاهد این افغانستان در داخل با مدیریت بحران بازگشت مهاجران برجسته می

ی شدهدهی این حجم از بازگشت مهاجرت دیپورتنبوده ایم که حکومت افغانستان و وزارت مهاجران، توانایی سازمان
 نند.کی خود این وضعیت را مدیریت های در دست داشتهشته باشند و یا بتوانند با برنامهافغانستانی از ترکیه را دا

 رفتار شدند.گجوی غیر قانونی در استانبول هزار پناه۹۵دهد که حدود نشان می ۲۰۱۹آمار در سال 
جوی بدون مدرک پناه ۵۳۱هزار و  ۹۴تعداد  ۲۰۱۹ستانبول، در سال ی مهاجرت شهر اطبق اعالم سایت رسمی اداره

چنین ذکر شده که جو بوده است. در این گزارش همپناه ۱۸۳هزار و ۱۰حدود  ۲۰۱۶دستگیر شده است. این رقم در سال 
 جویان افغانستان بوده است.جویان دستگیر شده متعلق به پناهبیشترین پناه

ها زایش ناامنینستان هشدار داده بود، اگر جلو افدر حالی نشر شد که وزیر امور مهاجران افغا ۲۰۱۹این آمار در پایان سال 
ی ناشی از جنگ به خارج پناه خواهند برد. در این کشور گرفته نشود، موج جدید مهاجرت رخ خواهد داد و هزاران آواره

ت و هنوز اس سیدحسین عالمی بلخی، در مراسم روز جهانی مهاجرت در کابل با بیان این که افغانستان با ناامنی شدید مواجه
جویان افغانستان نسبت به جویان و مهاجران به این کشور فراهم نیست، گفت که کشورهای میزبان پناهی بازگشت پناهزمینه

 ی بیشتری باید برخورد کنند.پذیریش مهاجران با حوصله

اند که  فغانستان بازگشتههزار نفر به ا ۵۰۰، حدود ۲۰۱۹ جو و در در سالطی پنج سال گذشته، بیش از چهار میلیون پناه
 ی اول برای تمام مهاجران افغانستانی است.ها در ایران و پاکستان اقامت داشته اند و این به معنای بازگشت به خانهبیشتر آن

 د وزارت وب پاڼه

 ۱۰له لورې د بدخشان والیت دکډوالو چارو ریاست په همکارۍ  UNHCRد ملګرو ملتونو دکډوالو ادارې 

 بېځايه شوو رسه نغدی مرسته وشوه. 

ې  د جګړو له امله د بېالبېلو سيموڅخه ددې واليت مرکز ته راکډه شوې وې د مرغومي په  ۍ،چ 
يادې کورن 

ۍ نغدې ورکړل شوې.  ۱۲۰۰۰مه هريو ته ۱۵
 افغان 

 د وزارت وب پاڼه
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بېځايه  ۳۲موسسو له لورې د هلمند والیت دکډوالو چارو رياست په همکارۍ  ACF,DACAR DACARد 

 شوو کورنيورسه نغدي او خوراکي موادو مرسته وشوه. 

ې او نهررساج ولسواليوڅخه دلښکرګاه ښارته راکډ ې د جګړو له امله دمارچ  ۍ،چ 
ه شوې وې د مرغوم يادې کورن 

ۍ ته  ACFمه د ۱۵په 
ۍ نغدې او د  ۱۸۰۰۰موسسې له لورې هرې کورن 

موسسې له لورې  DACARافغان 

ۍ ته دخوراک کڅوړو مرسته ووېشل شوه. 
 هرې کورن 

 

 

 

 روزنامه اطالعات روز

 

شنبه و دوشنبه های آنی در روزهای یکباری سنگین و سیالبهواشناسی افغانستان از وقوع باران شدید، برفریاست  
 .ی جاری در بیست والیت کشور هشدار داده استهفته

باری سنگین جدی( منتشر شده، آمده است که احتمال باران شدید و برف ۱۵شنبه، ی این ریاست که امروز )یکدر اعالمیه
های قندهار، هلمند، زابل، غزنی، پکتیکا، ارزگان، دایکندی، کابل، پروان، پنجشیر، بغالن، ننگرهار، خوست، الیتدر و

 .رات و برخی از نقاط فاریاب وجود داردوردک، لوگر، بامیان، فراه، هغور میدان

 ۵۰ین ده الی میزان برف نیز بمتر و ملی ۵۰ریاست هواشناسی گفته است که میزان باران در نقاط مختلف بین پنج الی 
 .بینی شده استسانتی متر پیش

بینی شده های قندهار، هلمند، نیمروز و فراه پیشاین اداره همچنان تأکید کرده است که احتمال وقوع سیالب نیز در والیت
 .است

ای با ریزهآب»های بدر همین حال، وزارت انرژی و آب کشور نیز از احتمال بلندرفتن سطح آب دریاها و وقوع سیال
 .ی دریایی شمال خبر داده استهای دریایی هلمند، هریرود و حوزهباری در حوزهو همچنان برف« خطرات کم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

کنند، خواسته است تا از نزدیک شدن در کنار دست مناطق ذکر شده زندگی میوزارت انرژی و آب از افرادی که در پایین
 .دریاها هنگام سیالب خودداری کنند

کنند، نیز خواسته که هنگام بلند رفتن سطح آب و یا جاری این وزارت از افرادی که در باالدست دریاهای یادشده زندگی می
 .سانی جلوگیری شوددست اطالع دهند تا از تلفات انشدن سیالب به مناطق پایین

 ویب سایت وزارت

ده خانم بیجاش ۸تن ازجمله ۱۰برای  UNHCRمهاجرین وعودت کننده گان والیت بدخشان با همکاری موسسه  ریاست امور
 جدی سال روان مساعدت نقدی نمود. ۱5به تاریخ 

 هزار افغانی برای هرفامیل بوده که درمرکزاین والیت توزیع گردید. ۱۲این مساعدت شامل 

 

 ویب سایت وزارت

وری جدی سال روان جلسه هماهنگی بین ریاستهای سکت ۱5ریاست امورمهاجرین وعودت کنندگان والیت کاپیسا به تاریخ 
 ،موسسات ملی وبین المللی را درتاالرریاست اقتصاد این والیت برگزارنمود.

ره که در نتیجه موسساتی که با ادا موردتحلیل وبررسی قرارگرفت۲۰۱۹در جلسه فعالیتها وهمکاریهای موسسات درسال
 گردید ۲۰۲۰امور مهاجرین همکاری نموده بودنداظهارقدردانی صورت گرفته وخواستارهمکاریهای بیشترآنها درسال

ذایی بیجاشده گان داخلی رادروالیت کاپیسا زیر پوشش کمکهای غذایی غیرغ۲۰۱۹قابل یادآوریست که موسسات فوق درسال
 بودند.ونقدی خویش قرارداده 

 

 ویب سایت وزارت

فامیل  ۳۲برای  ACF,DACAR DACAR ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت هلمند باهمکاری موسسات
یت صحی ابجا شده اند پول نقد و کبیجاشده از اثر جنگ وناامنی  ولسوالی  های مارجه و نهرسراج که به شهرلشکرگاه ج

 توزیع نمود.

بوده که  DACAR، وبسته های صحی از جانب موسسه  ACFهزار افغانی از جانب موسسه  ۱۸این مساعدت شامل 
 جدی سال روان توزیع شد. ۱5بتاریخ 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 ویب سایت وزارت

لی فامیل مستحق بیجاشده داخ۳۰۰برای  ORCDریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت پکتیکا باهمکاری موسسه 
 مساعدت نقدی نمود.

 جدی سال روان در مرکزآن والیت توزیع شد. ۱5دالر امریکایی بوده که بتاریخ  ۱۰۰این مساعدت شامل 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


