
http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

1 

 

 افغانستانناحیه کابل  ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1399_سال  جدی 1

 

کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د    

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری 

 

 آمریت ارتباط عامه

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

2 

 

 افغانستانناحیه کابل  ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

3 

 

 افغانستانناحیه کابل  ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 
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 صفحه                                                                                                                              عناوین                   

 ی  غذا ی  و مواد غ یمساعدت نقد داخیل جاشدگانیب لیفام 702 یبرا ابیفار  تیوعودت کنندگان ول  نیامور مهاجر  استیر 

 4 ------------------------------------------------------------------------------------ وزارت( تیسا بی)و .نمود عی    توز  زمستای  

 5 ------------------------------------------------------------ شود یشده مساعدت نقد جا یاز هزار خانواده ب شیقرار است ب

 5 ----------------------------------------- هستند ازمند ین یبش   یبه کمک ها یالدیم ندهیافغان در سال آ ونیلیم ۲۰حدود 

 7 -------------------------------------------------------------- هشت تن را کشت و هزاران نفر را آواره کرد ی   پیلیدر ف البیس

 8 -------------------------------------------------------------- ایتانیبه بر  مسافری   یهاتیکرونا؛ محدود  روسیو  د یگونه جد

 12 ---------------------------روز گذشتهنفر در شبانه ۲۰و فوت  د یجد ضیمر  ۱۴۱ ی  موج دوم کرونا در افغانستان؛ شناسا

اض فرهنگ  13 ----------------------------------- است خ  یبه نام افغانستان ننگ تار  اتور ینیهرات؛ ثبت نشدن هی  م انیاعی 

 16 ------------------------------------------------------------------------------------ در نورستان کشف شد اثر باستای   ۵۱۹

 17 ------------------------------------------------------------------------------- دیرس گا یدوم جدول لل گاهیبه جا د یمادر رئال
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 اخبار می   کامل

 

 

خانواده  702( برای  IOMریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان به همکاری سازمان بی   الملیل مهاجرت )
ک رسوی و شناسای  گردیده بودند پول نقد و پوشاک زمستای   بیجا شده داخیل که قبال ازسوی  تیم مشی 

 و افغای  پول نقده و کمپل ، لباسهای طفالنه زمستای  ، پتو زنانه مردانه  15350توزی    ع کرد. هر فامیل مبلغ 
فایق وایل ولیت، ریس امور مهاجرین وعودت کنندگان بوت جراب میباشد به حضورداشت داکی  نقیب هللا 

 و نماینده موسسه متذکره دریافت کردند. 

 برای این خانواده ها فامیل ها مواد غذای  و غی  غذای  توزی    ع گردیده بود. 
 پیش از این نی  
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خانواده بیجا شده در بادغیس آغاز شد. قرار است به هر  415هزار و  1روند توزی    ع مساعدت نقدی برای 
 افغای  توزی    ع شود.  350هزار و  15خانواده مبلغ 

این خانواده به دلیل نا امن  های اخی  از ساحات مختلف به مرکز بادغیس بیجا شده بودند و توسط اداره 
 ی همکار رسوی شده است. امور مهاجرین و اداره ها

 با اداره امور 
ی

این کمک ها از سوی کمیته ناروی برای بیجاشدگان در نظر گرفته شده است و در هماهنگ
 مهاجرین توزی    ع خواهد شد. 

 اعالم نمود که از میان 
ً
ا ی سازمان ملل متحد اخی   امور بش 

ی
میلیون جمعیت در افغانستان  ۴۰دفی  هماهنگ

 حدود نیم آن به کمک های بش  دوستانه نیازمند هستند. 
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ی سازمان ملل متحد ) ۲۰۲۱در ارزیایی سال   امور بش 
ی

دسامیی به  ۱۹که به تاری    خ  (OCHAدفی  هماهنگ
ی نیاز دارند که  ۱۶که در حال حاض  حدود   نش  رسید، آمده است  ۵٫۵میلیون افغان به کمک های بش 

، مواجه هستند.   میلیون تن آنها با عدم مصئونیت عاجل غذای 

ی به گفته این سازمان، در سال وضعیت همچنان ادامه میابد و تعداد افغان های نیازمند به کمک های بش 
 یافت.  میلیون تن افزایش خواهند  ۱۸٫۵به حدود 

 

سازمان ملل متحد نفوس کشور را چهل میلیون تن تخمن نموده و گفته است که این میام حدود نیم آن به  
ی نیاز دارند.   کمک های بش 

ی سازمان ملل متحد، عالوه بر مشکالت چون حوادث طبییع، فقر رو به   امور بش 
ی

به گفتۀ دفی  هماهنگ
ی ویروس کرونا، جنگ و ادافزایش و همه  را برای امۀ خشونتگی 

ی
ها عامل اسایس دیگری است که زندگ

 ها دشوار کرده. افغان

ها، آینده افغانستان مبهم است، اما ابراز امیدواری کرده که اگر  به گفته این اداره، به دلیل همی   خشونت
ی برای گفتگوهای صلح نتیجه دهد، تلفات نایس  از جنگ کاهش یافته و برای کمک ها، افغانهای بش 

 زمینه فراهم خواهد شد. 
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در نتیج باران های شدید، سیالب ها و لغزش زمی   در فیلیپی   دست کم هشت تن جان باخته اند. حدود 
ون کشیده شده اند.  ۱۰ ق یگ از جزیره های اصیل این   ۱۴هزار نفر از مناطق شان بی  شهر در شمال رس 

 شده اند
ی

 .کشور دچار آب گرفتگ

 

، مسئول اداره منطقه ی  حفاظت عامه روز یکشنبه گفته 
گزاری فرانسه، فرانسیس جوزف ریی   به قول خیی

، سطح آب تا کمر انسان رسیده  ۱۴است که در  ق جزیره اصیل لوزون در شمال فیلیپی   شهر در شمال رس 
 .تاس

او افزوده است که عالوه بر آن باران های پیهم سطح آب در بند آب مگات" را تا مرز بحرای  بلند برده 
 .است. به گفته وی جاری شدن آب از این بند یم تواند وضعیت را وخیم تر بسازد

اند. به اساس معلومات مقامات، در جزیر جنویی میندانائو دست کم شش تن از اثر سیالب ها جان باخته 
 .افزون بر آن دو زن سالخورده به روز شنبه در جزیره لیته در یی لغزش زمی   جان باخته اند

ق آسیا سالنه طور اوسط  بار دستخوش توفان های شدید یم   ۲۰مجمع الجزایر فیلیپی   در جنوب رس 
 .گردد

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-56002094?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وزارت امور مهاجرین 
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قی  نشی   منجر یم  این توفان ها اغلب به ویرای  ساختمان ها، جاده ها و محصولت زراعن  در مناطق ف
 .گردند

، دست کم  تن جان باخته و صدها  ۱۴۸در ماه های اخی  در نتیجه یک سلسه توفان های پیهم در فیلیپی  
 ن شده است. هزارخانه ویرا

 

 

نیا باعث شده که کشورهای تر ویروس کرونا در بریتایهای  مبن  بر مشاهده یک نوع مش انتشار گزارش
 اروپای  پروازها به این کشور را متوقف کنند. ایران هم پروازهایش به این کشور را به مدت دو هفته به حال

 تعلیق در آورده است. 

گزاری رسیم این کشور گفته است که ایران برای سالمت یگ از مقام های وزارت راه و ترابری ایران به خیی
 بریتانیا را به مدت دو هفته معلق کرده است.  مردم پروازهایش به

ین  اآلمان، ایتالیا، ایرلند، بلژیک، فرانسه و هلند تمام پروازهایشان و به طور کل مسافرت به بریتانیا و از 
 اند. این محدودیت موقن  است. کشور را متوقف کرده

باشند تا تصمییم متحد در این روز دوشنبه قرار است رسان کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیداری داشته 
 زمینه اتخاذ کنند. 
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 انگلستان است. 
 
ق  این گونه جدید از ویروس کرونا به رسعت در حال شیوع در لندن و جنوب رس 

های جدیدی برای این مناطق اتخاذ کرد. او بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، روز شنبه ممنوعیت
 گذارد. ت کریسمس را کنار یمهای تدریخی در تعطیال همچنی   برنامه آزادسازی محدودیت

مبتالیان  این گونه جدید نخستی   بار در ماه سپتامیی مشاهده شد و حال در ماه نوامیی حدود یک چهارم از 
 اند. در لندن به این نوع جدید مبتال شده

گویند که شواهدی در دست نیست که نشان دهد این گونه جدید ویروس کرونا  های بهداشن  یممقام
 که دارد این است که نسبت به نوع قبیل تر از قبیل است یا واکسن بر آن عمل نیمکشنده

 
کند. تنها فرق

 تقال آن وجود دارد. هفتاد درصد بیشی  احتمال ان

قابل مهار بوده و ما باید آن را افسار بزنیم. »وزیر بهداشت بریتانیا گفته که این گونه جدید   «غی 

 هایی گذاشتند؟ کدام کشورها، چه محدودیت

رسای  کرد، تنها چند ساعت بعد از آنکه در روز شنبه بریتانیا درباره این گونه جدید از ویروس کرونا اطالع
 مه پروازهای مسافری از این کشور را تا اول ژانویه به تعلیق درآورد. ههلند 

س نباشد هلند  ی در دسی  دولت هلند گفت تا زمای  که درباره این گونه جدید و خطرش اطالعات بیشی 
 تصمیم گرفته احتمال ابتالی مردمش به این ویروس را کاهش دهد. 

ی وضع کرده اما روز یکشنبه ابتالی بیش از مهبا اینکه هلند، قوانی   سفت و سخن  برای مهار ه  ۱۳گی 
 . گذشت بیشی  استهزار نفر به این ویروس در کشور به ثبت رسید که به نسبت آنچه در هلند یم

ت وزیر شنبه متوقف کرده است. نخسشب یکآیند را از نیمهپروازها و قطارهای  که از بریتانیا یمبلژیک 
روز اتخاذ شده و درباره ادامه این ممنوعیت بعدا تصمیم  فقط برای یک شبانه این کشور گفته که این تصمیم

 شود. گرفته یم

بوگ خود گفته که دولت آماده اعالم تصمییم برای لغو همه پروازها از در صفحه فیسایتالیا نخست وزیر 
 بریتانیا است. 

 شده بود در ایتالیا شناسای  شد. او حال روز یکشنبه نخستی   کیس که خارج از بریتانیا به این ویروس مبتال 
 در رم در قرنطینه است. 

شود. دولت روز پروازها از بریتانیا لغو یمشب به مدت دو شبانه، دولت اعالم کرده که از نیمهایرلنددر 
 ردد خواهند بود. های باری همچنان بی   دو کشور در تایرلند گفته که لنج
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

شب یکشنبه متوقف کرده است. این کشورها وازهای بریتانیا را از نیمههم نشسی   پر آلمان وزارت ترابری 
گوید که هنوز این گونه از ویروس در دهد. آلمان یمپروازهای باری را همچنان به مقصد بریتانیا انجام یم

 این کشور دیده نشده است. 

های پروازی به بریتانیا را به مدت دو شبانهفرانسه  دم و نه بار آه است. یعن  نه روز ممنوع کردهمه مسی 
جا شود. محدودیت فرانسه تا زمای  است که اتحادیه اروپا تصمییم واحد برای بی   دو کشور نباید جابه
 سفر به بریتانیا اتخاذ کند. 

 خواهد پروازها از بریتانیا را محدود کند. هم یماتریش 

برخالف کشورهای دیگر که محدودیتشان کوتاه پیشی  پروازها از بریتانیا را محدود کرده است. بلغارستان 
د. مدت است، محدودیت بلغارستان تا یک ماه و نیم آینده را در بر یم  گی 

 غو کرده است. ها از بریتانیا را لهم به صورت محدود پرواز ترکیه 

اندازد. تخمی   سازمان پوشاند و سالمن  شهروندان را به خطر یمیک روکش ذرات سیم در زمستان کابل را یم
درصد از مجموع  ۲۶زیسن  ومی  نایس  از خطرات محیطدهد که مرگنشان یم ۲۰۱۷صحت جهای  در سال 

، نزدیک ۲۰۱۸در سال  دهد. براساس رسوی وزارت صحت افغانستانیمومی  را در افغانستان تشکیل مرگ
 هوا، برای همه در کشور رنج یم (ARI) های حاد تنفیسدرصد کودکان از عفونت ۱۱به 

ی
برند. هرچند آلودگ

 یمیک خطر جدی است، اما کودکان به
ی

اییط که در آن زندگ کنند، بیشی  در معرض اثرات سوء دلیل رس 
 هوا قرار یم

ی
ند. روند رشد آنآلودگ  هوای مها توسط آلگی 

ی
ون از خانه و هم ودگ  هوای بی 

ی
حیط )آلودگ

ل( متأثر یم  هوای می  
ی

 .شودآلودگ

 هوا ابتدای  است. مردم یم
ی

 هوا بد است، اما متوجه متأسفانه، درک عمویم و مردم از آلودگ
ی

دانند که آلودگ
 شان، چگونه مض  است. هر سال مها و صحت و رشد کودکانشوند که برای صحت آننیم

ی
ان آلودگ  هوا ی  

ند. بنابراین، بیشی  از هر زمان شود و بیشی  باشندگان کابل این خطر را زیاد جدی نیمبدتر و بیشی  یم گی 
 هوا و عواقب آن هشدار داده شود. افزایش آگایه عامه 

ی
دیگری مهم است که به شهروندان در مورد آلودگ

 هوا و دخیل
ی

تواند نقش مهیم در راستای کاهش خیس  از راه حل یمعنوان بکردن مردم بهدر مورد آلودگ
 هوا در پایتخت داشته باشد

ی
 .آلودگ

 هوا
ی

ن قرباین آلودگ  کودکان اولی 

ی جنی   تواند به عضوی برسد که مسئول تغذیهدهد که ذرات کاربن سیاه حتا یمتحقیقات اخی  نشان یم
 هوا، به

ی
، دی (SO₂) ، دی اکسید سلفر(PM) ذرات معلق ویژهاست. قرارگرفی   مادران در معرض آلودگ

وژن وزن، زایمان زودهنگام، سقط تواند احتمال تولد کمو دی اکسید کاربن یم (O₃) ، اوزون(NO₂) اکسید نیی 
جنی   و تولد نوزادان کوچک را افزایش دهد. از آنجای  که انتشار ذرات سیم در زمستان در کابل به سطح 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ان مرگامر حتا یمرسد، این خطرنایک یم دهد که ومی  نوزادان را افزایش دهد. شواهد قوی نشان یمتواند می  
 هوای محیط زیست تأثی  مخریی بر رشد عصنی کودکان دارد که یم

ی
تواند روند رشد شناخن  و فکری آلودگ

کشند که این امر تر نفس یمها را تحت تأثی  قرار دهد. کودکان پس از تولد، نسبت به بزرگسالن رسی    عآن
 هوا قرار یمآن

ی
بار  ۴۰تا  ۳۰دهد. طفل تازه متولدشده در یک دقیقه ها را بیشی  در معرض خطرات آلودگ

بار  ۱۸تا  ۱۲کشد. بزرگسال در یک دقیقه بار نفس یم ۳۰تا  ۲۰ساله که کودک سهکشد، درحایلنفس یم
 بیشی  در برابر بیکشد. بنابراین، تنفس دو یا سهنفس یم

ی
شی  از بزرگسالن به معنای استنشاق آلودگ

 است که ریهمرحله
ی

ها در حال رشد است. عالوه بر این، کودکان ها، مغز و سایر اعضای بدن آنای از زندگ
ل دارند و این امر آن ی به بازی در خارج از می   دهد. ها را بیشی  در معرض ذرات سیم قرار یمتمایل بیشی 

 فصیل
ی

توصیف « کشنده»رسد که شود و به سطخ یم هوا در کابل با گذشت هر سال بدتر یمآلودگ
های تنفیس، شود. اثرات آن کودکان را با مشکالی  مانند کاهش عملکرد ریه، آسم تشدید شده، عفونتیم

 .کندرو یماثرات سوء بر رشد عصنی و دیابت روبه

ل نی   از چنی   نوزادان مربوط به خانوادهویژه نوزادان و در همی   حال، کودکان )به  
( در داخل می  های فقی 

ها برای پخت و پز نی   مصون خطرات مصون نیستند؛ زیرا مواد سوخت مورد استفاده در این گونه خانه
ند که طبق تخمی   سازمان صحت جهای  این ها تحت تأثی  هوای آلوده خانه قرار یمنیست. بنابراین، آن گی 

 .شودومی  در سال در افغانستان یمهزار مورد مرگ ۲۷بیشی  از  روند باعث

 هواریشه
ی

 های آلودگ

 هوا در طول زمستان در کابل، سوخت چوب، زغال سنگ خام )تصفیهمنابع عمده
ی

نشده(، ی آلودگ
 وپز مواد مذکور عمدتا برای تسخی   و پخت .پالستیک، تایر موتر و سوخت وسایل نقلیه )مبالیل( است

 است که با وسایل نقلیهاستفاده یم
ی

 عالوه بر آلیندگ
ی

اتورهای تولید شود. این آلودگ ی دست دوم، جی 
 .آیدوجود یمها بهها و رستورانکیفیت، حمام عمویم، نانوای  پزی، سوخت یی های خشتبرق، کوره

سط مقادیر دی اکسید ، او ۲۰۱۸ال ی میل حفاظت از محیط زیست افغانستان در سطبق گزارش اداره
وژن و دی اکسید سلفر و اوسط شده فراتر رفته حداقل دوبرابر از استندرد تعریف (PM₁₀ & PM₂.₅) نیی 

وژن ماهانه  عنوان مثال، در جنوری اوسط مقدار دیاست. به  میکروگرام در می  مکعب ۲۱۲اکسید نیی 
(µg/m³) اوسط مقدار  .باشدمیکروگرام در می  مکعب یم ۸۰که استندرد تعیی   شده گزارش شد؛ درحایل

ان استندرد که )برابر بیشی  امیکروگرام در می  مکعب سه ۱۶۸دی اکسید سلفر در جنوری   ۵۰ز می  
ان غلظت  ۱۰۰۲در دسامیی برابر با  PM₂.₅ و PM₁₀ میکروگرام در می  مکعب( است، بود. اوسط می  

 PM₁₀ که استندارد کیفیت هوا برایدر می  مکعب بود؛ درحایلمیکروگرام  ۳۶۱میکروگرام در می  مکعب و 
 .ساعت بود ۲۴در  PM₂.₅ میکروگرام در می  مکعب برای ۷۵میکروگرام در می  مکعب و  ۱۵۰

ی ذرات سیم هوا، کیفیت هوای کابل در زمستان برای اندازه (AQI) براساس سیستم شاخص کیفیت هوا گی 
بندی شده است و کیفیت هوای رده ۵۰۰شود. این شاخص از صفر تا یم ارزیایی « خطرناک»طور مداوم به

تا  ۱۰۱متوسط؛  ۱۰۰تا  ۵۱خوب؛  ۵۰کند ) صفر تا در طول شب و اوایل صبح عبور یم ۴۰۰کابل از 
 ۵۰۰تا  ۳۰۱بسیار ناسالم؛  ۳۰۰تا  ۲۰۱ناسالم؛  ۲۰۰تا  ۱۵۱ناسالم و نامطلوب برای افراد حساس؛  ۱۵۰

 .(خطرناک
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 فصیل هوا در کابل باید جدی گرفته شود و تالشآلو 
ی

زودی آغاز شود. اقدام دولت ها برای مقابله با آن بهدگ
در راستای افزایش سطح آگایه و اعمال مقررات امری حیای  است. باشندگان شهر کابل باید از اثرات مخرب 

 هوا بر صحت و روند رشد کودکان
ی

ی ر حل این مسألهدزند که چگونه شان آگاه شوند و بیامو نامری  آلودگ
، مشارکت کنند. مبارزه برای هوای پاک پروسه

ی
العمری است که مستلزم مشارکت ی مادامتهدیدکننده زندگ

 .باشدی دولت و شهروندان یممسئولنه

 هاراه حل

 محافظت کودکان یا حداقل قرارنگرفی   آنها راهنمای  برای خانواده
ی

 های  در مورد چگونگ
ی

ان در معرض آلودگ
س تمام افراد، به های ویژه گروههوا، ارائه شود. اطمینان حاصل شود که معلومات در این راستا به دسی 

دآسیب  .پذیر، قرار گی 

 هوا در تمام مناطق شهر کابل نصب شود و پیامدهای منف  کیفیت ای از سیستمشبکه
ی

های نظارت بر آلودگ
حل، دخیل شوند. در عنوان بخیس  از راهرسانده شود. شهروندان در این راستا بههوا به اطالع شهروندان 
 هوا انجام دهند، دستورالعملمورد آنچه که ساکنان یم

ی
های روشن و عمیل ارائه توانند برای کاهش آلودگ

 هوا باشد. 
ی

مردم از شود؛ این تالش ها باید بر توانمندسازی افراد و جوامع جهت بسیج در برابر آلودگ
 هوا درک درسن  پیدا کنندخطرات و پیامدهای زیان

ی
 .بار آلودگ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی مشکوک به ویروس  نمونه ۱۴۳۱وچهار ساعت گذشته گوید که در بیستی کشور یموزارت صحت عامه
 .ی آن مثبت تشخیص شده استنمونه ۱۴۱ت که نتایج آزمایش کرونا را تست کرده اس

، این تعداد موارد مثبت کرونا در ولیت های کابل، قندهار، بلخ، ننگرهار، تخار، پکتیا، بامیان، پروان، غزی 
، خوست، زابل، پکتیکا، جوزجان و رسپل به ثبت رسیده است  .بدخشان، لغمان، کی 

ویع مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستی   روز شیوع این با ثبت این رویدادها، شمار مجم
 .نفر رسیده است ۶۷۷هزار و  ۵۰ویروس تاکنون به 

در   مورد مرگ نایس  از کرونا  ۲۰وچهار ساعت گذشته براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست
 .کشور به ثبت رسیده است

، لوگر، ب های کابل، بلخ،این تعداد افراد در ولیت دخشان و کی  به ننگرهار، بامیان، قندوز، پروان، غزی 
 .اندجان باخته ۱۹دلیل ابتال به کووید

نفر افزایش یافته  ۷۴هزار و در افغانستان تا امروز به دو  ۱۹های نایس  از مریض  کوویدشمار مجمویع فوی  
 .است

های کابل، بلخ، ننگرهار، تخار، بامیان، در ولیت ۱۹مریض کووید ۳۵۹روز گذشته همچنان، در یک شبانه
، خوست، زابل، جوزجان و رسپل بهبود یافته ، لوگر، بدخشان، لغمان، کی   .اندغزی 

 .نفر افزایش یافته است ۱۵۸هزار و  ۳۹به این ترتیب، شمار بهبودیافتگان ویروس کرونا در کشور به 

صبح، هرات: به دنبال ثبت جهای  هی  مینیاتور به نام کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان و اوزبیکستان، ۸
، از حکومت خواستند برای درج نام افغانستان  اض  شماری از فرهنگیان هرای  با حضور در یک نشست اعی 

اث»به عنوان  مضای فرهنگیان اقدام کند. آنان با گردآوری ا« یونسکو»در سازمان  این هی  « دار اصیلمی 
 
ی

، خواهان اقدام فوری حکومت افغانستان شدند. از دید فعالن فرهنگ و فرستادن آن به چند نهاد حکومن 
های در هرات، وزارت اطالعات و فرهنگ در ثبت نشدن هی  مینیاتور به نام افغانستان مقض است و مقام

 را فریب دادهاین وزا
ی

اند. این فعالن پافشاری دارند که برخ  کشورها از جمله ایران تالش رت فعالن فرهنگ
 را به نام خود ثبت کنند. پیش از این وزارت اطالعات و «تحریف تاری    خ»دارند تا با 

ی
ک فرهنگ اث مشی  ، می 

های مین اث فرهنگ نی   از تالش کشورهای ایران و ترکیه برای ثبت جهای  هی  یاتور و خطایط به عنوان می 
اث ک این دو کشور، انتقاد کرده بود. از دید این وزارت، نام افغانستان هم باید به عنوان می 

 مشی 
ی

دار فرهنگ
 .مینیاتور و خطایط ثبت جهای  شود

های زیبای دانشگاه هرات، روز شنبه،  مندان، و استادان دانشکده هی  ، هی 
ی

شماری از فعالن فرهنگ
ی با امضای نامهبیست ک و فرستادن آن به ریاستونهم قوس در یک نشست خیی جمهوری، ای مشی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

پارلمان، وزارت خارجه و وزارت اطالعات و فرهنگ، نسبت به ثبت جهای  هی  مینیاتور به نام کشورهای 
 .ایران، ترکیه، آذربایجان و ازبیکستان، انتقاد کردند

، استاد دانشگاه هرا ، در این نشست گفت که اسناد تاریخ  و مستندات عبدالناض صوایی
ی

ت و فعال فرهنگ
« یونسکو»اصیل مینیاتور هرات است، وجود دارد و سازمان « خاستگاه و تبارزگاه»که زیادی مبن  بر این

اث»باید افغانستان را به عنوان  امون « دار اصیلمی  این هی  ثبت جهای  کند. به گفته او، برخ  کشورهای پی 
ک را به نام خود ثبت « تحریف تاری    خ»انستان از جمله ایران، تالش دارند که با افغ  مشی 

ی
اث فرهنگ می 

 کنند. آقای صوایی یم
ی »افزاید، هی  مینیاتور از هرات به ایران، ترکیه و اوزبیکستان رسید و جهای  مکتب هی 
 .الدین بهزاد، شهرت جهای  پیدا کرددر زمان استاد کمال« هرات

 

های زیبای دانشگاه هرات نی   باور دارد که مقض اصیل ثبت نشدن نام 
، رییس دانشکده هی  توفیق رحمای 

اث دار مینیاتور، حکومت افغانستان و وزارت اطالعات و فرهنگ است. او ثبت افغانستان به عنوان می 
کاری تضی    ح کرد، به دلیل کم خواند. آقای رحمای  یم« ننگ تاریخ  »نشدن هی  مینیاتور به نام افغانستان را 

نشد و پرونده ثبت جهای  این هی  به نام « ثبت میل»وزارت اطالعات و فرهنگ، مینیاتور در افغانستان 
ی نشده است. وی های وزارت اطالعات و فرهنگ یی نی   از سوی مقام« یونسکو»افغانستان در سازمان  گی 

 هرات را مدیع است که رسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ، ف
ی

شان داد و برای« فریب»عالن فرهنگ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

د که تا سال  میالدی برای ثبت جهای  مینیاتور به نام افغانستان زمان وجود دارد، اما  ۲۰۲۱اطمینان سیی
 .رسانجام این هی  به نام کشورهای دیگر ثبت شد

های زیبای دانشگاه هرات، تنش میان وزارت اط العات و فرهنگ و بر اساس معلومات رییس دانشکده هی 
ارت اطالعات و فرهنگ پرونده ثبت جهای  مینیاتور را به  ز گان سبب شد تا و برخ  اعضای مجلس نماینده

ندی دنبال کند و رسانجام این هی  به نام افغانستان ثبت نشد. آقای رحمای  یم
ُ
در این قضیه، »گوید: ک
 و یی برنامهیی 

ی
مسوولین  سازمان جهای  یونسکو. ست و هم یی کفاین  وزارت اطالعات و فرهنگ دخیل اگ

برای ما سوال است که سازمان یونسکو از حقیقن  که مانند آفتاب آشکار است، چگونه توانسته چشم 
 «پویس  کند؟

 در هرات باور دارند، ثبت هی  مینیاتور به نام کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان و اوزبیک
ی

ستان فعالن فرهنگ
 ملل متحد  از سوی سازمان

ی
، علیم و فرهنگ است و باید « سطخ و عجولنه»اقدایم « یونسکو»آموزیس 

 
ی

اض تند برخ  فعالن فرهنگ  در این مورد تجدید نظر شود. ثبت جهای  هی  مینیاتور به نام این کشورها، اعی 
 هرات، با نش  مطلنی د

ی
بوکش، از ر فیسرا در هرات به دنبال داشته است. داوود عرفان، از فعالن فرهنگ
 .کنند« اعتصاب غذا»فرهنگیان خواست در مقابل ریاست اطالعات و فرهنگ هرات 

های  ک هی  در « مینیاتور و خطایط»چندی پیش به دنبال تالش کشورهای ایران و ترکیه برای ثبت مشی 
 سازمان ملل متحد 

ی
، علیم و فرهنگ نش به وزارت اطالعات و فرهنگ در واک« یونسکو»سازمان آموزیس 

ها توجه کند  .این اقدام گفت که این سازمان باید به افغانستان به عنوان زادگاه و خاستگاه اصیل این هی 
ی در   ، رسپرست این وزارت، در ماه رسطان سال روان خورشیدی، در یک نشست خیی محمدطاهر زهی 

های مینیاتوری و خطایط ر کابل، با ابراز نگرای  از اقدامات ایران و ترکیه، گفت که افغانستان مالکی ا ت هی 
ام کنند. وی افزود، کمال حسی   بایقرا و الدین بهزاد، سلطاندارد و ایران و ترکیه باید به این جایگاه احی 

عیل ، از بنیانامی  ها بودند و ایران و ترکیه یمشی  نوای  توانند با قبول افغانستان به عنوان مالک گذاران این هی 
های مینیاتور  یک»شان را همانند هایو خطایط، نامهی   ملل متحد « رس 

ی
، علیم و فرهنگ در سازمان آموزیس 

 .درج کنند« یونسکو»

 هرات باور دارد، هی  مینیاتور در زمان استاد کمالویل
ی

مند و شاه بهره، از فعالن فرهنگ الدین بهزاد، هی 
، به اوج شکوه خود رسید و آوازه است اد بهزاد هروی و هی  مینیاتور، به کشورهای  مینیاتوریست مشهور هرای 

 ۸۶۵تا  ۸۵۵های گوناگون جهان از جمله کشورهای اروپای  رسید. تولد بهزاد در منابع گوناگون بی   سال
هجری قمری ذکر شده است، اما روایت دقیق و موثف  در مورد سال وفات او وجود ندارد. هرچند برخ  

یز ایران ذکر کرده در شهر هرات « مختار کوه»اند، ویل آرامگاه بهزاد در نزدیک منابع آرامگاه وی را شهر تیی
 تخریب شد که اکنون برای حفاظت

ً
تر در ارگ هرات بیش است و سنگ مزار او چند سال پیش عمدا

 هرات، پافشاری دارند که حکومت افغانستان باید در زمان اندگ که باق  نگهداری یم
ی

شود. فعالن فرهنگ
مانده است، برای ثبت جهای  هی  مینیاتور به نام کشور اقدام کند و ثبت جهای  این هی  به نام کشورهای 

 .دیگر، برای فرهنگیان پذیرفتن  نیست
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 اثر باستای  در این ولیت کشف شده است.  ۵۱۹گویند که صبح، کابل: مقامات محیل در نورستان یم۸

صبح گفت  ۸ام قوس به روزنامه شنبه، یسیار، رییس اطالعات و فرهنگ نورستان روز یکالحق خالقفضل
 سال قدمت دارد.  ۶۰۰سال و برخ  دیگر نزدیک به  ۱۰۰که برخ  از این آثار 

آوری و محافظت در ولسوایل وانت وایگل جمع« گلجمعه»و افزود که این آثار توسط شخض به نام ا 
 شده بود که سپس به ارزش دو میلیون افغای  خریداری شد. 

 

 های چویی شامل است. ها و ستونهای نقایس  شده، کلکی   در میان این آثار، دروازه

، فرهنگ، هی  و رواجگر زندهار، این آثار بیانیبه گفته آقای خالق
ی

ال های نورستان است که به اشکگ
 مختلف ساخته شده است. 

اثالحق خالقفضل ، ولیتیار گفت که نورستان از زاویه می 
ی

 آن غن  است و در هر ولسوایل های فرهنگ
 شود، اما هنوز به آن توجه نشده است. ها جداگانه یافت یمخزانه
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 وعودت کنندگان

اثر  ۷۳گوید از میان مجموع این آثار، عبدالبصی  نادری، مسوول عمویم آثار دوره اسالیم در موزیم میل یم
 العمارت ننگرهار سیی به موزیم رساج

 
 مانده آن به کابل فرستاده شده است. ده شده و باق

 پارک میل اعالم شد گفتن  است که ولیت نورستان به تازه
ی

اگر به فرهنگ این  گویند کهمسوولن یم و گ
 گران خارخی را نی   جذب کند. تواند توجه گردشولیت توجه شود، یم

 

 مقابل ایبار به جایگاه دوم ئالر تیم فوتبال  -ایرنا -تهران
ی

مادرید با حفظ روند مناسب خود و برتری خانگ
  .جدول للیگا رسید

مادرید به میهمای  ایبار های اسپانیا، رئالبه گزارش ایرنا؛ در آخرین دیدار هفته چهاردهم لیگ فوتبال باشگاه
 .رفت و با برتری سه بر یک زمی   را ترک کرد

د. هم اکنون  امتیاز در رتبه دوم قرار  ۲۹با « الدین زیدانزین»این برتری موجب شد تا تیم تحت هدایت  بگی 
 .د با همی   تعداد امتیاز و دو بازی کمی  نسبت به رئال در صدر جدول قرار دارداتلتیکومادری
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