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 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ------------------------- (وزی) مهاجر نیدر آشپ    یاادغام حرفه یبرا مهاجران، فرصت   یآشپ    والیفست

 6 -------------------------------------- وله( چهی) دو شودیم یبازساز  در غزن  « تنات پ  پ» خ  یدرمسال تار 

 11 ----------------------------- (وزیساموس) مهاجر ن رهیدر جز  انیدر اردوگاه پناهجو  ی: آتش سوز ونانی

  ستمیس ر یمجارستان مغا د یاروپا: قانون جد هیاتحاد ونیسیکم
 

وله( چهیاست) دو  هیاتحاد نیا پناهندگ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

 14 ------------------------- وزارت( تیکرد)وبسا  دار یآلمان در افغانستان د پ  امور پناهندگان با سف ی   مع
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ی مهاجران از سال  در شهرهای بزرگ فرانسه، کشورهای اروپانی و آمریکانی  ۲۰۱۵فستیوال ساالنه آشپ  
شود. قرار بود پنجمی   دور این فستیوال نپ   طبق معمول در ماه جون برگزار گردد اما به دلیل برگزار یم

دگان، شیوع ویروس کرونا، فستیوال در ماه اکتوبر و تنها در چند شهر فرانسه برگزار شد. به گفته برگزار کنن
 این فستیو 

 
ی و معرف ال کمک به نگرش مثبت به مهاجران، فراهم کردن زمینه ادغام آنان در بخش آشپ  

  .شماردفرهنگ غذانی گوناگون را از اهداف اصیل خود یم

، آشپ   افغان و مالک رستوران غذای ارسایل کابللیون در لیون، برای بار سوم در فستیوال  سعدیه حسانی
کت   ی مهاجران در این شهر شر  .کرده بودآشپ  

هانی از غذاهای افغان  از جمله پلو، پکوره، شد، نمونه اکتوبر برگزار  ۲۵تا  ۲۲فستیوال که از  او در این
 و بغالوه را با همکاری فرانسوا، آشپ   فرانسوی، در رستوران

در  (Les Mauvaises Herbes) آش، فرن 
یان عرضه کرد  .مرکز شهر لیون به مشپ 

ی مهاجران، رستورانسعدیه حسانی در گفتگو  های هر کشور از با مهاجر نیوز گفت که در فستیوال آشپ  
ان مهاجر فرصت یم» جمله فرانسه  دهند تا فرهنگ غذانی کشور شان را به نمایش بگذارند. این به آشپ  

یم. من بار سوم است که در  فستیوال فرصت  است تا طعم و بوی غذاهای مختلف جهان را با هم بیامپ  
کت یم کنم و این بار تالش کردهاین ف ی افغان  و فرانسوی را به ستیوال شر ام تا ترکیب یا مخلویط از آشپ  

 کنم. این ترکیب غذانی مختلف باعث غنای فرهنگ غذانی یم
 
یان معرف  «.شودمشپ 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

یجات و حبوبات استفاده  و او در ادامه توضیح داد که در غذاهای افغان  فستیوال، به جای گوشت از سپی 
 .های افغان  گیایه آماده کرده استغذا 

کت کند اما  سعدیه حسانی گفت که قرار بود یک آشپ   دیگر افغان نپ   در فستیوال امسال در شهر لیون شر
 .ن شانس محروم کرداو را از ای های ناشر از شیوع ویروس کرونا،محدودیت

، آشپ   افغان و مالک رستوران غذای ارسایل کابلی ون در لیون برای بار سوم در فستیوال سعدیه حسانی

کت کرده بود. عکس از مهاجر نیوز  ی مهاجران در این . شهر شر  آشپ  

ی لیون و سپس تاسیس رستوران غذای  ۲۱۰۶سعدیه حسانی در سال  با آموزش در ییک از مکاتب آشپ  
 کشورش را به افغان  قابل انتقال، کابولیون، تصمیم گرفت عشق و عالقه مفرط خود به فرهنگ غذانی 

ی مهاجران، با برخ  از  یک حرفه بدل کند. او در جریان سه سال اخپ  توانست از طریق فستیوال آشپ  
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ان فرانسوی از جمله  ین آشپ  
یان بش پیپ  ترواگروهمعروفپ  ناساند و همکاری کند و غذای افغان  را به مشپ 

کت در کارگاه ، یک آشپ   معروف دیگر فرانسوی، غذاهای بنیاد پل بوکوز های آموزشر در کنار آن با شر
 .افغان  را به شاگردانش آموزش دهد

ی مهاجران با اشاره ب ، به مهاجر نیوز  فان  بورو، هماهنگ کننده فستیوال آشپ   ه تجربه سعدیه حسانی
ان مهاجر را فراهم گفت که فستیوال همه ساله فرصت همکاری رستوران بان با آشپ   های کشورهای مپ  

سعدیه قبال در چارچوب فستیوال، با رستوران پیپ  ترواگروه همکاری کرده و امسال هم »کند. او گفت: یم
ته است. ما واقعا خوشحالیم که فستیوال این زمینه را سهم گرف Les Mauvaises Herbes در رستوران

مساعد کرد که سعدیه تغیپ  حرفه بدهد و حال به صورت مستقل به عنوان آشپ   کار کند و رستوران 
 «.غذای انتقایل داشته باشد

، پاکستان  و سایر کشورها در  ، گرجستان  ، ارمنستان 
 
تا کنون تعداد زیادی از مهاجران سوری، عراف

بان همکاری و تعدادی از آنها به صورت مستقل رستوران ان کشورهای مپ   های چارچوب فستیوال با آشپ  
 .اندخود را ایجاد کرده

ی مهاجران یک برنامه توزی    ع مواد  ۲۰۲۰در سال  بحران ویروس کرونا موجب شد که فستیوال آشپ  
وفق غذانی به مهاجران و افراد نی شپناه را نپ   در دستور کار خود قرار بدهد. در این چارچوب، فستیوال م

 .هزار خوراک غذا را در پاریس به نیازمندان توزی    ع کند ۱۰۰شد که حدود 

 

 

 

 

 

 

ها در غزن  که در حال فروپاشر قرار ترین معبدهای هندوها و سیکدرمسال "پپ  تنات"، ییک از قدییم
 مانده است و آندارد، بازسازی یم

 
هم برای محافظت از شود. تنها یک تن از این اقلیت دیت  در غزن  باف

  .این معبد

https://troisgros.fr/page_3-maisons
https://troisgros.fr/page_3-maisons
https://www.fondation-paul-bocuse.com/
https://www.fondation-paul-bocuse.com/
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

های گذشته رود که یط سالار یممهای مهم تاریخ  والیت غزن  به شاز جمله آبده« پپ  تنات» درمسال
 کار بازسازی و مرمت این معبد تاریخ  

ً
ا به دلیل حوادث طبییع در حالت نابودی قرار گرفته است. اخپ 

 .آغاز شده و قرار است به زودی به پایه اکمال برسد

میلیون افغان  به همکاری  ۸.۵گویند که این معبد به هزینه غزن  یم مسئوالن ریاست اطالعات و فرهنگ
 .شودوزارت شهرسازی بازسازی یم

ترمیم درمسال پپ  تنات از سوی آمریت ترمیم »ادریس وفا، رئیس اطالعات و فرهنگ غزن  گفت: 
از حالت مساجد و آبدات تاریخ  ریاست شهرسازی آغاز گردیده و قرار است به زودی ترمیم شده و 

 «.نابودی نجات پیدا کند

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/a-55434541
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 به ویرانه تبدیل شده بود
ً
 این معبد هندوها در غزن  تقریبا

ها در رئیس اطالعات و فرهنگ غزن  افزود که پس از بازسازی این درمسال، معابد دیگر هندوها و سیک
 نپ   ترمیم و بازسازی یم

وجود دارند که بیشپ  ها در غزن  معبد هندوها و سیک شوند. در مجموع پنجغزن 
 .ها در حال نابودی قرار دارندآن

از بازسازی این معبد از سوی دولت « پپ  تنات»راجا رام، تنها بازمانده اقلیت هندو و محافظ درمسال 
 .گوید که معابد دیگر نپ   به بازسازی نیاز دارندکند و یمابراز خرسندی یم

ین معابد این اقلیت دیت  اسگوید که معبد پپ  تنات از راجا رام یم وان اهل هنود و سیک از بزرگپ  ت و پپ 
 .آیندهای دیگر افغانستان و حت  از کشورهای پاکستان و هندوستان نپ   به این عبادتگاه یموالیت

، ییک از فرهنگیان غزن  از بازسازی این معبد هندوها استقبال یم کند، اما در عی   محمد آصف حسیت 
 .د که بازسازی به شکیل باشد که ارزش و هویت تاریخ  این آبده حفظ شودزمان تاکید دار 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/a-55434541
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 مانده است
 
 مانده جامعه هندوهاست که تاهنوز در غزن  باف

 
 راجا رام تنها عضو باف

 آواره شده اندبه جز یک تن همه هندوها و سیک
ی

 های غزن

گوید که فامیلش ند. او یمارک کرده های هندو و سیک شهر غزن  را تبه جز راجا رام همه اعضای اقلیت
 .سال گذشته به هند رفته است و خودش به خاطر نگهداری از این معبد در غزن  مانده است

 را برای اقلیت»راجا رام افزود: 
 

ایط زندگ های مذهتی هندو و سیک وضعیت بد امنیت  در این والیت شر
فرزندان شان مهیا نبود و مجبور شدند که این سخت کرده بود و همچنان زمینه تعلیم و تحصیل برای 

 به هندوستان مهاجر شوند
ً
ا  «.شهر را ترک و به پاکستان و اکپر

ایط بد امنیت  و برد، یمهای غزن  که اکنون در هند به ش یمدلیب سینگ، نماینده سیک گوید که شر
ایط مناسب شود، گوید در صورن  را ترک کنند. او یمتوجیه حکومت سبب شد که آنان غزنی  ن  که شر

 .دوباره به کشورشان برخواهند گشت

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/a-55434541
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 ها هم در غزن  به بازسازی نیاز دارنددیگر معابد هندوها و سیک

 از نی 
های هندو و سیک توجیه حکومت در خصوص امنیت اقلیتاز سوی دیگر، شماری از شهریان غزن 

 .شدپذیری شان توجه خاص یمها به دلیل آسیبگویند باید به آنکنند و یمانتقاد یم

 ییک از همسایگان
ً
است. او  ها متاثر شدهاش خانواده سیک بود، از مهاجرت آناحمد ضیا که قبال

ر بودند و نباید چنی   وضعیت  برای آنان پیش یمها مردمان خوب و نی سیک» :گویدیم آمد که مجبور ض 
 «.شوند تا کشور خود را ترک نمایند

 یم ۱۰۰که پیش از این نزدیک به   این در حایل است
 

کردند اما فامیل از اهل هنود و سیک در غزن  زندگ
های تروریست  به خصوص رویداد خونی   سال های دوامدار و هدف قرار گرفی   شان از سوی گروهجنگ

 را برای آنان جاری در کابل که ده
 

ایط زندگ در ها تن از این اقلیت مذهتی را کشته و زخیم ساخت، شر
 .افغانستان بیش از پیش دشوار کرده است

 

 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/a-55434541
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

" در جزیره ساموس یونان نی خانمان  ۱۵۰حداقل  مهاجر به دلیل آتش سوزی در اردوگاه ثبت نام "وان 
 شدند. 

 
 این رخداد آغاز شده است

 
 .تحقیقات در مورد چگونیک

 در جزیره ساموس در یونان روز دوشنبه خپی داد که در نتیجه 
 

مانوس لوگوتتیس، رئیس اداره پناهندگ
" حد اقل  ن پناهجو نی خانمان شده اند. به گفته این اداره، در نتیجه ای ۱۵۰آتش سوزی در اردوگاه "وان 
 ".آتش سوزی "کیس آسیب ندیده است

، به این اردوگاه هم آسیب جدی نرسیده است مسئولی   این اداره گفته اند که افزون بر   .نبود تلفات جان 

وهای  ۴:۰۰آتش سوزی به دالیل نامعلوم حدود ساعت  صبح به وقت محیل صورت گرفته است. نپ 
شود که برای دریافت حقایق، تحقیقات نپ   اطفائیه توانستند که به شعت آن را خاموش کنند. گفته یم

 .آغاز شده است
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،  یم ۴۲۰۰حدود  در حال حاض 
 

کنند. این رقم، هفت برابر بیشپ  از ظرفیت نفر در اردوگاه ساموس زندگ
 .اندمهاجران تعدادی اردوگاههای فریع را در اطراف اردوگاه ساموس ایجاد کرده .این اردوگاه است

ن در چند ماه گذشته، چندین آتش سوزی در داخل و اطراف این اردوگاه رخ داده است. پولیس سوء ظ
 .دارد که آتش سوزی ها عمدی بوده اند

، یک آتش سوزی شدید اردوگاه موریا در جزیره لیسبوس را به طور کامل تخریب کرد. دیوان  در ماه سپتمپی
 .کندعایل یونان در حال حاض  از پنج شهروند افغان که به آتش افروزی عمدی متهم اند، تحقیق یم

 

 

 مجارستان، کمیسیون اتحادیه اروپا بار دیگر علیه این 
 

به دلیل محدودیت های اخپ  در قانون پناهندگ
کشور شکایت کرده است. براساس این قانون جدید، پناهجویان نیم توانند به صورت مستقیم در 
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 بد
 

هند. برای این کار باید به سفارتخانه های این کشور در کیف یا بلگراد مراجعه مجارستان پناهندگ
 .کنند

 به تخلف از توافقنامه را آغاز کرده ان
 

د.  گفته یم شود که مقامات اتحادیه اروپا به اصطالح روند رسیدگ
قانون  را و  ضع کرده کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است که قوانی   جدید مجارستان محدویت های غپ 

 برای پناهجویان را مشکل ساخته و این قانون جدید مغایر 
 

ش به روند پناهندگ است که دسپ 
 اتحادیه اروپا است

 
 .دستورالعمل های سیستم پناهندگ

کسان  که به دنبال محافظت هستند، از چند ماه به این طرف نیم توانند دیگر در خاک مجارستان 
 بدهند. در عوض

 
، آنها باید به سفارتخانه های مجارستان در بلگراد یا کیف بروند و درخواست پناهندگ

 به مجارستان ارائه کنند
 

 .اراده شان را برای دادن درخواست پناهندگ

بستان دیوان عایل اروپا قبال تایید کرده بود که پناهجویان در اردوگاه های ترانزیت  مجارستان در مرز با ض 
قانون  زندان  شده  پناهجویان بعضا مجبور بودند که چند ماه در حالت انتضار به ش  .اندبه طور غپ 

 بدهند. پس از صدور حکم دیوان عایل اروپا، مجارستان اردوگاه 
 

ند تا که بتوانند درخواست پناهندگ ا هبپی
را در ماه یم امسال مسدود کرد. اما چند روز بعد، قوانی   جدیدی را تصویب کرد که حاال کمیسیون 

 .ه اروپا علیه آن اقدام کرده استاتحادی

حکومت مجارستان اکنون دو ماه دیگر فرصت دارد، تا به نگران  های کمیسیون اتحادیه اروپا پاسخ بدهد. 
 به این مورد، نگران  ها برطرف نشوند، قضیه دوباره در برابر دیوان عایل ارو 

 
پا اگر در طول روند رسیدگ

 قرار خواهد گرفت
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 هللا کاکر، معی   امورپناهندگان وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان به روز )یک
 
عقرب( با  11شنبه، وف

 سفپ  آلمان در افغانستان، در مقر وزارت دیدار کرد. 

ی میل ر اتپ 
 آقای کاکر با تقدیر از تعهدات دولت آلمان برای همکاری با افغانستان، همچنان از طرح "اسپ 

 مهاجرت" از سوی وزارت امور مهاجرین خپی داد. 

های خوب و مطمیی   میان دو کشور برای مدیریت در این دیدار دو طرف یک بار دیگر روی همکاری
 عرصه مهاجرت تعهد کردند. 

وی کار مهاجرین بحث از سوی ه م، معی   امورپناهندگان از تمرکز جدید وزارت روی عرصه دیاسپورا و نپ 
 و تبادل نظر کردند. 

 


