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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 -------------------------------------- (وزیشود ) مهاجر ن کند و وارد بحر یم  را ترک یم ی   قرنط« اوپن آرمز»نجات  کشت  

 5 ------------------------------------------------------ (وزیمهاجر از کانال مانش نجات داده شدند) مهاجر ن ۱۲۱فرانسه: 

 6 --------------------------------------(وزیاژه سهم داشته است؟) مهاجر ن هی  فرانتکس در عقب راندن مهاجران در بح ا یآ

 8 ----------------------------------------- (وزی) مهاجر نرودیم شیپ یکرونا به کند  لیبه دل انیبرنامه اسکان مجدد پناهجو 

 9 ----------------------------------------------- خانواده شد هزار 44پناهنده شدن  ،باعثوپ  یات یگرایدر ت نظایم اتیعمل

 11 ------------------ وزارت( تیسا بیکرد ) و   دار یبخش مهاجرت سفارت دنمارک در کابل د سیامور پناهندگان با رئ ی   مع

 11 -------------------------------------------------- وزارت( تیسا بینمودند ) و  افتیخانواده در لغمان پول نقد در  188

 12 ---------------------------------------------------------- وزارت( تیسا بی) و  افتیمساعدت ها در ارزگان آغاز  عی    توز 

 14 ----------------------------------------------------------------- کرونا در افغانستان  روسیتازه مثبت و  داد یرو  ۲۱۹ثبت 

 15 --------------------------------------------------------------- وارد بازار شد سنا،ی عقوبی ی، نوشته«افسون یروشنگر 
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 اخبار می   کامل

 

 

پس از حدود دو هفته قرنطی   در ایتالیا، بندر تراپاپ  را در جزیره « اوپن آرمز»پرسونل سازمان امدادگر 
   .خواهند )برای انجام یک ماموریت جدید( به بحر بروند سیسییل ترک کرده و یم

قرنطی   به پایان رسید، ما بندر تراپاپ  را »روز یکشنبه در شبکه اجتمایع تویی  نوشت: « اوپن آرمز»کشت  
در ادامه این پیام آمده است، پرسونل این کشت  تعویض « ترک یم کنیم و به سوی بارسلونا حرکت یم کنیم. 

 .عد ما به بحر بازیم گردیمیم شود و ب

مهاجر که از بحر نجات داده شده بودند به سواحل ایتالیا  ۲۵۰این کشت  در اواسط ماه نوامیر با بیش از 
 که در برابر ساحل غرپر جزیره سیسییل قرار داشت، قرنطی   شدند. این 

رسید. مهاجران در یک کشت 
نجات داده شده و به کشت   «Open Arms» مزپناهجویان یط سه عملیات نجات مختلف توسط اوپن آر 

 .مهاجر در برابر ساحل لیبیا ییک از این سه عملیات بود ۱۱۰انتقال یافته بودند. نجات بیش از 

هنوز هم شمار بسیاری سوار بر قایق های کوچک سیع یم کنند از کشورهای تونس و لیبیا که در شمال 
 .ا به اروپا برسانندر  ن سفر بسیار خطرناک است و خودافریقا قرار دارند از بحر عبور کنند که ای

مهاجر به ایتالیا رسیده اند. در  ۵۵۰هزار و  ۳۲طبق اطالعات رسیم از آغاز سال روان تا به حال حدود 
 . هزار تن یم رسید  ۱۱شمار آن ها در همی   دوره به تقریبا  ۲۰۱۹سال 
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مهاجر را که تالش داشتند از کانال مانش عبور کنند و به انگلستان بروند  ۱۲۱محافظان ساحیل فرانسه 
یه یمازغرق شدن نجات دادند. سازمان گویند نزدیک شدن زمان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا های خی 

 .افزایش دهند های شان برای رفی   به این کشور را باعث شده مهاجران تالش

نامه قانوپ  در  ۱۲۱ای گفته است که فرمانداری مانش و دریای شمال فرانسه در خیر چندین  مهاجر غی 
 .نومیر از کانال مانش نجات داده شدند ۳۰عملیات در طول روز دوشنبه 

نامه، همه مهاجران نجات داده شده سالم بودند اما تعدادی از آن  بر اساس خیر
ی

خفیف ها دچار رسمازدگ
 .بودند شده
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فتند به امدادگران و پولیس مرزی تحویل داده مر انتقال یا-سور-این مهاجران بعد از آن که به کاله و بولوین
 .شدند

مهاجر از جمله یک زن حامله و چندین کودک را که عازم  ۶۴محافظان ساحیل فرانسه روز یکشنبه نی   
 .انگلستان بودند، از کانال مانش نجات دادند

 با فرا رسیدن زمستان تعداد مهاجراپ  که قصد رفی   به انگلستان را دارند چند صد نفر کاهش یممع
ً
یابد موال

، مهاجران امسال تالش دارند قبل از تاری    خ اجراپی  اما به گفته کلوه سمیت، از سازمان دیدبان حقوق بشر
 .شدن برگزیت، خود را به انگلستان برسانند

قانوپ  امضا کردند. بر مبنای روز دوشنبه فرانسه و ان  گلستان توافق جدیدی را برای مقابله با مهاجرت غی 
اپ  این توافق، فرانسه از امروز اول دسمیر گزمه های خود در نوایح مرزی را افزایش خواهد داد و از تجهی  

 .ار خواهد گرفتو رادار برای تشخیص مهاجران در دریا ک مانند درون

 

 

)فرانتکس( در پ  افزایش فشارها باید در روز سه شنبه  رئیس آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا
پاسخگوی سواالت انتقادآمی   نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا باشد. گفته یم شود که ماموران این آژانس 

   .راندن اجباری مهاجران دخالت داشته اند در به عقب
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این آژانس وارد کرده اند و تحقیقات تعدادی از رسانه ها، فرانتکس  براساس اتهاماپ  که گرویه از مهاجران به
قانوپ  مهاجران و ممانعت از ورود آن ها به اروپا از طریق جزایر یونان سهم داشته  در به عقب راندن غی 

 .است

ک پلت فورم های آنالین و تحقیقاپ  براساس تحقیقا و هفته نامه « الیت هاس»و « بلینگ کات»ت مشی 
ی  « پ  وی اسایه»فرستنده تلویزیوپ   و (ARD) ، کانال نخست تلویزیون عمویم آلمان«دیر اشپیگل»خیر

س عموم است، این تصور را ایجاد یم کند که "فرانت کس در جاپان، ویدیو و داده های دیگری که در دسی 
ه اژه رخ داده است، دست  در یک مورد به عقب راندن مهاجران که در مرز دریاپی یونان با ترکیه در بحی 

 ."داشته است

در ادامه این گزارش آمده است که پرسنل این آژانس در زمان وقوع یک رویداد دیگر حضور داشته اند و "از 
 ."مهاجران در آن نزدییک بوده اند ماه مارچ تا به حال در چهار مورد به عقب راندن اجباری

فرانتکس اعالم کرد که برای برریس این اتهامات تحقیقات داخیل را به جریان یم اندازد و فابریس لگری، 
تا به حال هیچ سند یا مدرک دیگری که اتهام نقض قانون یا »مدیر اجراپی این آژانس در ماه اکتوبر گفت: 

او گفت، آژانس فرانتکس "به هیچ « را ثابت کند، پیدا نشده است.  تخیط از آیی   نامه رفتاری فرانتکس
 ."صورت نقض حقوق اسایس را در هیچ کدام از ماموریت ها و فعالیت هایش تحمل نیم کند

به عقب راندن مهاجران در تناقض با توافقنامه های بی   الملیل محافظت از حقوق آن ها به شمار یم آید. 
 و امنیت شان در آن جا به خاطر نژاد،  براساس آن مردم نباید به

ی
جاپی اخراج یا بازگردانده شوند که زندگ

 .مذهب، ملیت یا عضویت در یک گروه اجتمایع یا سیایس در خطر باشد

هیئت مدیره فرانتکس در اواخر ماه گذشته برای بحث راجع به این اتهامات اجالیس را دایر کرد و پس از آن  
تور برگزاری "یک جلسه دیگر را در طول دوهفته آینده داده است تا امکان گفت که کمیسیون اروپا دس

  ."برریس بیشی  پاسخ های آژانس فرانتکس )به اتهامات یادشده( ایجاد شود

، پیشنهادهای جدیدی را در زمینه  م آور است که در ماه سپتمیر این اتهامات برای کمیسیون به شدت رسر
 اتحادیه ا

ی
 .روپا ارائه کرداصالح سیستم پناهندگ

 در شمول این اصالحات پیشنهاد شده است تا 
 
ایجاد سیستم مستقل نظارت با همکاری کارشناسان حقوق

 .در این زمینه اطمینان حاصل شود که مهاجران در مرزهای اروپا به عقب رانده نیم شوند

انه به خاطر اختالفات  ه مدیی   بحی 
 
ق ترکیه و یونان بر رس فرانتکس یم گوید که فعالیتش در بخش رسر

 .مرزهای دریاپی شان با مشکالپ  مواجه شده است
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 ) فرانک رموس، نماینده کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد در آلمان، امروز سه شنبه )اول دسمیر
های اسکان مجدد هزار پناهجو تحت برنامه ۱۵در برلی   گفته است که تا پایان ماه سپتمیر امسال فقط 

 .توسط کشورها پذیرفته شده اند

هزار پناهجو توسط کشورها پذیرفته  ۵۰بیش از  ۲۰۱۹در سال این در حایل است که در همی   دوره زماپ  
 .شده بودند

توانند و یا به طور پناهجویان قبول شده و یا به ویژه آسیب پذیر که دیگر به کشورشان برگشت کرده نیم
بان فعیل مانده نیم و در  توانند، افراد بیمار، زناپ  که در اردوگاه های پناهجویان هستند داییم در کشور می  

معرض خطر خشونت و تجاوز قرار دارند و یا هم خانواده های که اطفال خوردسال دارند، تحت این برنامه 
ند. این افراد توسط کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد انتخاب یم شوند  .قرار یم گی 

داده که از جمله آلمان قول هزار پناهجو در برنامه اسکان مجدد را  ۳۰اتحادیه اروپا امسال وعده پذیرش 
  ۵۵۰۰پذیرش 

ً
 ۱۴۰۰تن را داده است. بر اساس اطالعات کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل تقریبا

های سفر برنامه نفر از این پناهجویان امسال تا کنون در آلمان اسکان داده شده اند. به دلیل محدودیت
ما گفته یم شود که از اواخر ماه سپتمیر این برنامه از رس  اسکان مجدد بعضا به حالت تعلیق درآمده است. ا

 .گرفته شده است

میلیون نفر در برنامه اسکان مجدد وجود دارد. در  ۱.۴رموس یم گوید که در رسارس جهان نیاز به پذیرش 
هزار نفر تحت این برنامه پذیرفته شده بودند. به قول رموس این رقم کمی  از  ۶۳در مجموع  ۲۰۱۹سال 

 .پنج درصد از نیازهای جهاپ  است
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نماینده کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد در آلمان یم پذیرد که وضعیت بسیار پیچیده است 
 ها بر فعالیت کارمندان این سازمان نی   تاثی  گذاشته است. اما او امیدوار است که در آیند

ی
ه و این پیچیدگ

ی برای برنامه اسکان مجدد مهیا شود. رموس یم گوید که قابل پیش بیت  پس از بحران کرونا  امکانات بیشی 
واقیع است و نیم توان انتظارش را داشت اما او تاکید یم کند که  ۲۰۲۱برآورده شدن این آرزو در سال  غی 

 .اسکان مجدد پناهجویان تقسیم مسئولیت بی   الملیل است

 

 

نخست وزیر اتیوپ  اعالم کرد که عملیات نظایم در منطقه آشوب زده تیگرای پایان یافته و « أپر احمد»

وهای فدرال بر شهر " مقیل " مرکز آن  سه هفته جنگ تسلط یافته اند نی 
ً
 .پس از تقریبا

گزاری ها از آدیس آبابا، " أپر احمد" در صفحه شخیص خود در شبکه اجتمایع  به گزارش روز یکشنبه خیر

 .توئیی  نوشت: مایلم که اعالم کنم ما عملیات خود در منطقه تیگرای را کامل کرده و متوقف کرده ایم

ورش یک گروه نژادی قدرتمند است که قبل از به قدرت رسیدن وی در دولت أپر احمد در صدد رسکوب ش

 .یط چند دهه گذشته دولت مرکزی را به ترصف خود درآورده بود ۲۰۱۸سال 

هزار  ۴۴حدودنظایم در منطقه تیگرای تا کنون هزاران نفر کشته شده اند و عملیات گفته یم شود در اثر 

 .به کشور همسایه خود سودان پناهنده شده اند نفر 

https://www.irna.ir/news/84128153/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/sd/8a0afa536d42711a56020ca2b8bd952b56663142690a392c416695aefd1795dbf008ece8418e11a3b74e888d170457bf.jpg
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بر اساس این گزارش، هم اکنون این سوال مطرح است که أپر احمد تا چه اندازه یم تواند گروه های نژادی 

در اتیوپ  به عنوان دومی   کشور آفریقا از نظر تعداد جمعیت را که با هم اختالف دارند، گردهم جمع کند 

 .مایدو آنها را با هم متحد ن

مکئیل»البته  گزاری " « جبهه مردیم آزادیبخش تیگرای»رهیر « دبرصیون جیر در پیایم مکتوب به خیر

وهایش تسلیم نشده اند ز" گفت که نی   .رویی 

وهای  د با نی  وی در این پیام مکتوب خود افزود: وحشر گری آنها نتیجه ای جز افزایش پافشاری ما جهت نیر

ی  .داردها نیوریسر تا پایان درگی 

وهایش به دفاع " از حق خود جهت تعیی   رسنوشت " ادامه خواهند  دبرصیون همچنی   تهدید کرد که نی 

 .داد

وهای پلیس در حال تعقیب  از سوی دیگر بر پایه همی   گزارش نخست وزیر اتیوپ  چندی پیش گفت که نی 

ان " جبهه مردیم آزادیبخش تیگرای " به رس یم برند  .رهیر

د کرد که هدف از این عملیات بازگرداندن قانون و نظام است و پلیس فدرال به ماموریت خود أپر احمد تاکی

جهت بازداشت عنارص مجرم جبهه مردیم آزادیبخش تیگرای و تحویل دادن آنها به دادگاه ادامه خواهد 

 .داد
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

 

 

 هللا کاکر معی   امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با اتشه 
 
بخش مهاجرت دنمارک وق

 .مینه ادغام پایدار برگشت کنندگان بحث و گفتگو کردندهای دو طرف در ز در کابل روی برنامه

معی   امور پناهندگان ضمن سپاسگزاری از همکاری های چندین ساله دنمارک با افغانستان در بخش های 
باپ  به مهاجرت، ادغام پایدار و فراهم س  و می  

ی
 رسیدگ

ً
ازی تسهیالت برای برگشت کنندگان مختلف خصوصا

 .افغان، خواهان ادامه همکاری دنمارک با افغانستان در این زمینه شد

ی )شغل، مسکن، تحصیالت  وی همچنان اضافه کرد که نیاز است برگشت کنندگان افغان از امتیازات بشر
 معیشت  در افغانستان برخوردار باشند

 
ه( و امکانات کاق  .و غی 

مسئول بخش مهاجرت سفارت دنمارک از روی دست داشتی   بریح  از برنامه ها در بخش در همی   حال، 
 .ردادغام پایدار برگشت کنندگان در افغانستان خیر داده و نی   بر ادامه تعهدات دنمارک با افغانستان تاکید ک
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

 

قوس از مساعدت نقدی برای  10روز دوشنبه   مهاجرین وعودت کننده گان والیت لغمان بهریاست امور 
 خانواده عودت کننده و بیجاشده در آن والیت خیر داد. 188

با حضورمعاون وایل  UNHCRافغاپ  به هر خانواده از جانب موسسه  500هزار و  15کمک یاد شده مبلغ 
 ی    ع شد. ،اداره مهاجرین و یادشده در مرکز توز 
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

 

قوس برنامه توزی    ع مساعدت  9آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت ارزگان به روز یک شنبه 
 های غذاپی و غی  غذاپی را در آن والیت افتتاح نمود. 

خانواده بیجاشده نایسر از جنگ و ناامت  ها  261برای  WFP/UNHCRاین مساعدت از جانب موسسات 
اب و دهراوود در آن والیت بوده که قبال در مرکز بیجاشده بودند و توسط این اداره با  ولسوایل های گی  

 موسسات شناساپی شده بود. 
ی

 هماهنیک

ماینده اداره مهاجرین و موسسات یاد شده در مرکز افتتاح روند توزی    ع مواد یاد شده با حضور داشت وایل، ن
 شد. 
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امور مهاجرین وزارت 

 وعودت کنندگان

اند و تن در نتیجۀ این بیماری جان باخته ۲۱ساعت گذشته  ۲۴بر بنیاد اطالعات وزارت صحت عامه، در 
 .اندتن دیگر، بهبود یافته ۱۱۹

 

 

 

 

 

 

 

https://tolonews.com/index.php/fa/health-168153
https://tolonews.com/index.php/fa/health-168153
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 وارد بازار شده است. این کتاب به کمک مایل و ی یعقوب یسنا، به، نوشته«روشنگری افسون»کتاب 
ی

تازگ
گزاری   خیر

ی
 .و توسط انتشارات مقصودی در کابل به چاپ رسیده است« خامه پرس»فرهنیک

زداپی انگاری و ناداپ  افسون تالیسر برای نقد ساده روشنگری: »ی آن نوشته استی کتاب دربارهنویسنده
 است. ناداپ  

ی
 .«که تبدیل به حیثیت و هویت ما شده استایفرهنیک

 این اثر نوشته است: 
 
که یعقوب یسنا در کتاب روشنگری افسون به این نظر است»نارسر کتاب در معرق

 ایم، زیرا از مناسبات علیم، عقیل، سیایس، فر ما مظلوم
ی

 ایم. عقبو اجتمایع مدرن عقب ماندههنیک
ی

ماندگ
تواند رفع شود که آموزش مدرن نهادینه شود و فکری، مظلومیت است. این مظلومیت در صورپ  یم

د. پس از نهادینه ، اجتمایع و سیایس شکل بگی 
ی

شدن آموزش مدرن و معرفت مدرن در مناسبات فرهنیک
ی معرفت مدرن استشکل یم. با درک معرفت مدرن استیم که به مظلومیت خویشگی  که توانیم پ  بیر
 و رفع مظلومیت کنیمی خود مظلومیتتوانیم از خود و از جامعهیم

ی
 .«زداپی فرهنیک

 جامعه
ی

انگاری فکری  ی افغانستان در این کتاب در چهار سادهنارسر گفته است مظلومیت فکری و فرهنیک
شناسانه، انگاری هست  شنایس(، سادهشناخت)انگاری معرفت  بندی شده است: سادهکالن دسته

 .موزیسر آ-انگاری علیمانگاری ادپر و سادهساده
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امور مهاجرین وزارت 
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 جامعه را در مناسبات که موضوعتاکید یسنا این است: درصورپ  »نارسر افزوده است: 
ی

های فکری و فرهنیک
بدون رواج آموزش  توان توقع داشترسیم. زیرا نیمی مطلوپر نیمگفتماپ  مطرح و برریس نکنیم به نتیجه

 جامعه
ی

د؛ همی   علیم و مدرن، فلسفه و معرفت مدرن در مناسبات فکری و فرهنیک طور ای شکل بگی 
ی معرفت و شناخت مدرن، تحویل در اندیشه و داناپی که بدون شکلتوان توقع داشتنیم گی 

د، شنایس مدرن که معرفت مدرن و هست  ی جامعه ایجاد شود؛ درصورپ  شناسانههست   شکل نگی 
دشنایس مدرن نی   نیمشنایس و ذوقزیباپی   .«تواند شکل بگی 

 کتاپر یم« روشنگری افسون»نارسر کتاب، 
توسط یک اندیشمند افغانستاپ  با دیدگاه »داند که را نخستی  

ده به مناسباِت سادهانتقادی به  و آموزیسر جامعهانگارانهصورت گسی 
ی

ی افغانستان ی فکری، فرهنیک
 کتاپر است که «. ته استپرداخ

صورت جدی در خودانتقادگری را به»به عبارت دیگر این کتاب نخستی  
 جامعهانگارانهمناسبات ساده

ی
 .«ی افغانستان مطرح کرده استی فکری و فرهنیک

 .صفحه منشی  شده است ۴۷۵در « روشنگری افسون»

های فلسفه و ادبیات های زیادی در حوزهیعقوب یسنا، نویسنده و استاد دانشگاه افغانستان است که کتاب
 .و روش تحقیق نوشته است

 


