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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ----------------------------------- (وزیهمچنان پابرجاست) مهاجر ن پا یدرباره رسنوشت مهاجران در اردوگاه ل نانیعدم اطم

 5 - وزارت( تیسا بیصد خانواده در لغمان آغاز شد) و  4از  شیبه ب  افغان   ونیلیم 8ارزش به یمساعدت نقد عی    روند توز 

 6 ---------------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیبه صد خانواده در فراه مساعدت شد) و  کینزد

 6 ----------------------- (وزیدر بندر کالوادوس نجات داده شدند) مهاجر ن قیمهاجر پس از واژگون شدن قا١٢نال مانش: کا

 8 ------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیو صورت گرفت)  ن  در رسپل مساعدت غذا لیفام 67به 

 8 ---------------------------------- افغانستان( یامه اقتصاد) ودصم روزنشودیم عی    توز  ی   در کابل زم شهیزنان تجارت پ یبرا

نگاران جلوگ یکی: از حذف فز ی  طاهر زه گذار  یی  خیر  9 ----------------------------------------- (خامه پرس فاریس یشود) خیر

گذار  یمرد  10 --------------------------------- (خامه پرس فاریس یدر سمنگان کودکش را در بدل قرضه بانک فروخت) خیر

  داد یرو 
 

گذار ران  یاز افغانستان به جامعه ا درک و شناخت واقیع کیبر ارائه  د یافغانستان در تهران؛ تأک فرهنیک آوا( ی) خیر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار می   کامل

 

 
 

ساعت حبس در اتوبوس ها عرص چهارشنبه مجبور شدند به اردوگاه  ٢۴مهاجر پس از گذراندن  ۹۰۰حدود 
ان لیپا در شمال بوسن  و هرزگوین برگردند. برنامه تخلیه این اردوگاه در روز سه شنبه به دلیل عدم توافق رس 

 . تخریب گردیددسامیر  ۲۳سیایس این کشور عمیل نشد. اردوگاه لیپا در اثر آتش سوزی به تاری    خ 

مشکالت رسپناه مهاجران در بوسن  و هرزگوین همچنان پابرجاست. به دلیل عدم توافق سیایس رسان این  
تبعیدی که در آتش سوزی اردوگاه لیپا بیجا شده بودند، نتوانستند که از طریق اتوبوس  ۹۰۰کشور، حدود 

ا ه ریزی شده بود و قرار بود اتوبوس ها آنها ر ها به محل دیگری منتقل شوند. تخلیه این اردوگاه قبال برنام
 .به مکان های امن بفرستند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ساعت را در اتوبوس ها در نزدیک اردوگاه لیپا گذراندند و پس از آن مجبور شدند تا دوباره  ٢۴مهاجران 
 رایه این اردوگاه مخروبه شوند. بر اساس برخ  از گزارش ها این یک محارصه سیایس بود که مانع توافق

یس به محل اسکان جدید برای مهاجران گردید  .مقامات در مورد دسی 

ایط وحشتنایک در آنجا اقامت داشتند  .مهاجران  که قبل از آتش سوزی در اردوگاه لیپا به رس یم بردند در رسر

 وان در اورارت نماینده سازمان بی   الملیل مهاجرت در بوسنیا در مورد عدم توافق مقامات بوسنیا بر 
ای پیی 

ش نوشت:  مذاکرات سیایس در آخرین لحظه به نتیجه »اسکان مهاجران ابراز تأسف کرده و در صفحه تویی 
 ای مناسب منجر نشد

 

 

جدی از آغاز مساعدت نقدی  11  شنبه 5ریاست امور مهاجرین وعودت کنند گان والیت لغمان به روز 

 خانواده بیجا شده در آن والیت خیر داد.  421برای 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های یاد شده از اثر جنگ و حوادث طبییع در مرکز بیجا شده بودند و قرار است هر خانواده مبلغ خانواده

 دریافت کنند.  IOM غان  پول نقد و بسته پوشاک زمستان  از جانب موسسهاف 300هزار و  15

 

شده خانواده بیجا  98جدی برای  11شنبه  5آمریت امور مهاجرین و عودت کنند گان والیت فراه به روز 

 در آن والیت مساعدت خورایک توزی    ع نمود. 

 های فراه بوده که قبال شناسان  شده بود. های یاد شده از ولسوایلخانواده

کیلو 2 کیلو نمک،  2کیلو دال نخود،  25کیلو روغن،   18بوخر آرد،4ها به هر خانواده شاملکمک

 نماینده اداره مهاجرین توزی    ع شد. که با حضورداشت  بوده WFP از جانب سازمان غذان  جهان یا بسکویت
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

وهای  ١٢  پس از واژگون شدن قایق آنها در بندر کالوادوس شب چهارشنبه توسط نی 
 
مهاجرعراق

دریان  نجات داده شدند. در میان آنها یک نوزاد دو ماهه نی   حضور داشت که پس ازعملیات نجات 
 .به شفاخانه بایو منتقل شد

تبعه عراق  که یم خواستند خود را به انگلستان برسانند توسط  ١٢بیانیه اعالم کرد که پرفکتور کالوادوس در 
وهای دریان  فرانسه شب چهارشنبه  " نجات داده شده و به پلیس  ٣٠نی  دسامیر در بندر "پورت آن بسان اوپی  

 .تحویل گردیدند

 

یانیه پرفکتور کالوادوس این بندر یک قایق آنها قبل از عملیات نجات آب گرفته و سپس واژگون شد. بر اساس ب

 مکان غی  معمول برای غبور و رسیدن به انگلستان است
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

خانواده بیجا شده  67جدی برای  11شنبه  5آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان والیت رسپل به روز 

 نایسر ازجنگ د ر آن والیت مساعدت خواریک توزی    ع نمود. 

 های یاد شده قبال در مرکز بیجا و رسوی شده بود. خانواده

غذان   از جانب سازمان کیلو روغن ، یک کیلو نمک ۲۰ کیلو دال نخود، ۱۴ کیلو آرد،   ۱۸۴ هر خانوادهبه

 توزی    ع شد.   WFP جهان یا

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان میگوید که قرار است برای بانوان تجارت پیشه افغان در کابل زمی   

 .توزی    ع شود

، رئیس جمهور کشور در  ف غن  ه وافق رئیس این اتاق گفته است که برای زنان تاجر  محمد ارسر ر دیدار با منی 

 .در کابل و والیات زمی   داده خواهد شد

رئیس جمهور غن  در این نشست به اتاق تجارت و صنایع زنان افغان دستور داد تا برای تقویت تجارت زنان  

د  .کار صورت گی 

رت پیشه به دلیل نداشی   جای در بخش تجارت با خانم وافق به رادیو آزادی گفته است که بانوان تجا

 .مشکالت زیادی مواجه هستند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

م شفاف با زنان تاجر که از شیوع ویروس کرونا زیان  وی همچنان عالوه نمود که باید از طریق  یک میکانی  

 دیده اند، کمک شود

د تا از حذف فزییک گوید که در گفترسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ یم وگوهای صلح تالش صورت بگی 

ی شود نگاران جلوگی   .خیر

، رسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ امروز )شنبه،  ی در   ۱۳محمدطاهر زهی  جدی( در یک نشست خیر

نگاران بردارندکابل گفت که هیئت مذاکره  .کننده دولت باید جانب مقابل متقاعد سازد تا دست از قتل خیر

یت حمله به ها مسؤلوی افزود، وزارت دولت در امور صلح باید به طرف مقابل تذکر دهد که چه آن

ند یا نه، آنان مسؤل و مقرصاند نگاران را به عهده بگی   .خیر

د تا از حذف فزییک وگوهای صلح بی   آقای زهی  تاکید کرد که باید در دور دوم گفت االفغان  تالش صورت گی 

ی شود نگاران جلوگی   .خیر

 

ای به اتحادیه اروپا انهرسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ خاطرنشان ساخت که این وزارت نامه دادخواه

 سازمان ملل متحد در کابل یمو نمایند 
 

های تروریسن  که پشت ترور ها بر جانب مقابل و گروهفرستد تا آنیک

نگاران دست بکشند نگاران قرار دارند، فشار وارد کنند که آنان از قتل خیر  .خیر

نگاران از مسئولیتاو بیان داشت که تامی   امنیت همه شهروندان کشور، به ویژه امنی های وزارت ت خیر

 .رود که فضای عمویم کشور امن ساخته شودامور داخله است و توقع یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

نگاران به شدت افزایش یافته و در دو ماه   این در حال است که در این اواخر ترورهای هدفمند به جان خیر

نگار و کارمند رسانه  . استای در کشور ترور شدهگذشته، شش خیر

ت سلطان این والیت، کودک دو گویند که یک مرد در های محیل در والیت سمنگان یممقام ولسوایل حرص 

داخی   قرضه  آغ»ای ونیم ساله خود را به دلیل نیر
 
 .فروخته است« ا خانبانک انکشاق

ت سلطان والیت سمنگان به خامه پرس گفت که یک مرد بنام  تینجه »محمدهاشم مدقق، ولسوال حرص 

یف به فرزندیه ۱۰۰را در بدل « ابوبکر»فرزند دو ونیم ساله خود بنام « بیگ  زار افغان  در شهر مزار رسر

 .داده بود

آقای مدقق افزود که این مرد به دلیل ناتوان  در پرداخت قرضه بانک انکشاق  آغا خان، مجبور به دادن 

یف شده بود  .فرزندی کودک خردسال خود به یک خانواده در شهر مزار رسر

ی کردیم و اکنون این کودک در قضیه را نر  وی بیان داشت، به محض اطالع از این اقدام، ما به رسعت گی 

 .نزد پدر و مادر خود است

 

ین، بخشر از این پول  ت سلطان خاطرنشان ساخت که به کمک مردمان محل و برخ  خی  ولسوال حرص 

 مانده نی   تالش جریان دارد
 .پرداخت شده و برای تهیه پول باق 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ده که بسیاری از شستان است و این پدیده سبب های جدی شهروندان افغانفقر و بیکاری ییک از چالش

 .های مسلح مخالف دولت، باندهای رسقت، اعتیاد و مهاجرت کشیده شوندجوانان کشور به سوی گروه

های فقی  در های مبن  بر فروش فرزند از سوی خانوادههای گذشته نی   گزارشگفتن  است که در سال

 .بدل پول به نشر رسیده بود

هزار افغان   ۵۰روزه خود را در بدل  ۵۰یک خانواده فقی  در مرکز والیت بامیان، کودک دو سال پیش 

ه یک بفروخته بود. مادر این کودک گفته بود، از آنجایکه ما توانان  تداوی این کودک را نداریم، لذا او را 

 . ایمخانم دیگر فروخته

 

 افغانستان در تهران با انتقاد از این
 

رغم نزدییک مردمان ایران و که عیلبرگزارکنندگان رویداد فرهنیک

افغانستان، شناخت عامه در دو کشور نسبت به هم خییل پایی   است، بر ارائه یک درک و شناخت واقیع 

، تندیس، نشان نوروز و لوح تقدیر به  از 
 

افغانستان به جامعه ایران  تأکید کردند. در این رویداد فرهنیک

، صحرا کرییم، نادر موسوی و مرتض  عبدی از نخبگان افغانستان  نجیب هللا مایل هروی، دکی  فرزاد یوسف 

مند مشهور ایران  اهدا گردیدو همچنی   حسام  .الدین رساج، هی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

گزار  ، خیر  افغانستان" در حوزه ادبیات و شعر، فرهنگ غذان 
 

ی صدای افغان)آوا(   تهران: "رویداد فرهنیک

، تئاتر و سینما عرص روز پنج جدی/ دی( از سوی موسسه مطالعات و تحقیقات بی    11شنبه)موسیف 

 الملیل مطالعات نوروز، شبکه رادیون  
فرهنگ، موسسه الملیل ابرار معارص تهران با همکاری مرکز بی  

کت نوسازی عباس آباد در خانه شعر وادبیات ایران در تهران برگزار  کنشگران توسعه پارس، نشر صناد و رسر

 شد. 

، گل احمد انوری، دبی  اول و مسئول بخش  ، معاون سفی 
 که عبدالقیوم سلیمان 

 
در پایان این رویداد فرهنیک

 سفارت و همچنی   سید یعقوب هوشمند، معاون ر 
 

 سفارت افغانستان در تهران و فرهنیک
 

ایزن فرهنیک

همچنی   نخبگان دو کشور حضور داشتند، تعدادی از نخبگان برجسته افغانستان  با اهدای تندیس پرستو، 

 نوروز و لوح مورد تقدیر قرار گرفتند.  نشان

ی، مدیرعامل موسسه ابرار معارص تهران در گفت  عابد اکیر
امون دکی  نگار آوا پی  برگزاری رویداد وگو با خیر

 افغانستان گفت: "متأسفانه عیل رغم نزدییک مردم ایران و افغانستان، شناخت عامه در ایران و یا 
 

فرهنیک

تواند نقش موثری در ارائه های این چنین  یمافغانستان نسبت به هم خییل پایی   است، این برنامه و برنامه

 یک تصویر جدید از دو کشور داشته باشد". 

داد که در این برنامه کوشش دارند یک تصویر واقع بینانه را نسبت به فرهنگ افغانستان برای  وی ادامه

 شهروندان ایران  ارائه بدهند که این شناخت باعث نزدییک بیشی  ملت ها شود. 

ی با اذعان به این  اکیر
که کار کیم در این حوزه صورت گرفته، خاطرنشان نمود: "من فکر یم کنم در این دکی 

 موضوع جا برای کار کردن خییل زیاد است، و ما تالش کیم کردیم". 

 انتقاد کرد که در زمینه بازنمان  فرهنگ و شناخت دو کشور کم کاری وی از رسانه
های افغانستان و ایران نی  

 اند. کرده

 دیگر نی   مدیرعامل موسسه ابرار معارص تهران در مورد تفاوت این برنامه با برنامه
 

 گفت که این های فرهنیک

 افغانستان برگزار شده و در حدود 
 

تن از این نخبگان  50تا  40برنامه در یک ارتباط تنگاتنگ با جامعه نخبیک

 افغانستان و حن  در اجرای برنامه به آن
 

امون اجزا و محورهای رویداد فرهنیک ها کمک کرده و ابراز پی 

ر ارائه یک درک و شناخت واقیع از افغانستان به جامعه بار بتوانند نقش موثرتری را دامیدواری کرد که این

 ایران  بازی کنند. 

 و مسئول کریس مطالعات افغانستان در موسسه ابرار 
 

، دبی  اجران  این رویداد فرهنیک
دکی  سمیه مرون 

وگو با آوا خاطرنشان کرد: "در چارچوب مطالعان  که ذیل کریس مطالعات معارص تهران نی   در گفت

تان در سه چهار سال اخی  در موسسه ابرار معارص تهران اتفاق افتاده، ما روی چند حوزه کار کردیم افغانس

 در تمایم بخشکه ییک از این حوزه
 

 و میان نخبیک
 

ها بوده، حاال چه در قسمت ها خال ارتباطات فرهنیک

، سینما، تئاتر و حن  بی   پژوهشگران". 
 موسیف 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های اخی  به دلیل ارتباطات خوب میان ادیبان و شعرای ایران  و به گفته وی، خوشبختانه در سال

، شناخت خونر از ادبیات و شعر افغانستان و عمق و قدرت آن در ایران وجود دارد، اما در حوزه افغانستان 

های دیگر، این شناخت وجود ندارد؛ "ما نه آشنان  خایص با موسیف  افغانستان داریم و نه در حوزه سینما 

ورت است". و تئ  اتر و...، در نتیجه نتوانستیم به باروری هم کمک کنیم و این یک رص 

ورت دیگر این  افغانستان، رص 
 

که تصویر درسن  در نگاه مردم ایران نسبت به گفته دبی  اجران  رویداد فرهنیک

، این های این چنیبه مردم افغانستان وجود ندارد، و یک ادراک اشتبایه شکل گرفته، هدف از برنامه ن 

است که بتوان به مردم ایران، تصویر دیگری از افغانستان ارائه داد که در بی   مردم این کشور، افراد موفق 

، تئاتر، فعالیتو نخبه در حوزه
 

یه و... هم وجود دارد های پزشیک و کیمیا)شییم(، شعر، نویسندیک های خی 

اند و که به جامعه ایران  هم خدمت کردهکه خدمات شان فقط منحرص به جامعه افغانستان  نبوده، بل

 اتفاقات این چنین  به نزدییک بیشی  مردمان دو کشور کمک یم کند. 

 افغانستان به در پایان این نشست، تندیس پرستو، نشان
 

نجیب نوروز و همچنی   لوح تقدیر رویداد فرهنیک

، دکی  فرزاد هللا مایل هروی، ادیب و نسخه ، نخبه پزشیک و آزمایشگایه شناس بنام افغانستان  یوسف 

شده کشور و رییس افغان فیلم، نادر موسوی، بنیانگذار ساز شناختهافغانستان  در ایران، صحرا کرییم، فیلم

مدرسه فرهنگ، ویژه کودکان مهاجر افغانستان  در ایران، مرتض  عبدی، ورزشکار نخبه و معلول مهاجر در 

مند رسشناس ایران  به خاطر تالش برای نزدییک دو کشور و دو ملت الدین رساج، ایران و همچنی   حسام هی 

 اهدا گردید. 

 از خانه 
 

همچنی   نشان نوروز و لوح تقدیر به خانم زهرا زاهدی، فروه موسوی و نصی  آرین به نمایندیک

 از کانون سینما و تئاتر مام میهن، خ
 

انم رقیه ادبیات افغانستان، حاخر عطان  و عماد رسویل به نمایندیک

 از گروه موسیف  اهدا شد
 

 از کافه رستوران خانه افغانستان و مسعود عظییم به نمایندیک
 

ی به نمایندیک  .اکیر

 

 

 

 


