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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ---------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشد) و  عی    توز  سیدر بادغ لیفام 167به  یمساعدت نقد

 
 
 4 ------------------------------------------------------------ (وزی) مهاجر ن۲۰۲۰از مهاجران موفق در سال  یشمار  معرف

 10 ----------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیبدست آوردند) و  خانواده در کن  بسته صیح 28

 11 ----------------------------------------- وزارت( تیسا بی) و  در بلوچستان پاکستان کشته شدند تن از قوم هزاره زدهای

 11 ------------------------------------------- کنندوضع یم د یجد یهاتیکرونا در جهان؛ کشورها محدود  انیمبتل  شیافزا

 13 ---------------------------------------- وزارت( تیسا بیبدست آوردند) و  یشده در غور کمک نقد جا یخانواده ب 105

 شورش نظایمن  غ ۵۶حد اقل 
ٔ
 13 ----------------------------------------------- کشته شدند  ن  جیگرا در نااسلم انیدر حمله
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 اخبار مت   کامل

 
جدی، مساعدت نقدی را به  13  نبهش  ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت بادغیس به روز

 انواده بیجا شده در آن والیت توزی    ع کرد. خ 167

افغان   300هزار و  15ها به دلیل جنگ بیجا شده بودند و پس از رسوی هر خانواده مبلغ این خانواده

 از سوی موسسه سازمان بت   الملیل مهاجرت با حضور 
پول نقد، سه تخته کمپل و بسته پوشاک زمستان 

،اداره مهاجرین و ن  هاد یاد شده در مرکز دریافت کردند. معاون شورای والیت 

، مشکلت  ۲۰۲۰سال  برای بسیاری از مردم در رسارس جهان یک سال دشوار بود. بیماری همه گن  جهان 
اقتصادی و افزایش آمار بیجاشدگان فقط چند مورد از چالش هانی هستند که همه با آن ها روبرو شدند. 

 .استموفقیت کسب کرده اند تمرکز کرده  ۲۰۲۰مهاجر نیوز در این گزارش به مهاجران  که در سال 

 من موفقیت مسن  



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

5 

 

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

 

 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

 و مهاجر سوریانی است. او ییک از زنان مصمم و هوشمندی است ک ،یاکیج عنان
ه اینجینن  امور ساختمان 

گزارش دادیم. عنان به مهاجر نیوز  « مسن  موفقیت من»ما درباره اش در سلسله ویدیوهای مان با عنوان 
 «.کنیمساس شغل های مان ایجاد یما هویت مان را بر ام دهد. شغلم به من کرامت یم»گفت: 

  ۲۰۱۴عنان که مادر پنج فرزند است، در سال 
ی

از سوریه وارد آلمان شد. وقت  که مهاجر نیوز راجع به زندگ
شد، به عنوان او یک گزارش ویدیونی را تهیه کرد، عنان برای یک پروژه که توسط اتحادیه اروپا تمویل یم

 .ار کار بودتلش برای کمک به مهاجران و حمایت از آن ها در باز  کرد. هدف این پروژهمشاور کار یم

 و مهاجر سوریانی 
 عنان یاکیج، اینجینن  امور ساختمان 

عنان به ما گفت که رسیدن به آلمان چقدر دشوار بوده است. او که در سوریه انجینن  ساختمان  بود، برای 
فت شغیل اش بسیار تلش کرده بود و نیم د یا خواست پیشر فقط به عنوان یک »از اداره کار کمک بگن 

  .دیده شود« مهاجر

 ام را از طریق کار بهبود بخشم. به این خاطر»عنان افزود: 
ی

از هر فرصت  برای  من آمدم تا وضعیت زندگ
ی رسی    ع زبان استفاده کردم. به این ترتیب توانستم کار پیدا کنم  «.تمرین و یادگن 

کت راه آهنوز کار یمعنان نخست به عنوان کارآم اشتغال یافت. او  «Deutsche Bahn» کرد و بعد در رسر
در آن زمان، در پروژه ای که برای توانمند کردن زنان راه اندازی شده بود، نقش مرنی را به عهده گرفت و 

د  .متوجه شد که اشتیاق دارد که در فعالیت های اجتمایع سهم بگن 
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خواهد به استحکام پایه های جامعه آلمان و بخش ساختمان سازی یمسال کار در  ۱۸امروز عنان پس از 
 کمک کند

ی
 .تبدیل آن به یک مکان بهن  برای زندگ

 شد شکفته گل  با  که  استعدادی
، زمان  که بسیاری از کشورهای جهان هنوز در تعطییل عمویم به رس ۲۰۲۰یک ماه پس از آن در بهار سال 

 جوان سوریانی در بایرن  ا تعطیل کنند، ما با مایخواستند همه جا ر بردند یا یمیم
از گفتگو کردیم، یک دخن 

 .که متوجه شد در زمینه کار با گل ها استعداد دارد

 
د/عکس: با اجازه دوکان گلفروشر در شهر فورت  مایاز امیدوار است که بتواند در فصل خزان کار در دوکان گل فروشر را از رس بگن 

به عنوان کارآموز در ییک از گل فروشر های شهر فورت که در ایالت بایرن  ۲۰۱۹مایاز در تابستان سال 
  .موقعیت دارد، به کار آغاز کرد

مک کرابطه مایاز با مانوئل )مانو( آنقدر خوب بود که او پس از پایان دوره کارآموزی نن   در دوکان گل فروشر  
  «.عداد دارد یا نه و مایاز بسیار خلق استتدر زمینه کار با گل ها آدم یا اس»کرد. مانو گفت: یم

تبدیل شود. هر دو زن  «Blumenbinderei» مانو امیدوار بود که مایاز به کارآموز تمام وقت او در دوکان
کردند. اما مقام های آلمان  برنامه های دیگری داشتند. آن ها دستور انتقال مایاز و در این راه تلش یم

ک در یک شهر دیگر صادر کردند. مسئوالن آلمان    شخیص شان به خانواده اش را از خانه یک اقامتگاه مشن 
فرستند، چون نخست در آن جا برای دریافت مدرک محافظت فریع گفتند که آن ها را به اسپانیا پس یم

 .اقدام کرده بودند

یسبوک نشر کردند. آن مانو و بسیاری دیگر در این شهر آنقدر ناراحت شدند که یک برگه دادخوایه را در ف
 .ها از مقام های آلمان  خواستند که مایاز و خانواده اش را به اسپانیا پس نفرستند
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زه در خزان سال روان، مانو پیایم به اینفومایگرانتس فرستاد و گفت که کارزار ادامه دارد و آن ها هنوز مبار 
 .برند یمکنند. فعل مایاز و خانواده اش در آلمان به رس یم

 آگایه
ه کبا واعد الکاتب، فیلم ساز سوریانی و برنده یک جایزه آشنا شد. او در این فیلم   مهاجر نیوز در ماه جوالی

 خود و شوهرش را به تصویر کشید که در زمان محارصه حلب، شفاخانه ای را « برای سما»
ی

نام دارد، زندگ
ق این شهر اداره یم  .کردنددر رسر

ر این فیلم از او گرفته شده است، در آن زمان به دنیا آمد. واعد الکاتب به مهاجسما دخن  الکاتب که عنوان 
 ام را در این فیلم به تصویر کشیده ام»نیوز گفت: 

ی
 «.تمام زندگ

او پیش از این که با شوهرش مجبور به ترک حلب و مهاجرت به بریتانیا شود، تجربیات دردآور جنگ، اما 
 .برداری کرده استهمزمان لحظات خوشر را فیلم 

 
 واعد الکاتب، فیلم ساز سوریانی 

 Photo : avec la permission de la campagne Action for Sama  

تاسیس کرد تا به این وسیله آن چه که در  «Action For Sama» الکتاب در لندن بنیادی را موسوم به
خواهد با این هاجر نیوز گفت که یمحال حارص  در سوریه جریان دارد، به سمع دیگران برساند. او به م

 را"
ی

دب فیلمش "سطح آگایه و فشار برای پذیرفت   مسئولیت جنایات جنیک  .اال بنی
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کند. او یک دخن  دیگر هم دارد، تایما که پس از کار یم «Channel 4» بریتانیا ۴امروز الکاتب برای کانال 
تب هنوز هم امیدوار است که بتواند روزی به حلب فرار آن ها از سوریه، در ترکیه به دنیا آمده است. الکا

 .یستنداند که این کار به این زودی امکان پذیر بازگردد، اما یم

ن آینده  بذر برای ساخت 

، امیدش را 
ی

محمد المرصی یک مهاجر سوریانی دیگر است که با وجود اتفاقات ناگوار و غم انگن   در زندگ
کرده است. او در سوریه، یک دست خود و چهار برادرش را از دست   از دست نداد و حاال راه خودش را پیدا 

 .داد

 یم
ی

ی به سخت  امروز المرصی در اشتوتگارت زندگ کند. او در این شهر برای ایجاد یک مزرعه کوچک سنی 
ی هانی را که در سوریه استفاده یم

 .فروشدشوند، به مردم محیل در اشتوتگارت یمتلش کرد. المرصی سنی 

خواهد به مردم محیل در اشتوتگارت نشان و فروش برای او فقط منبع درآمد نیست. المرصی یم پرورش
 اجتمایع داشته باشد و هویت او به ناتوان  جسمان  اش محدود نیمدهد که یم

ی
 .شودتواند سهیم در زندگ

ی های مختلف آغاز کرده و در این راه بسیار موفق  او به مهاجر نیوز گفت که کارش را با فروش بذر سنی 
بوده است. بعد او با درآمدی که به این وسیله به دست آورد، توانست هزینه ایجاد یک مزرعه کوچک را 

 .پرداخت کند

ی استفاده نشده، دوباره در مزرعه انداخته یم شود تا به این وسیله کود زراعت  تولید شود و هرگونه سنی 
. المرصی نه فقط در اشتوتگارت، بلکه در شبکه های اجتمایع نسل بعدی گیاهان بتوانند از آن تغذیه کنند 

 .نن   به شهرت دست یافته است

 
 محمد المرصی یک مهاجر سوریانی 

ی ها و میوه های مختلف  او بسیاری از "فالوورهایش" را در شبکه های اجتمایع راجع به پرورش سنی 
 .کندراهنمانی یم

و بادنجان دوست دارند، اما من به آن ها گیاهان  را مانند گل گوید، آلمان  ها بیشن  بادرنگ المرصی یم
 یم

 
ی از آن استفاده یمختیم معرف  .شودکنم که در سوریه برای آشن  
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ی را برای فصل زمستان یم کارد، احساس یم کند که بذرهای آینده جدیدش را  در حایل که المرصی سنی 
بت   دو جامعه آلمان و سوریه تبدیل شوند و نشان کاشته است. او امیدوار است که گیاهانش به یک پل 

 ".شوددهد که هر سفر طوالن  و دشوار "با فقط یک قدم کوچک آغاز یم

 یستن هدف به رسیدن معنای هب اروپا  به رسیدن
گزارشر   ۲۰۲۰ام بای باباکار دیوف، به خونی به این مساله واقف است. مهاجر نیوز، در ماه نومنی سال 

 .رد که از سینگال به اسپانیا مهاجرت کرده بود، نشر کردراجع به این م

ار او این سفر طوالن  و دشوار به جزایر قناری را از سینگال با یک قایق کوچک چونی آغاز کرد. وقت  که باباک
 .به اسپانیا رسید، از صلیب رسخ کمک دریافت کرد و آن جا بود که تصمیم گرفت پرستار شود

ان به خاطر سفرش باباکار نن   مانند بس یاری از مهاجران دوران دشواری را پشت رس گذاشت. او از قاچاقنی
آمن   و  ۴۵۰۰به اروپا  یورو قرضدار بود و یط تلش برای پس دادن این مبلغ متحمل رفتارهای تحقن 

  .سوءاستفاده شد

رد، مشغول شست   ظرف ها اما یک روز ورق برای باباکار برگشت. او در بیل بائو که در شمال اسپانیا قرار دا
بود که با یک معلم بازنشسته هن  به نام خوآن جیل آشنا شد. جیل از او خواست که در خانه اش به او 

 .مک کند و به زودی باباکار را برای رصف شام به خانه اش دعوت کردک برای انجام برخ  کارها

 

 
 مادراش در سینگال گرفته است، نشان یم دهددر این تصویر باباکار عکیس را که در تلفون دست  اش با 

جیل یک دخن  داشت که بزرگ شده بود و از خانه رفته بود. به این خاطر او از باباکار خواست که به خانه 
اش کوچ کیسر کند. در نهایت جیل باباکار را به فرزندی پذیرفت، برای رسیدن به این هدف با ادارات دولت  

باباکار با کمک جیل در مکتب عایل پرستاری  رد تا قرض هایش را پرداخت کند. مبارزه کرد و به او کمک ک
 .ادامه تحصیلتش را آغاز کرد و از آن جا با کسب مدرک فارغ گردید
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کند. او به خدمات صحت عمویم در منطقه ساله پرستاری است که به کارش افتخار یم ۲۸امروز این جوان 
ی بیم کند. باباکار به صورت داوطلبانه به گروه های مهاجر اری کرونا کمک یمباسک برای مبارزه با همه گن 

خواهد که مهاجران دیگر نن   رایه برای ادغام در جامعه پیدا کنند. افزون کند. او یمدر اسپانیا نن   کمک یم
 .جوان بر این باباکار بنیادی را تاسیس کرده است برای ایجاد فرصت های کاری در سینگال و کمک به مردان

گوید با وجود این که به اسپانیا رسیده است، هنوز به هدفش دست نیافته است. او افزود که یم باباکار یم
خواهد داکن  شود و هدف بعدی اش تحصیل در رشته طب است. این مرد سینیگایل امیدوار است که 

بان و کشور زادگاهش ادا کند  .بتواند از این طریق دین اش را به کشور من  

خواهد که امکان مراقبت های طتی را برای افراد نیازمند فراهم کند و به مردان جوان در سینگال برای او یم
ند  .پیدا کردن فرصت های کاری کمک کند تا آن ها مجبور نشوند این سفر طوالن  و دشوار را در پیش بگن 

 

 
های صیح برای جدی از توزی    ع بسته 13ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کن  به روز شنبه 

 ها در آن والیت خنی داد. خانواده بیجا شده ناشر از جنگ و نا امت   28
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

ه اداره مهاجرین در با حضور نمایند DACARهر خانواده بیجا شده یک بسته صیح از سوی موسسه به

 مرکز کن  توزی    ع شد. 

 

 

 .یازده تن از قوم هزاره که در بلوچستان پاکستان کشته شده انداجساد 

 .یازده تن از افراد قوم هزاره از سوی افراد مسلح در بلوچستان پاکستان کشته شدند

ها گفت که این کارگران معدن زغال سنگ در حملۀ شب گذشته  نورهللا یک سخنگوی پولیس به رسانه

 .کشته شدند

ی شهر کویته در نزدییک ساحۀ معدن زغال سنگ مچ   ۴۸یک مسئول امنیت  گفت که این حمله در  کیلومن 

 .صورت گرفته ا ست

 .است مسئولیت این حمله را هنوز کدام گرویه بدوش نگرفته

 

شمار جان باخته گان ویروس کرونا در جهان به بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تن رسیده،   در حایل که

 .های جدید را دارندکشورهای مختلف جهان پلن وضع محدودیت
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

 ۳کند، دیروز ) بوریس جانسون صدراعظم بریتانیا که کشورش با نوع جدید کرونا دست و پنجه نرم یم

 گفت: "آنچه ما به وضاحت انجام ش های تازه را داده، به نی نی محدودیتهشدار وضع ( ۲۰۲۱جنوری، 

 در لندن و جنوبیم
ً
ق. به همت   سبب باید تدابن  دهیم برخورد با نوع جدید ویروس است مخصوصا رسر

 مسدود کنیمها اتخاذ کرده، مکاتب ابتداستثنانی را در بعیص  بخش
ً
 ".انی را موقتا

 .اندهان تمدید قرنطت   جاری در آن کشور تا پایان ماه جنوری شدهها در جرمت  نن   خوامقام

های وسیع تطبیق واکست   کرونا در امریکا، بریتانیا و بعیص  کشورهای دیگر آغاز شده، باوجود آن که کمپاین

 برای جلوگن  حکومت
ش کرونا اندها در تلش اقدامات بیشن   .ی از گسن 

 ۳۵۰نز هاپکن   امریکا شمار قربانیان کرونا در این کشور دیروز از رسحد براساس ارقام ارایه شده پوهنتون جا

 .هزار تن گذشت

 

تر از ویروس ها را افزایش داده نوع جدید و جهش یافته این ویروس است که انتقال آن رسی    عآنچه نگران  

 .اصیل است

های کرسمس و از ختم رخصت  رونا در روزهای نزدیک، بعد های زیاد از افزایش مبتلیان کهمچنان نگران  

 .سال نو میلدی موجود اند
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

  

 105جدی مساعدت نقدی را برای 13شنبه   آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت غور به روز
 خانواده بیجا شده توزی    ع نمود. 

های تولک،شهرک،ساغر و مرکز به دلیل جنگ در آن والیت بیجا و های یاد شده از ولسوایلخانواده
 توسط اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان این والیت رسوی شده بودند. 

با حضور نماینده اداره مهاجرین و موسسه  ACTEDهزار افغان  پول نقد از سوی  42به هر خانواده مبلغ 
 ماهای یاد شده توزی    ع شد. یاد شده در مرکز ولسوایل

 

 

 آرشیف، نایجیر

نظایم در نتیجۀ حمله شورشیان اسلم ۵۶حد اقل   .یقای نایجن  کشته شدندگرا در کشور افر غن 

های شورشیان قرار  در نزدییک مرز مایل هدف حمله( ۲۰۲۱جنوری، ۲گوید، دو روستا دیروز )پولیس یم

 .گرفتند

ز به نقل از مقام گزاری روین   .اندها کشته شدهلهتن در این حم ۷۰های نایجن  خنی داده که تا خنی
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

شود که شورشیان مرتبط با شبکۀ ها را کس یا گرویه نپذیرفته، گفته یمبا آنکه تا اکنون مسئولیت حمله

 .اعده و گروه دولت اسلیم معروف به داعش در منطقه فعال اندالق
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