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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 --------------- (وزیفرانسه) مهاجر ن یهامهاجر از آب ۲۴مهاجر وارد انگلستان شدند؛ نجات  ۱۵۰از  شیکانال مانش: ب

ان؛ پناهجو  یبکار یفر   6 ---------------------------------------- (وزیرها کردند) مهاجر ن هیدر ترک ا یتالیا یرا به جا انیقاچاقبر

 7 ----------------------------------- (وزی) مهاجر نروندرسپناه یم مهاجران بر  دار یبه د کلی: رضاکاران شبانه با موترساسیپار 

 10 ------------------------- وزارت( تیسا بی) و "منظم و شفاف باشد د یبا هیامور پناهندگان: " پروسه عودت از ترک ی   مع

 11 ---------------- وزارت( تیسا بینمودند) و  افتیدر  خورایک ب  و غ شده در قندهار مساعدت خورایک جا یخانواده ب 140

 12 ------------------------------------------------- ت وزارت(یسا بیشد) و   عی    توز  یکمک نقد  ب  خانواده در پنجش 70به 

: زنان پکت هیاز حاش   ا یبه می  
 

  در امور فرهنگ
 

 13 -------------------------------------- اند ) هشت صبح(داشته نقش پررنگ

 15 -------------------------------------------------------------------------- ) هشت صبح(«توکل به خدا»در قلمرو  یگذر 
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 اخبار می   کامل

 

های کانال مهاجر را هنگام تالش برای رفی   به انگلستان از آب ۲۴محافظان ساحیل فرانسه اعالم کردند که 

اند یط دو روز گذشته مهاجر موفق شده ۱۵۰اند که های انگلستان گفتهاند. همزمان مقاممانش نجات داده

 .وچک خود را به این کشور برسانندهای کدر کشت  

مهاجر که در چندین  ۲۴جنوری،  ۱۰به گفته فرمانداری پولیس مانش و دریای شمال فرانسه، روز یکشنبه 

با مشکل روبرو »کشت  کوچک سوار بودند با محافظان ساحیل تماس گرفتند و گفتند که در تنگه پا دو کاله 

 «.اندشده

 .مهاجر را از آب نجات داده و به بندر دنکرک انتقال دادند ۱۴محافظان ساحیل در اولی   عملیات نجات، 

[#Sauvetage] de 24 migrants dans le détroit du Pas-de-Calais grâce au concours de 

la VCSM Escaut de la @Gendarmerie maritime et du BSAM Rhône de 

la @MarineNationale, sous la coordination du #CROSS Gris-Nez 

➡️https://t.co/KXGEFG4T6B pic.twitter.com/IjusXzzikB 

https://twitter.com/hashtag/Sauvetage?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Gendarmerie?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/MarineNationale?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/CROSS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/KXGEFG4T6B
https://t.co/IjusXzzikB
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— Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) January 10, 

2021 

وهای دریابی فرانسه  های آمبلتوز در پادوکاله نجات و به مهاجر دیگر را در آب ۱۰کیم بعدتر، یک کشت  نب 

 .ان نجات داده شده به پولیس مرزی فرانسه تحویل داده شدندمر انتقال داد. همه مهاجر -سور-بندر بولوین

 مهاجر پس از واژگون شدن قایق در بندر کالوادوس نجات داده شدند١٢نال مانش: کا :بیشب  بخوانید

از سوی دیگر، بر بر یس از قول وزارت داخله انگلستان گزارش داده است که به روزهای شنبه و یکشنبه 

 .مهاجر موفق شدند با عبور از کانال مانش خود را به انگلستان برسانند ۱۵۰گذشته بیش از 

های انگلستان شوند و یک کشت  حامل مهاجر توانستند در شش کشت  کوچک وارد آب ۱۰۳ روز شنبه،

وهای مرزی دریابی از آب نجات داده شدند ۳۰حدود   .مهاجر نب   توسط نب 

20 migrants have crossed the Channel from France this morning in two boats. A 

third incident is ongoing. Yesterday, 103 people made the crossing - that’s more 

than in the whole of January last year. 

— Simon Jones (@SimonJonesNews) January 10, 2021 

وهای انگلییس نجات داده شدندمهاجر  ۵۷روز یکشنبه نب     .یط چهار عملیات جداگانه توسط نب 

ات اعمال شده در قانون اجازه خواهد »کریس فیلیپ، وزیر امور مهاجرت انگلستان گفته است که  تغیب 

 «.داد مهاجراب  که از یک کشور امن عبور کرده باشند، رد شوند

اب  برای مهاجران به  :در همی   زمینه برگزیت یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا: رس از ماه جنوری آیا تغیب 

 میان خواهد آمد یا نه؟

مهاجر  ۹۵۰۰بیش از  ۲۰۲۰هفته گذشته فرمانداری پولیس دریابی شمال فرانسه اعالم کرد که در سال 

 .دهدچهار بار افزایش را نشان یم ۲۰۱۹اند. این رقم نسبت به سال برای رفی   به انگلستان تالش کرده

یه مسافرخانه مهاجران ایط » (Auberge des Migrants) به گفته فرانسوا گنوک، از سازمان خب  رسر

ان»، «مساعد آب وهوا اند خود را به انگلستان ب  که توانستهکسا« موفقیت»و « تغیب  شیوه قاچاقبر

 .ها برای رفی   به انگلستان هستندبرسانند، از دالیل افزایش تالش

با این حال در سال گذشته، شش مهاجر در جریان عبور از کانال مانش جان خود را از دست دادند و سه 

 .تن دیگر نب   ناپدید شدند

https://twitter.com/premarmanche/status/1348281243339796480?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/premarmanche/status/1348281243339796480?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/prs/post/29394/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%A1%D9%A2%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://twitter.com/SimonJonesNews/status/1348245672261283842?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/prs/post/29384/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%87
https://www.infomigrants.net/prs/post/29384/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%87
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ان انسان گروه  نفری از پناهجویان در یک باغ زیتون در ترکیه رها کرده و به آنان گفته  ۸۴قاچاقبر
 .اند به ایتالیا در اتحادیه اروپا رسیده اند. این پناهجویان از افغانستان، سوریه و مرص بوده اند

ان انسان، پناهجویان را فریب داده و پس از انتقال به  گزاری آلمان روز جمعه گزارش داد که قاچاقبر محل خبر
 .دیگری به آنان گفته اند که در قلمرو اتحادیه اروپا وارد شده اند

هر کدام از این پناهجویان برای رسیدن به یگ از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به قاچاقچیان انسان یک هزار 
 .یورو پول داده بودند

ان، آنان را در استانبول میان بار الری ها پنهان کرده و پس از   در یک باغ زیتون در  ۳۰قاچاقبر
 

ساعت رانندگ
ی رها کرده و به آنان گفته اند به ایتالیا رسیده اند  ۶۰۰منطقه آیدین در فاصله   .کیلومب 

ان و  ساکنان محیل پس از دیدن این گروه از پناهجویان به پولیس خبر داده اند. مشخص نیست که آیا قاچاقبر
؛ ا ان انسان، رانندگان الری ها بازداشت شده اند یا خب  ما این واضح است که این اولی   باری نیست که قاچاقبر

 .دهندپناهجویان را فریب یم
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 ویلسون شب
 

شنبه با سههای از اوایل ماه دسمبر سال گذشته به این سو، اعضای انجمن همبستگ

روند که در انزوا در پاریس دهند و به مالقات مهاجران بر رسپنایه یمهای شبانه انجام یمموتورسیکل گشت

 یم
 

 .دهدکنند. مهاجر نیوز گزارش یمزندگ

 ویلسون مانند همیشه در مقابل تئاتر بل اتوال
 

دوب  با -در سن (Belle Etoile)اعضای انجمن همبستگ

بسته شده اما رضاکاران ویلسون اجازه دارند از  ۱۹-ند. این تئاتر به دلیل بحران کوویداهم قرار گذاشته

خانه آن برای تهیه نییم از  خوراک غذا برای مهاجران استفاده کنند. نیم دیگر غذا را یک رضاکار  ۷۰۰آشب  

 .کندزن آماده یم

رای توزی    ع غذا به مهاجران پورت دوب  ب-توسط شماری از ساکنان له پلن سن ۲۰۱۶انجمن ویلسون درسال 

های دوالشاپل ایجاد شد و با گذشت زمان و بیجا شدن مهاجران از مناطق مختلف شمال پاریس، فعالیت

 .انجمن نب   شکل سیار را به خود گرفته است

ها پنج موترسایکل در اختیار دارند، گروه از رضاکاران انجمن، که یگ از آن  ۱۱جنوری،  ۵روز سه شنبه 

اند. در پورت وزی    ع غذا برای مهاجران در پورت دوال شاپل و مناطق دیگر تا مرکز پاریس را به عهده گرفتهت

کند و در محالت دیگر، رضاکاران با موتر و بایسکل دوبرویلیه، یک گروه ثابت به مهاجران غذا توزی    ع یم

 .را به عهده داردخوراک به مهاجران  ۶۰کنند. گروه موترسیکل سواران، توزی    ع فعالیت یم

پرسیم چه سندی دارد. در وقت توزی    ع غذا از کیس نیم»گوید: فیلیپ کارو، یک تن از رضاکاران انجمن یم

 «.دهیمبه مهاجر و افراد بر رسپناه یکسان غذا یم

نومبر آغاز کرد زیرا در  ۱۷دوب  در -انجمن، توزی    ع غذا با موترسایکل را بعد از تخلیه کمپ مهاجران در سن

اند ها، تعدادی از مهاجران در اثر فشارهای مداوم مجبور به رفی   به مناطق دورتر از پاریس شدهطول سال

 .برندو بیشب  از پیش در انزوا به رس یم

 «کنندرویم که خود را پنهان یمما دنبال کساب  یم»

ند زیادی وجود دارند اما به دانیم که افراد نیازمیم»گوید: حکیم، یک تن از رضاکاران موترسیکل سوار یم

گذارند، یافی   این افراد دشوار است. با موترسایکل به جاهای ها را در یکجا آرام نیمهابی که آندلیل سیاست

ی در پاریس یم  «.توانیم برویمبیشب 

شید و تالش کنید باهم با» گوید: اند یماو خطاب به حدود پنجاه تن از رضاکاراب  که برای توزی    ع غذا آمده

ی دیگری غب  ازغذا  ۲گروه تان کمب  از  نفر نباشد زیرا وضعیت در این روزها ناآرام است. اگر کیس به چب  

یمنیاز داشته باشد یادداشت کنید تا با سازمان  «.های دیگر تماس بگب 
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کنند. نهان یمرویم که خود را پما دنبال کساب  یم»کند: فیلیپ کارو، از داوطلبان دیگر انجمن نب   توصیه یم

پس لطفا خییل بر رس وصدا رفتار کنید. اگر با هیچکیس روبرو نشدید شاید فکر کنید که تالش تان بیهوده 

 «.نفر غذا توزی    ع خواهیم کرد ۷۰۰امشب ما برای  است اما

وری آماده یم شود، گروه موترسایکل سواران راه کمربند اطراف پاریس را در وقت  همه غذاها و وسایل ض 

لیب   برساندیش یمپ د تا هرچه زودتر خود را به پورت دو بریس و ایستگاه قطار اوسب   .گب 

 «!ایمدو روز است که غذا نخورده»

، در پرتو نور کمرنگ آتش، صورت لیب   های سه جوان مراکیسر را به سخت  میتوان تشخیص زیر پل اوسب 

ای گرم کنند. با وجود رسمای در کنار خیمهها تالش دارند با سوزاندن چند شاخه چوب، خود را داد. آن

های نازک به تن دارند و به محض دیدن های ورزیسر و جمب  ها پتلونگراد، آنزمستاب  سه درجه سانت  

شوند. عبدالرحمن، یک تن از این سه نفر با مخلویط از زبان فرانسوی رضاکاران، خواهان غذا و نوشابه یم

 .سال عمر دارند ۱۷تا  ۱۵بی   دهد که و اسپانیابی توضیح یم

هستند: « دو هفته پیش به فرانسه و از پنج روز به این سو در پاریس»گوید که او همزمان با ضف غذا، یم

این نوجوانان آگایه ندارند که !« رویم اما نمیدانیم کجا ایم. روزانه پیاده یمشود که غذا نخوردهدو روز یم» 

 .ها را به عهده داردت مسئولیت حفاظت از آنبه عنوان مهاجران زیرسن، دول

و، ماسک و دستمال کاغذی توزی    ع یم گویند که باید ها یمکنند و به آنرضاکارن به این نوجوانان، نقشه مب 

 .به دفب  سازمان صلیب رسخ برای مهاجران زیرسن، که در رسک مولن ژویل موقعیت دارد، مراجعه کنند

 ها ز هیچکس نباید در اینجا »
 

 «کند ندگ

رود. در تونل دهد و به سوی ایستگاه راه آهن گار دو لیون یمتیم رضاکاران به گشت شبانه خود ادامه یم 

 یموان گوگ در زیر میدان ایستگاه، دهها تن در خیمه
 

 .کنندها زندگ
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 یمدر تونل میدان ایستگاه راه آهن لیون، در پاریس، دهها تن در خیمه
 

 ند. عکس از مهاجر نیوزکنها مخفیانه زندگ

، به فرانسوی  تعدادی  ، الجزایری و تونیس هستند. آنجال، یک زن رومانیابی ازساکنان این تونل نب   مراکیسر

های دهد که بعد از یک جدابی پیچیده از همرسش، کارش به خیابان کشیده است. او که در خانهتوضیح یم

 کردن نیست. ببینید این» شود: کند امیدوار است به زودی وضعش بهب  یم مردم کار
 

ها اینجا جای زندگ

اند ها در اینجا گم شدهاند. آناند که چرا کشور شان را ترک کردهها برایم قصه کردهچقدر جوان هستند. آن

 «.دانند به کجا مراجعه کنندو نیم

شمار نیازمندان، یدن تعداد بر اند تا غذا توزی    ع کنند اما با ددر ورودی تونل،تعدادی از شاگردان مکاتب آمده

 نیم
 
 توزی    ع شده و بخش باقیمانده هم به مدت زیادی باق

ً
مانند. بعد از تونل، تعدادغذاهای مورد نظر کامال

وی در جاده  .ها توزی    ع خواهد شدافراد مب  

 پاریس از رهگذرانش خایل شده
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های بهداشت  من دیگر در آن غذا و بستهافتد. یک توقف کوتاه در پل ماری که یک انجگروه دوباره به راه یم

وآمد شبانه، در خلوت و سکوت  های پاریس با محدودیت رفتشب است و جاده ۱۰کند. ساعت توزی    ع یم

ها، تنها رسد و پولیس و توزی    ع کنندگان غذای رستوراناند. گاهگایه صدای آمبوالنیس به گوش یمفرو رفته

 .عابران شهر به خواب رفته هستند

 .کنند تا غذا و چای به نیازمندان توزی    ع کننددر رسک ریوویل، رضاکاران هر پنجاه مب  یک بار توقف یم

تعجب آور است که ما در اوج بحران »گوید: ها یمفیلیپ کارو با دیدن تعداد زیاد بر رسپناهان در جاده

 باید در خانه
 

 «.های خود باشندبهداشت  قرار داریم و همگ

های شان بر ای از رضاکاران به خانهرسد. عدهآهن گاردولست به پایان یمر ایستگاه راهگشت شبانه د

دهند. هنوز هم گردند در حایل که تعدادی دیگر، به سوی پورت دوالشاپل در شمال پایتخت ادامه یمیم

 مانده اما تا هفته دیگر، گشت شبانه امشب برای رضا کاران 
 
پایان یافته است. چند پیاله چای در ترموس باق

 .از رس گرفته شود« کنندخود را پنهان یم»تا هفته دیگر که جستجوها برای افرادی که 
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 هللا کاکر، معی   امور پناهندگان و عودت کنندگان امور مهاجرین و عودت  
 
کنندگان در نشست  با ترک وق

ق، اشته امور داخیل سفارت ترکیه در افغانستان با تاکید بر روابط خوب، برادرانه و نزدیک بیان کرد که  بب 

ک و در همکاری   عودت برگشت کنندگان افغان از ترکیه باید شفاف، زیر چب  یک تفاهمنامه مشب 
 

چگونگ

د.   منظم دو طرفه صورت بگب 

یک گفته با یاد آوری از اتشه امور داخیل س فارت ترکیه در افغانستان در نخست مسند آقای کاکر را تبر

عالوه  جایگاه مهاجران افغان نزد ترکیه مهم و ویژه است".  " روابط طوالب  مدت و دوستانه دو کشور گفت: 

ی پروازهای عودت کنندگان شد.   بر این، وی در این نشست خواهان از رسگب 

ی برای مهاجران در همی   حال، آقای   کاکر ضمن ابراز امتنان از سلوک نیک و فراهم بودن امتیازات برسر

افغان از سوی ترکیه گفت:" دولت افغانستان و وزارت امور مهاجرین هیچ گونه مشکیل با پروسه عودت 

 شان از سوی ترکیه رد یمعده از مهاجراب  که کیسآن
 

منظم،  گردند، ندارد اما این روند باید های پناهندگ

د." ک دو جانبه صورت بگب   شفاف و یط یک تفاهمنامه همکاری مشب 

ی از بهر یافی   راه ر اتب 
کار برای کاهش مهاجرت غب  منظم تحت از سوی هم، آقای کاکر از ترتیب یک اسب 

( خبر داد و از ترکیه خواست تا به عنوان کشوری که از پدیده مهاجرت labor migrationنام مهاجرت کار )

 اثر است و نب   در راس پروسه بوداپست قرار دارد با دولت افغانستان همکاری کند. مت

 

جدی( مساعدت خورایک و غب  21شنبه )روز یکریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت قندهار به

های دند، ارغنداب، ژیری، خانواده که از اثر جنگ از والیات هلمند ارزگان و ولسوایل 140گ را برای خوار 

، میوند والیت قندهار  مرکز والیت بیجا مساعدت کرد. به پنجوابی
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کیلو دال   ۲۵کیلو روغن، ۱۸کیلو آرد، DACAR ، 184های بهداشت  از سوی موسسهبه هر خانواده بسته

، یک باب خیمه از طرف  WFP طرف موسسهزکیلو مواد سوی تغذیه برای اطفال ا3کیلو نمک،   ۲، 

خانه، پوشاک زمستاب  و UNHCR   موسسه با  SCI تخته کمپل از جانب موسسه 5بسته های فامییل، آشب  

 حضور، نماینده این اداره و موسسات یاد شده توزی    ع شد. 

 

خانواده  70جدی( برای  21شنبه ) آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت پنجشب  به روز یک

 ها در آن والیت پول نقد کمک کرد. شده نایسر از جنگ و نا امت   بیجا 

خانواده های یاد شده از والیات بدخشان،نورستان،بغالن،تخار، لغمان و بلخ در مربوطات والیت پنجشب  

 15خانواده مبلغ  59بیجا شده بودند و پس از رسوی، مساعدت ها در دو کتگوری توزی    ع شد، چنانکه به 

ا حضور نماینده شورای ب DRC از سوی افغاب   400هزار و  37خانواده مبلغ  11افغاب  و به  400هزار و 

، مبارزه با حوادث و نهاد یاد شده کمک شد.   والیت 
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شود، اما در حال حاض  نقش زنان این والیت در های سنت  شمرده یمهرچند پکتیا هنوز از والیت
 پررنگفعالیت

 
اب  در یم شده است. فعاالن حقوق زن در این والیت های فرهنگ گویند که اکنون تغیب 

اک کنند. به توانند در فعالیتهای زنان پکتیانشی   رونما شده و آنان یمفعالیت  اشب 
 

های اجتمایع و فرهنگ
،  گفته فعاالن، سهم دولت  یس به مسایل اجتمایع، حضور در تشکیالت دولت  و غب  زنان در کسب علم، دسب 

های دهد زنان پکتیا یط سالها از مواردی است که نشان یمو کار در رسانههای مشاعره و نقد نقش در برنامه
پایی   بودن »و « ناامت  »، «عنعنات نامناسب»اند. با این حال اخب  سهم بارزی در امور این والیت داشته

ده زنان در فعالیتهابی عنوان یماز چالش« سطح سواد ند. کهای اجتمایع را تهدید یمشود که حضور گسب 
، تهدیدها علیه زنان در این والیت بیش تر شده و برخ  از فعاالن گفتت  است که در جریان چهار ماه اخب 

 .و کارشان ترک کنند زن پکتیا را مجبور کرده است که فعالیت

ای رونما شده و سهم زنان گویند که در وضعیت زنان این والیت تغیب  عمدهفعاالن حقوق زن در پکتیا یم
 در مقایسه با گذشته بیشعالیتدر ف

 
تر شده است. روحانیه، فعال حقوق زن در این والیت، های فرهنگ

، تشکیالت نهادها، رسانه۸به روزنامه 
 

ها ها و مشاعرهصبح گفت که حضور زنان در امور اجتمایع، فرهنگ
 این والیت است. به گفته او، با بیان

 
ها، هنوز رفتوجود این پیشگر حضور زنان در امور اجتمایع و فرهنگ

ده زنان در این فعالیتهم چالش عنعنات »شود. بانو روحانیه از ها یمهابی وجود دارد که مانع حضور گسب 
کند و معتقد است های موجود یاد یمبه عنوان چالش« پایی   بودن سطح سواد»و « ناامت  »، «نامناسب
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ه افکنده است. او افزود که اگر از طریق آگایه عامه روی های سایکه این موارد بر حضور زنان در فعالیت
د و توجه اداره دخل به بحث حقوق زنان جلب شود، ها و نهادهای ذیتغیب  ذهنیت مردم کار صورت گب 

 نسبت به گذشته به مراتب بیشرود که حضور زنان در فعالیتاحتمال یم
 

تر شود. بانو روحانیه های فرهنگ
 والیت پکتیا خوشرفت نستر ز به پیش

 
خواهد ها و نهادهای مربوط یمبی   است و از ادارهنان در امور فرهنگ

، شان به بخش زنان را بیشکه توجه تر سازند. او مسووالن جندر در پکتیا، کمیسیون مستقل حقوق برسر
باور دارد که  داند و ریاست معارف و ریاست امور زنان این والیت را مکلف به کار در زمینه حقوق زنان یم

 درست میان این نهادها یم
 

 کمک کندهماهنگ
 

 .تواند به سهم زنان در امور فرهنگ

اند بی   های اخب  خوشرفت نستر زنان در این والیت یط سالمسووالن در ریاست امور زنان پکتیا نب   به پیش
 بیشهای موجود این نهاد، سهم زنان در امور فر گویند که با توجه به تالشو یم

 
شود. نرسین تر یمهنگ

اش صبح گفت که این ریاست با توجه به امکانات دست داشته۸اوریاخیل، رییس امور زنان پکتیا، به روزنامه 
ها برای ها به راه انداخته است. او افزود که عمیل شدن این برنامههابی را در سطح مرکز و ولسوایلبرنامه

 
 

 مفید واقع شده است. به باور بانو اوریاخیل، ریاست امور زنان پکتیا حضور زنان در امور اجتمایع و فرهنگ
، طرحبرای حضور زنان در برنامه

 
روی  ها،های موثری روی دست دارد و در کنار این برنامههای فرهنگ

 با گوید که تالش یمربط حساب باز کرده است. او یمهمکاری فعاالن زن و نهادهای ذی
 

کند تا در هماهنگ
 را پررنگ

 
تر سازد. به گفته رییس امور زنان پکتیا، این این نهادها و فعاالن زن، سهم زنان در امور فرهنگ

 و محدودیت
 

رو است که سبب بروز تهدید علیه تالش های امنیت  روبهوالیت با برخ  از مشکالت فرهنگ
 زنان یم

 
 .شودفرهنگ

ها و نهادهای این والیت شده ا برای حضور زنان در فعالیتهشبکه زنان در پکتیا اما خواستار افزایش تالش
 قابل تحسی   است و زنان یم

 
توانند در نتیجه است. به گفته مسووالن این شبکه، سهم زنان در امور فرهنگ

 و امنیت  زنده
 

 نهادها، در وضعیت مناسب اجتمایع، اقتصادی، فرهنگ
 

 کنند، اما این پیشهماهنگ
 

رفت گ
 نیست. 

 
زرغونه همت، مسوول شبکه زنان پکتیا، گفت که نیاز است ریاست امور زنان این والیت، کاق

های زنان تر سازند و فعالیتدیه را بیشهای آگایهکمیسیون مستقل حقوق برسر و نهادهای مرتبط، برنامه
 را تنظیم کنند

 
 .در بخش فرهنگ

 مرتبط به زنان در پکتیا مسنجم عمل کنند، این کار به باور بانو همت، اگر نهادها و اتحادیه
 

های فرهنگ
، سایر ابعاد زندهیم

 
 آنان را نب   بهب  سازد. به گفته تواند افزون بر پررنگ شدن سهم زنان در امر فرهنگ

 
گ

دارد. او با اشاره به صنایع دست  زنان در پکتیا، گذاران خارخر نیاز ها به جلب توجه رسمایهاو، اما چنی   گام
گفت که دولت باید برای تولیدات زنان بازار فروش تدارک ببیند؛ زیرا به باور بانو همت، صنایع زنان در 

تواند به اقتصاد میل کمک کند و نقش مهیم داشته باشد. زنان پکتیا در حایل بر حضور فعال و کشور یم
 
 

ده در امور فرهنگ امون آینده کشور ادامه  این والیت تاکید دارند که هم اکنون گفتگسب  وگوهای صلح پب 
ی در مذاکرات بی   دارد. بیش ش تر زنان در پکتیا افزون بر حفظ حقوق برسر ، بر حفظ و گسب  االفغاب 

های یتای در فعالآوردهای دو دهه اخب  تاکید دارند تا بدین ترتیب، زنان بتوانند نقش قابل مالحظهدست
 .اجتمایع داشته باشند
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 داشتند و بیشتر زنان در پکتیا سهم کماین در حایل است که پیش
 

ترشان به دلیل رنگ در امور فرهنگ
 از حضور در نهادها و ادارهتهدیدهای امنیت  و فشارهای خانواده
 

کردند. براساس آمارهای ها خودداری یمگ
ر زنان فعال در پکتیا که استادان دانشگاه و شماری از کارمندان را کنند، شماتخمیت  که مسووالن ارایه یم

تن است. گفتت  است که برخ  از زنان فعال در این والیت به دلیل تهدیدهای  ۱۵۰تر از شود، کمشامل یم
، این والیت را ترک کرده ه از اند کاند و بخش زیادی از کارمندان نهادها نب   افرادیامنیت  در چهار ماه اخب 

 .اندها استخدام شدهدیگر والیت

 

 

است و صخره که در کنار رودخانه آمو قد کشیده است. با گذر  کند، کوهدر ولسوایل واخان تا چشم کار یم

تر روستاهای واخان، باید قید همه امکانات اولیه را زد؛ چرا که در بیشاز ولسوایل اشکاشم و ورود به قلمرو 

 مردم واخان به ریس ندارند. سبک زندهاین ولسوایل مردم به امکانات اولیه نظب  جاده، تلفن و برق دست
 

گ

تواند. وآمد نیمالعبور است که موترها به گونه درست رفتقدر صعبماند. این قلمرو آنها سال پیش یمده

 رانندهبندان و تپههای یخگان موترها با احتیاط تمام در جادهراننده
 

 یمهای خایک و سنگ
 

گان کنند. رانندهگ
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

، بلندی، کجر  شوند هارن کنند. جلد مردان، زنان و کودکان ها مجبور یمو خیم رسک هرازگایه در میان پست 

شان هایه، محرومیت و الغری به وضوح در چهر این ولسوایل به دلیل رسما ضخیم است و خشم طبیعت

ل جغرافیابی است که گاهدیده یم
ُ
حتا یک زکام عادی در آن حکم مرگ دارد و مردمانش جز توکل  شود. در ک

 .بینندای نیمچاره

 روستای دادعیل از وضعیت زنده
 

گوید که حکومت در واخان، به ویژه در کند. یمحکایت یم« ورک»گ

یس ندارند. برق نیست، شبکهک، هیچ دستروستای ور  های آوردی ندارد و مردم حتا به امکانات اولیه دسب 

 در این محل خییل مشقتوآمد ندارد. زندهکند و جاده درست  برای رفتمخابراب  کار نیم
 

بار است، طوری گ

خان یک امر معمول است. ومب  مادران هنگام زایمان در واشود. مرگکه حتا بیماری زکام به مرگ منجر یم

داد و دادعیل همرس خود را دو سال پیش هنگام زایمان از دست داد، زیرا نه دوابی بود که درد را تسکی   یم

ی که قوت قلب بیمار یم ومب  هنگام زایمان به حدی زیاد است که مردان واخان مجبور به شد. مرگنه داکب 

.شوندازدواج چندباره یم

 

دهند. دادعیل ساالن در فصل رسما جان یمتر کودکان و کهنهوا در واخان خییل رسد است، طوری که بیش

 نالد و معتقد است که مقامکرد حکومت یمعمل  کند. ازهای اندوهگینش را پهن یمسفره حکایت
ً
ها اصال

 تواند، یا ایندارد، نیمداند آیا حکومت قصد خدمت نگوید که نیمفکر و گذری به واخان ندارند. یم
ً
که کال

 .نگردبه واخان به چشم قلمرو افغانستان نیم

گر کند؛ زب  که چروک صورتش بیانقربان، دیگر باشنده واخان است. با دستش به سمت همرسش اشاره یم

ه تواند بشنود و ببیند. وضعیت نب   به شکیل است کهای رسما و دشواری روزگار است. همرس او نیمسخت  

هیچ رایه برای مداوای بیمار وجود ندارد. نه داکب  است که مداوا کند، نه دوابی است که حال بیمار را بهب  

که به سازد و نه پویل است که زمینه انتقال بیمار را فراهم کند. مردم پامب  تنها یک راه دارند، آن هم این

 .خدا توکل کنند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

  در واخان خرید و فروش با موایسر است. پول
ً
ی خرید یا فروخت. غفار،  اصال وجود ندارد که بتوان با آن چب  

ی« قاضده»دار روستای دکان آورد تا برنج، آید، گوسفند یمای برای خرید جنس نزد او یماست. هرگاه مشب 

سازند و سهم غذای یک فرد را ضف سب  کردن یک ها با روزگار بدشان یمروغن، چای و بوره بخرد. خییل

ی، چرا که مردم توان خرید آن را ندارندکنند. در بازار واخان نه میوه پیدا یمه یمخانواد  .شود و نه سبر 

ها های برخ  از روستاها برای ماهراه گوید که وقت  برف بیش از حد ببارد،محمد، باشنده واخان است. یمداد 

، یگ ب  دیگر یمشود و موایسر در واخان شود. آنگاه هوا بیش از حد رسد یمبسته یم ند. جدا از موایسر مب 

افتند. این تجربه یک گان واخان توان مقابله را رسما را ندارند و با رسد شدن هوا خییل زود از پا یمباشنده

.کنند روز و یک سال نیست، مردم واخان هر سال با این مشکالت دست و پنجه نرم یم

 

شان گان واخان با روزگار سختکند. با آن هم شماری از باشندهوقت  به درون خانه نگاه شود، فقر بیداد یم

،یم از یک خانواده فقب  است. او در زمستان رسد برای  خوانند. پرویندرس یم سازند و برای فردای بهب 

جا هم کند. آنرا پیاده یط یم« ورک»تا « خانکشت  »که درس بخواند، یک ساعت راه از روستای این

شان کم روزگار سخت نسل کنوب  واخان باالیکشند تا دستیم صنف مجهزی نیست، اما کودکان سخت  

ها سخت  و بدبخت  آموزان نیست و کساب  که با دهحتا کورس برای دانشتکرار نشود. در برخ  از روستاها 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

شود همان های مشقت، یمکنند. روزگارشان پس از سالشوند، کار پیدا نیماز مکتب و دانشگاه فارغ یم

؛ گله چراندن و شب و روز گذراندنروزگار همیشه
 

 .گ

گر است. زماب  . او روزگار مردم واخان را نظاره، مرکز واخان، است«خندود»محمد، مسوول کلینیک در خال

ماندن  شود، آنگاه مردم برای زندهدست بسته یمهای مواصالب  در ساحات مرتفع و دور بارد و راهکه برف یم

افتند. وضعیت طوری است که مردم واخان مادران باردار و زنان بیمار را پیش از پیش به اشکاشم به تقال یم

والدی پیش بیاید، بیمار را با -های نسابی دهند. آنگاه اگر کدام موردی از بیماریباد انتقال یمآو مرکز فیض

شود، مادران باردار های پامب  خرد و بزرگ بسته یمجابی که راهکنند. از آنآباد منتقل یمسخت  به فیض

ندزیادی حی   زایمان یم  .مب 

 در واخان های زندهمسووالن نب   بر سخت  
 

گذارند. ناخر نظری، عضو شورای والیت مهر تایید یمگ

سب  است و حکومت در سهم خود به وقت و زمان توجه ندارد. حتا گوید که واخان رسد بدخشان، یم

هابی که از سوی معاونت اول ریاست جمهوری برای واخان در نظر گرفته شده بود، در زمان آن به کمک

های خرد و بزرگ قابله وجود دارد، اما هیچ دردی دست نیازمندان نرسیده بود. به گفت ه او هرچند در پامب 

ی حی   زایمان یمکند و بیشرا دوا نیم ندتر زنان پامب   .مب 

اند و به های سیار در واخان مستقر شدهگوید که تیمنور خاوری، رییس صحت عامه بدخشان، اما یم

 یممشکالت مردم رسیده
 

اند تا مردم ماهه برای واخان فرستادهگوید، داروی هفتگونه که او یمکنند. آنگ

های خرد و بزرگ قابله استخدام کرده اند. آنگاه که با مشکل برنخورند و در کنار آن، در پنج مرکز صج پامب 

 .کنندشود، او را توسط آمبوالنس به اشکاشم منتقل یموضعیت بیماری وخیم یم

ی از نیازمندبا این یان بود، های شدید مردم واخان کم نیمیهمه، هیچ چب   کند. اگر وضعیت طبق میل پامب 

ی داشت. باشنده تر کیس آن را در روزگار گان واخان هنوز دردرسهابی دارند که کمظاهرشان باید روایت بهب 

 … العبوری، مشقت، مرگ وکند؛ رسما، تاریگ، صعبنوین درک یم
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