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 7 ------------------------------------------------------------------------- مهاجر از کانال مانش نجات داده شدند ۳۰فرانسه: 
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 اخبار می   کامل

،  به گزارش یک روزنامه  .مهاجر خوردسال و بدون همراه در رسارس آلمان مفقود شده اند ۱۵۷۹آلمای 
 .دهندبیشت  این کودکان را شهروندان افغانستان تشکیل یم

 توجه به ارقام اداره مبارزه با جرائم جنای  فدرال با  (NOZ) «نویه اسنابروکر سایتونگ»روزنامه آلمای   
(BKA) مهاجر خوردسال و بدون همراه را مفقود اعالم ۱۵۷۹حاض  ادارات دولت  آلمان  اعالم کرد، در حال 

سال و  ۱۷تا  ۱۴در سنی    نوجوان ۹۷۲جنوری نشر شده اند،  ۴کرده اند. بر بنیاد اطالعای  که به تاری    خ 

 .مفقوداالثر هستند سال، شامل این مهاجران خوردسال و  ۱۳کودک تا سن   ۶۰۷

بر این اساس، بیشت  کودکان مهاجر )یک پنجم آن ها( از افغانستان و متباق  آن ها از کشورهای مراکش، 
 .الجزایر، سوریه و سومالیا هستند

شده ثبت شده  اما در مقایسه با سال های گذشته شمار مهاجران خوردسایل که در آلمان به عنوان ناپدید 
 .اند، کاهش یافته است

نوجوان مفقود اعالم شده  کودک و   ۸۹۰۰که اوج بحران مهاجرت بود، بیش از   ۲۰۱۶در ماه جوالی سال 
تن  ۳۱۹۲به  ۲۰۱۹تن و در اوائل سال  ۵۳۳۴به  شمار این گروه از مهاجران ۲۰۱۸بودند. در اوائل سال 

 .کاهش یافته بود

بسیاری از نوجوانان در این  اهجویای  که به آلمان آمدند، کاهش یافته است و در سال های گذشته تعداد پن
 .شوندخوردسال و مفقوداالثر" دیگر ثبت نیم میان به سن بزرگسایل رسیده و در آمار "مهاجران

 .کنددر بیشت  موارد این کودکان و نوجوانای  را که مفقود اعالم شده اند، خطر حاد تهدید نیم

موارد کودکان محل اقامت شان را  در بیشت  »نوشته است:  (BKA) ه با جرایم جنای  فدرال آلماناداره مبارز 
یا  والدین، خویشان یا آشنایانشان در شهرهای دیگر آلمان خواهند از کنند، بلکه یمبدون دلیل ترک نیم
 ".اروپای  دیدار کنند حت  در کشورهای

پاسپورت سفر کنند و یا این  ون همراه در صوری  که بدونافزون براین مشخصات مهاجران خوردسال و بد
 .شودچندین بار ثبت یم که نام های شان به چند صورت مختلف نوشته شود،

ان روشنگری اشاره کرد که به  به جستجوهای موفقیت آمت   و  (BKA) اداره مبارزه با جرایم جنای  فدرال مت  
رسید، به وضوح کاهش درصد یم ۸۷.۶که به   ۲۰۱۹ل سا درصد است، اما در مقایسه با  ۶۹طور متوسط 
 .یافته است
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اعالم کرد:  «Deutsches Kinderhilfswerk» توماس کروگر، رئیس سازمان آلمای  حایم حقوق کودکان
روشن شدن رسنوشت آن ها باید با شدت هرچه بیشت   از نظر ما تالش ها برای محافظت از کودکان و »

 .ادامه پیدا کند

 

ادارات دولت  در آلمان موظف هستند که تا حد امکان رسنوشت همه کودکان مفقودشده را روشن  او گفت،
 .کنند

ی بیماری کرونا، اقدامای  که در »کروگر در ادامه گفت:  حال حاض  برای محافظت از  با توجه به همه گت 

 «.پابرجا بماند شود، باید کودکان و نوجوانان بدون همراه انجام یم

سخن « خوشبیت  محتاطانه»ره به شمار رو به کاهش مهاجران خوردسایل که مفقود شده اند، از او با اشا
 .گفت

ی، امروز شمار دیگری از پناهجویان ر  به گزارش یک سازمان  د شده افغان از آلمان اخراجحقوق بشر
امنیت  افغانستان، این اخراج  گردند. این سازمان از حکومت آلمان خواسته است که با توجه به اوضاعیم

 .را متوقف کند

افغان شده است که قرار  خواستار توقف پرواز اخراج  پناهجویان« پروازول»سازمان حایم پناهجویان 
د است امروز سه شنبه از میدان هوای  دوسلدورف صورت  .بگت 
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 بورکهارت، مدیر اجرای  این سازمان گفت که طالبان خود را در مست  
بینند، به رسیدن به قدرت یم گونت 

ایط جیوپولیتیک کنوی  این ترس یک کشور وجود دارد که افغانستان به صورت فزاینده به  این لحاظ در رسر
 .طالبای  تبدیل شود

پروازول خواستار توقف اخراج و برریس تصامیم ]اداره مهاجرت[ توسط محاکم و عرصه »بورکهارت گفت: 
 «.سیاست است

 

 فدرال« پروازول»مدیر اجرای  
ی

های تصمیم»های اخت  آلمان در سال انتقاد کرد که اداره مهاجرت و پناهندگ
با وجود این که از سوی طالبان مورد تعقیب قرار دارند،  دان جوان را گرفته است و مر « اشتباه زیادی

 .است مستحق حفاظت نشناخته

بزرگ افغانستان که از سوی  های امن بدیل داخیل برای این پناهجویان در شهرهایبورکهارت گفت که مکان
ایه پاندیم کرونا با شدت حکومت آلمان انتقاد کرد که در س شود، دیگر وجود ندارد. او از مقامات ادعا یم
 .حراست از دولت قانونمدار را کنار بگذارد کند تمام تالش یم

متوقف شده بود، اما در ماه  اخراج پناهجویان افغان از آلمان سال گذشته چند ماه به دلیل بحران کرونا 
نفری  ۳۰هفدهم ماه دسمت  صورت گرفت و یک گروه  دسمت  از رس گرفته شد. آخرین پرواز اخراج  در 

 .فرستاده شد پناهجویان افغان به کابل

پناهجوی رد شده افغان از آلمان اخراج شده  ۹۳۰پرواز چارتر بیش از  ۳۴تا حاال در  ۲۰۱۶از ماه دسمت  
 .اند
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دادند.  های کاله نجاتمهاجر را که قصد رفی   به انگلستان را داشتند از آب ۳۰ احیل فرانسهمحافظان س
قانوی  از کانال مانش با کشت    .دشواری روبرو شده بودند های حامل این مهاجران هنگام عبور غت 

ان ساحیل جنوری، محافظ ۱۰ شب به گفته فرمانداری پولیس دریای  مانش و دریای شمال فرانسه، یکشنبه
برای نجات رسنشینان  های کاله آگایه یافتند،آب از آن که از حضور دو کشت  کوچک مهاجران در  پس
 .ها اقدام کردندآن

کوچک که در دریا با دشواری   کودک، از یک کشت    ۳مهاجر از جمله یک زن و  ۱۸در اولی   عملیات نجات، 

وهای دریای  مواجه شده بو   .ه انتقال داده شدندفرانس د، به یک کشت  نت 

 

وهای امدادی و پولیس مرزی تحویل  مهاجران نجات داده شده سپس به بندر کاله انتقال یافتند و به نت 
 .داده شدند

از  (Samu) خدمات عاجل از مهاجران هنگایم انجام شد که اداره عملیات دوم برای نجات یک گروه دیگر
خت  داد. این مهاجران نت   سپس به پولیس  مر -سور-وینمهاجر در نزدییک بول ۱۲حضور یک کشت  حامل 
 .مرزی تحویل داده شدند
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قانوی  برای عبور از کانال مانش هشدار های دریای  فرانسه همیشه درباره خطرات جدی تالشمقام های غت 
 .دهندیم

روزه،  ۱۲۰های شدید ازدحام و وزش باد ترافیک دریای  پر  ها، امواج بلند آب و رسدی هوا،به گفته این مقام

 کشت  
ً
 .کندخطرات جدی انسای  روبرو یم های کوچک مهاجران را با معموال

 .تن دیگر نت   ناپدید شدند ۳مهاجر حی   عبور از کانال مانش جان خود را از دست دادند و  ۶، ۲۰۲۰در سال 

مهاجران از  های خودرسانه و انتقالفرانسه، از سیاست دولت مبت  بر تخلیه مکرر کمپ فرماندار شمال
امنیت افراد و نظم عامه، با ایجاد یک یا  گوید که به دلیل تامی   ها دفاع کرده و یمسواحل مانش به رسپناه

برند خواهان مهاجران مخالف است. مهاجرای  که در این مناطق به رس یم چندین مرکز پذیرای  ثابت برای
 انگلستان هستند. روز شنبه گذشته تعدادی از نم رفی   به

ی
ایط زندگ مهاجران در گراند  ایندگان پارلمان رسر

انسای  توصیف کردند   .سینت، درنزدییک کاله را غت 

مبارزه »ای گفت که او به دلیل اعالمیه منطقه اودوفرانس روز سه شنبه با انتشار  میشل الالند، فرماندار
ان« های جنایتکارعیله شبکه  .انسان نت   با ایجاد مراکز مهاجران در نقاط سواحیل مخالف است قاچاقت 

ی از ایجاد »مهاجران  هایبه گفته فرماندار شمال، هدف عمده اقدامات مکرر برای تخلیه کمپ جلوگت 
انسای  دوباره وضعیت سواحل کانال مانش شاهد آن بوده است. چند سال  است که در گذشته،« های غت 

ین کمپ طقه کاله،پیش، کمپ جنگل در من رفت که های خودرسانه مهاجرای  به شمار یمییک از بزرگت 
 .از طریق کانال مانش به انگلستان بروند خواستند یم

ه متیک بوده و ییک تصامیم دادگا  عملیات مکرر تخلیه مهاجران از سواحل دنکرک بر »او در ادامه گفت که 
 «.شودطقه شمرده یممن های مستحکم سیاست چندین ساله در از بنیاد 

 ۲۰۲۰ها در سال مهاجر به رسپناه ۴۹۰۰ل انتقا

رسپناه ، خدمات اداری و  اعالمیه از قول فرماندارتاکید کرده است که دولت به گونه منظم به مهاجران
مهاجر زیرسن از این خدمات  ۹۱مهاجر از جمله  ۴۹۰۰، حدود ۲۰۲۰کند و در سال صیح پیشنهاد یم

 .اندمند شدهبهره

بست  رسیده  ۸۸۳ای به یت پذیرای  از مهاجران در دپارتمان شمال در سطح ی  سابقهبر بنیاد اعالمیه، ظرف
 .است
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 نت   مطابقت دارد که در  در اعالمیه تاکید شده که این اقدامات با سیاست مبارزه علیه مهاجرت
قانوی  غت 

قانوی  خاک فرانسه را  ۱۰۰۰از  ، در منطقه شمال، بیش۲۰۲۰نتیجه آن در سال   .اندترک کردهمهاجر غت 

دیل، نمایندگان احزاب  اعالمیه امروز فرمانداری شمال در واکنش به انتقادات پاتریک کانر و کریمه
ها در پارلمان فرانسه منتشر شده است گفتند که  این دو نماینده روز شنبه گذشته .سوسیالیست و ست  

در هوای رسد، روی » نال مانش منطقه گراندسنت د ر نزدییک کا تن از مهاجران در  ۳۰۰تا  ۲۰۰حدود 
 « زمی   

ی
 .کنندیم زندگ

 

مناطق ساحیل، مراکز کوچک  در امتداد »این نمایندگان از دولت خواستند که با اعمال یک سیاست واقیع 
 «.و متعدد پذیرای  از مهاجران را ایجاد کند

 «مانندهای پیشنهادی باق  نیممهاجران در رسپناه»

های مهاجران سیاست تخلیه کمپ یه سالم در گراندسنت در تماس با مهاجر نیوز از کلت  مایو، از سازمان خت  
ها هیچگاه یک اقدام واقیع نبوده است زیرا در اغلب موارد، رسپناه انتقال مهاجران به» انتقاد کرد و گفت: 

که بیشت  مهاجران   افزود  او «.گردندهای خودرسانه باز یمفردا یا پس فردای عملیات، دوباره به کمپ مهاجران
 .های دور از مرکز شهر یا سواحل مانش باق  بمانندرسپناه خواهند در که قصد دارند به انگلستان بروند نیم

در این موارد، »انتقاد کرد و گفت:  ها نت   او از اقدامات پولیس در برج  از عملیات اجباری انتقال به رسپناه
د و بعد بدون آن که به آنمهاجران را یم ر نداو ها، اسباب و تمام دار پولیس خیمه ها توضیح بدهد، آنان گت 
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

بازهم به خیمه و اسباب  کنند دهد. وقت  این مهاجران دوباره به ما مراجعه یمجاهای دیگر انتقال یم را به
 «.جدید احتیاج دارند

 یمهمهاجر در جاده ۳۰۰سالم همی   اکنون در گراند سنت بیشت  از  به گفته سازمان
ی

  .کنندا زندگ

،  به گزارش یک روزنامه  .مهاجر خوردسال و بدون همراه در رسارس آلمان مفقود شده اند ۱۵۷۹آلمای 
 .دهندبیشت  این کودکان را شهروندان افغانستان تشکیل یم

 توجه به ارقام اداره مبارزه با جرائم جنای  فدرال با  (NOZ) «گنویه اسنابروکر سایتون»روزنامه آلمای   
(BKA) مهاجر خوردسال و بدون همراه را مفقود اعالم ۱۵۷۹حاض  ادارات دولت  آلمان  اعالم کرد، در حال 

سال و  ۱۷تا  ۱۴در سنی    نوجوان ۹۷۲جنوری نشر شده اند،  ۴کرده اند. بر بنیاد اطالعای  که به تاری    خ 
 .مفقوداالثر هستند سال، شامل این مهاجران خوردسال و  ۱۳دک تا سن کو   ۶۰۷

بر این اساس، بیشت  کودکان مهاجر )یک پنجم آن ها( از افغانستان و متباق  آن ها از کشورهای مراکش، 
 الجزایر، سوریه و سومالیا هستند

 

عنوان ناپدید شده ثبت شده اما در مقایسه با سال های گذشته شمار مهاجران خوردسایل که در آلمان به 
 .اند، کاهش یافته است
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

نوجوان مفقود اعالم شده  کودک و   ۸۹۰۰که اوج بحران مهاجرت بود، بیش از   ۲۰۱۶در ماه جوالی سال 
تن  ۳۱۹۲به  ۲۰۱۹تن و در اوائل سال  ۵۳۳۴به  شمار این گروه از مهاجران ۲۰۱۸بودند. در اوائل سال 

 .کاهش یافته بود

بسیاری از نوجوانان در این  در سال های گذشته تعداد پناهجویای  که به آلمان آمدند، کاهش یافته است و 
 .شوندخوردسال و مفقوداالثر" دیگر ثبت نیم میان به سن بزرگسایل رسیده و در آمار "مهاجران

 .کندهدید نیمدر بیشت  موارد این کودکان و نوجوانای  را که مفقود اعالم شده اند، خطر حاد ت

موارد کودکان محل اقامت شان را  در بیشت  »نوشته است:  (BKA) اداره مبارزه با جرایم جنای  فدرال آلمان
یا  والدین، خویشان یا آشنایانشان در شهرهای دیگر آلمان خواهند از کنند، بلکه یمبدون دلیل ترک نیم
 ".اروپای  دیدار کنند حت  در کشورهای

پاسپورت سفر کنند و یا این  افزون براین مشخصات مهاجران خوردسال و بدون همراه در صوری  که بدون
 .شودچندین بار ثبت یم که نام های شان به چند صورت مختلف نوشته شود،

ان روشنگری اشاره کرد که به  به جستجوهای موفقیت آمت   و  (BKA) اداره مبارزه با جرایم جنای  فدرال مت  
رسید، به وضوح کاهش درصد یم ۸۷.۶که به   ۲۰۱۹سال  درصد است، اما در مقایسه با  ۶۹متوسط  طور 

 .یافته است

اعالم کرد:  «Deutsches Kinderhilfswerk» توماس کروگر، رئیس سازمان آلمای  حایم حقوق کودکان
شدت هرچه بیشت  روشن شدن رسنوشت آن ها باید با  از نظر ما تالش ها برای محافظت از کودکان و »

 «.ادامه پیدا کند

او گفت، ادارات دولت  در آلمان موظف هستند که تا حد امکان رسنوشت همه کودکان مفقودشده را روشن 

 .کنند

ی بیماری کرونا، اقدامای  که در »کروگر در ادامه گفت:  حال حاض  برای محافظت از  با توجه به همه گت 
 «.پابرجا بماند شود، باید م یمکودکان و نوجوانان بدون همراه انجا

سخن « خوشبیت  محتاطانه»او با اشاره به شمار رو به کاهش مهاجران خوردسایل که مفقود شده اند، از 
 .گفت

 

وق  هللا کاکر، معی   امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نشست  که به روز سه شنبه 
، هماهنگ کننده امور مهاجرت سفارت آمریکا در افغان 23) ستان داشت، از جدی( سال روان با دی  وایی  
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 
ی

 ابراز قدردای  کرده و روی هماهنیک
ی

تعهد جدی ایاالت متحده با افغانستان در عرصه مهاجرت و بیجا شدگ
 . تر میان وزارت و سفارت آمریکا تاکید کرد بیشت  و نزدیک

های بیشت  در امور مهاجرت توافق کردند و آقای کاکر از اصالحای  در این نشست دو طرف برای همکاری

  ه در وزارت جریان و در حال تطبیق است یاد آوری کرد. ک

 

 

 و همکاری بیشت  با وزارت، در 
ی

در همی   حال، خانم دین از معی   امور پناهندگان خواست تا برای هماهنیک
فت  . ها و اصالحات تازه در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان معلومات ارایه کند مورد پیشر

، دو طرف برای برگ ک و تعقیت  در آینده توافق کردند در اخت   . زاری جلسات مشت 

تکمیل شده است و در آینده  اندخوی –صبح، کابل: طبق اعالم اداره خط آهن، کار ساخت راه آهن آقینه ۸
کیلومت  طول   ۳۰اندخوی  –شود. راه آهن آقینه افتتاح یم و ترکمنستان های افغانستاننزدیک از سوی مقام

 .دارد
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

هزینه برداشته است که از  میلیون دالر  ۳۰اندخوی  –گوید که ساخت راه آهن آقینه اداره خط آهن یم
 .ای این اداره پرداخته شده استبودجه توسعه

ی، ایستگاه  آهن، جاده اتصایل،اندخوی شامل ایستگاه راه  –پروژه ساخت راه آهن آقینه  محل تخلیه و بارگت 

 .ای استموتر باربری و دیوار احاطه

 .قرارداد ساخت این راه آهن یک سال پیش با وزارت صنعت و ارتباط ترکمنستان امضا شده بود

ترمیم شده است که  اندخوی به صورت اسایس –اداره خط آهن گفته است که ایستگاه راه آهن آقینه 
ی و تخیلهروزان  در آن بارگت 

ن کاالی تجاری 
ُ
 .شودیم ه صدها ت

 .اندخوی در ماه اسد سال گذشته آغاز شده بود –کار ساخت راه آهن آقینه 

 .کنداندخوی افغانستان را به ترکمنستان وصل یم –راه آهن آقینه 

 

این خط آهن،  هرات نت   گشایش یافت. در مراسم گشایش –یستم قوس امسال خط آهن خواف در ب
، رییس جمهور  ، رییس جمهور افغانستان و حسن روحای  ف غت  ایران، از طریق ویدیو کنفرانس  محمدارسر

کت کردند  .رسر

سال دوباره  ۲۵زر کندز پس از صبح، کابل: وزارت صنعت و تجارت اعالم کرد که کارخانه تولیدی اسپی   ۸
 .فعال شده است
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

صبح گفت ۸روزنامه  وسوم جدی بهشنبه، بیستفواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، روز سه
 .دوباره آغاز کرده است هزار دالر کارش را  ۱۲۰اری گذکه این کارخانه با رسمایه

 .روز داردتن روغن را در شبانه ۱۰زر کندز ظرفیت تولید به گفته احمدی، کارخانه اسپی   

 .کنددانه/کنجاره و نت   صابون تولید یمزر روغن زغر، کنجد، پنبهدر کنار آن، کارخانه اسپی   

گان والیت احتیاجات باشنده کهزر افزون بر اینانه اسپی   کارخ   سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت که
های همجوار و نزدیک نت   عرضه تولیدی خود را به والیت کند، محصوالتکندز را از این ناحیه رفع یم

 .خواهد کرد

 

ی فعالیت کت دولت  اسپی    وزارت مالیه در ماه حوت سال گذشته اعالم کرد که برای از رسگت  زر کندز رسر
شود. هرچند در آن زمان، مدت انتقال و نصب خریداری یم ستگاه تولید روغن نبای  از اوزبیکستانپنج د

 قوس امسال این ۲۳ماه در  ۱۰سه ماه اعالم شده بود، اما پس از گذشت حدود  ها، دو تا این ماشی   
 .ها به کندز رسیدماشی   

کت دولت  اسپی    کت ش»به نام  ۱۳۱۴زر که در سال فعالیت رسر وع شده بود، از چندین سال « مایلرسر رسر

 .به این طرف به صورت کامل متوقف بوده است

کت دولت  اسپی     .اعالم شده است ۱۳۵۷زر در سال اوج فعالیت رسر
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

کت در این سال  هزار تن روغن و سه میلیون کلچه صابون را تولید هزار تن َپخته محلوج، هفت ۳۰این رسر
 .کرده است

 

 

روز گذشته هفت بیمار کرونای  در کشور جان صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم کرد که در شبانه۸
 .اندبیمار جدید شناسای  شده ۱۰۶باخته و 

ی مشکوک به کرونا در کشور نمونه ۲۰۲ت گذشته یک هزار و ساع ۲۴طبق اعالم وزارت صحت عامه، در 

 .آزمایش شده است

 .اندیاب شدهبیمار کرونای  صحت ۴۷۲روز گذشته به همی   ترتیب، در شبانه

اند. از این کرونا مبتال شده  تن به ویروس ۶۹۰هزار و  ۵۳دهد که تاکنون آمار وزارت صحت عامه نشان یم
 .اندتن دیگر بهبود یافته ۶۰۸ هزار و  ۴۴جان باخته و تن  ۳۰۸میان دو هزار و 

 .است نمونه مشکوک به کرونا را تاکنون برریس کرده ۷۵۲هزار و  ۲۱۷وزارت صحت عامه تاکنون 
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 .بیمار کرونای  در کشور فعال هستند ۲۱۶همی   اکنون هشت هزار و 

های اخت  کاهش یافته س کرونا در هفتهومت  نایسر از ویرو گوید که روند ابتال و مرگوزارت صحت عامه یم
 .است

 .عقرب به صورت رسیم تأیید شد ۲۸موج دوم ویروس کرونا در 

ی از ابتال  وزارت صحت عامه مردم را توصیه کرده است که ماسک بپوشند و تدابت  احتیایط را برای جلوگت 

ند  .به ویروس کرونا و انتشار آن روی دست گت 

 .اندی جهش یافته ویروس کرونا هشدار دادهو نت   گونهها از شیوع موج سوم مقام

 افغانستان شناسای  نوع تازه ویروس کرونا در برج  از کشورها از جمله هند، ایران و پاکستان در همسایه
ی

گ
 .است شده

 .کنند، الزایم کرده استوزارت صحت عامه آزمایش کرونا از کسای  را که به کشور سفر یم

وهای ارتش میل بوده ۵۷ محمدحنیف از دست داده  اند در جنگ با طالبانساله دو فرزندش را که عضو نت 
ساله در  ۲۲حسی   نادعیل هلمند و صدام در کمی   طالبان در ولسوایل ۹۵ساله در سال  ۲۰ل است. عیدگ

 .ولسوایل تگاپ کاپیسا کشته شدند ای در در انفجار ماین کنارجاده ۹۶سال 

 برای خانواده شان بودهنفری ۱۲آوران خانواده نان شدن این دو تن که تنها پس از کشته
ی

اند، زندگ
 نیمو د. او در صحبت با روزنامه اطالعات روز مدیع است که حکومت در حدود یکش محمدحنیف سخت

مست  شاهراه کابل  در « چرج  پل»ی سال معاش فرزندانش را پرداخت نکرده است. محمدحنیف در منطقه
–  

ی
ین امکانات زندگ  گوید حقوق فرزندانش را از حکومتکند. یمیم ننگرهار، در یک خانه کرای  و با کمت 

 برایش
ی

تو بگو چه کار کنم؟ اگر بد دعا کنم، وطن »فرسا شده است: دشوار و طاقت دریافت نکرده و زندگ
 «.بدهند شود. من کجا باید بروم. به گ آواز خود را برسانم که پول پشان ما را یم غرق

ار بیکاری افغانستان باز رفته است، در آشفته برد و دو بار زیر تیغ جراجبرای مردی که از بیماری رنج یم
هزار  ۸۰صد و یک ی من که زنده بودند،دو بچه»پرجمعیت ساده نیست:  ی یک خانوادهتأمی   هزینه

رفتم و یک صد و  سال پیش پاکستاندر پیشاور برای جراج کمر خود مرصف کردم و بار دیگر یک افغای  
م، ۳۰ توانم بار بلند کنم و کمر من به درد اما نیم هزار افغای  برای پاهای خود مرصف کردم. حاال کیم بهت 
 «.آیدیم
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ندارد  اشکردن خانهاست که در فصل رسما، نای  برای خوردن و مواد سوخت  برای گرم محمدحنیف مدیع
خدا نان ندارم. در زیر به .مواد سوخت  نداریم»و در انتظار دریافت حقوق فرزندانش از حکومت است: 

 فرزندان م
ی

 «.شوند و سوخت نداریمگرم یم  شوند و همی   قسمن پنهان یمکمپیل همیک

وهای دلیل اضار مادرش ترک پولیس محیل بوده است، اما وی به فرزند دیگر محمدحنیف نت   عضو نت 
بچه را دارم و  همی   »شان تکرار نشود: باخی   دو برادرش بار دیگر در خانوادهسناریوی جان تا  وظیفه کرده،

اما مادرش  شوم،خفه نیم شهید شود، کار کنم؟ اگر همی   بچه من همید شود، من چه اگر این هم شه
 کند،شوی. بچه من هم وقت  دید مادرش خییل گریه یمکشته یم  گریان کرد که به پولیس محیل نرو که

 «.کرد  وظیفه را ترک

اره اضار دارد که برای معاش حاال دوب گوید که پس از ترک وظیفه پولیس محیل فرزندش بیکار است و او یم
وهای دولت  یک ند: اش در فقر مفرط بهتا خانواده جا شود دوباره به نت   ما هر چقدر به گردیز مراجعه»رس نت 

بودجه نیست و پول ندارند. بسیار  گویند کهاما برای ما یم گویم که پول دو فرزند ما را بدهند،کنیم و یمیم

 «.اندرا نداده اند، ویل از ما تهشان را گرفهایمردم پول

وهای  هزار  ۱۱نزدیک به  ۹۹گوید که یط سال مایل دولت در امور شهدا و معلوالن یم وزارت قربانیان نت 

اند. شان را دریافت نکردهماه حقوق تن از معلوالن نظایم شش ۱۰۰دولت  و همچنی   بیش از هزار و 

 AP:عکس
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 داغ فرزند بر دل مادر

ان سال  در  والیت سمنگان، « صوفدره» ولسوایل« زیرگ»در حمله گرویه طالبان در روستای  ۹۷ماه مت  
سال  ۱۹شمول مهرهللا کشته شدند. مهرهللا رسباز به خوای  طاهری، آمر امنیت فرماندیه پولیس با شش

 بر مادر، همش و خردسال به یادگار مانده است. با کشته داشت و از وی سه پش 
ی

 شدن مهرهللا زندگ
 فرزندانش تلخ

ی
 .دهندادامه یم تر از هر زمای  شده است و آنان در فقر و تنگدست  به زندگ

شکایت دارد. او  ۹۹حقوق شش ماه اخت  سال مایل  نشدناز پرداختساله، مادر مهرهللا  ۴۲ی  فاطمه ی  
 هرچه هم به حکومت مراجعه»کار است: هزار افغای  از دولت طلب ۵۰گوید یم به روزنامه اطالعات روز 

نیست. امروز حتا پول  گویند که بودجهکردیم که معاش شش ماه دیگر مهرهللا را بدهد، اما برای ما یم

 «.نداریم شود،افغای  یم ۵۰مهرهللا را که  مسجدرفی   پش 

مسئولیت پرورش مهرهللا و سه خواهرش  که مهرهللا پنج سال داشت درگذشت و فاطمه هنگایمی  شوهر ی  
فرزندانش را بزرگ کرد، اما با رفی   مهرهللا به صف پولیس، پس از  به دوش مادرش افتاد. این زن با دشواری

 کودکانش را کشته شد. هم ا   گذشت دو سال
ی

تأمی    کنون همش مهرهللا با خیایط بخشر از مصارف زندگ
 .کندیم

وهای حقوق معلوالن و خانواده که در راستای حمایت از « قهرمانان افغانستان»آمار نهاد  های قربانیان نت 
وهای دولت  بیش از یم کند، نشاندولت  کار یم سال یک دهد که بیش از دو هزار معلول و خانواده قربانیان نت 

 .اندحقوق دریافت نکرده

گوید که مشکالت سیستم اداری و با روزنامه اطالعات روز یم هارون حیدری، رییس این نهاد در صحبت
وهای دو شده که بازماندگان خانواده مایل حکومت باعث شان حقوق لت  و همچنی   معلوالنهای قربانیان نت 

 یم های شهدا و معلوالن بیشت  زیر خانواده»را با تأخت  دریافت کنند: 
ی

کنند. شمار زیادی از خط فقر زندگ
 «.اندشان را دریافت نکردهآنان حقوق

وهایهای جانکند که بارها برای پرداخت حقوق خانوادهتأکید یم او  اند، دهدولت  دادخوایه کر  باختگان نت 
 خانواده

ی
وهای امنیت  صورت نگرفته است:  اما هیچ کاری برای بهبود وضعیت زندگ در فصل »قربانیان نت 

 شان را پرداختسوخت ندارند و حتا نای  برای خوردن ندارند و باید حکومت معاش ها زمستان این خانواده
 «.و معلوالن است وزارت شهدا  کاریدلیل کمهای شهدا بهکند. بیشت  مشکالت معلوالن و خانواده

 «وزارت مالیه بودجه بیشت  اختصاص دهد»

وهای دولت   هزار  ۱۱نزدیک به  ۹۹دولت در امور شهدا و معلوالن یم گوید یط سال مایل  وزارت قربانیان نت 
 .اندشان را دریافت نکردهحقوق تن از معلوالن نظایم شش ماه ۱۱۰۰و همچنی   بیش از 
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

ی شهدا و این تعداد ورثه»گوید: روزنامه اطالعات روز یم گوی این وزارت بهخنضیاءالحق فضیل، س
اند و شش کرده  را دریافت ۱۳۹۹بنابر کمبود بودجه و افزایش جدیدالتثبیت حقوق شش ماه  معلوالن نظایم

 است. از وزارت مالیه تقاضا کردیم که در ماه حقوق
 
د این باقیات را در نظر  ۱۴۰۰بودیجه  شان باق  «.بگت 

 نیاز به ۹۹های قربانیان و معلوالن ملیک و نظایم در سال مایل معاش خانواده ی او، برای پرداختبه گفته
بخش کمبود بودجه وزارت  دلیل مشکالت در میلیارد افغای  از بودجه میل بوده است، اما به ۲۲دریافت 
ما تمام بودجه وزارت شهدا و معلوالن را »ود: داده ب میلیارد افغای  به این وزارت اختصاص ۱۳.۵مالیه تنها 

 هایاین است که پول ۱۴۰۰جنگ پرداخت کردیم. وعده وزارت مالیه در سال مایل  به معلوالن و قربانیان
 که در سال

 
به حساب ما انتقال دهند،  های گذشته از ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت ملیک است،متباق

 «.تا توزی    ع کنیم

 گوید کهگوی وزارت دفاع میل در صحبت با روزنامه اطالعات روز یممعاون سخن یان، فواد امان،در این م
 پس از  های قربانیان و تنها این وزارت مسئولیت پرداخت شش ماه معاش برای خانواده

ی
معلوالن جنیک

 .شدن را داردباخی   و معلولجان

وهای ارتش یط ساو اما آماری از شمار کشته  .کندارائه نیم ۹۹ال مایل شدگان نت 

، رییس این ف غت  « انانیس»تلویزیوی   جمهوری افغانستان در مصاحبه با شبکهدر حایل است که ارسر
نظایم جان باخته ۴۰میالدی بیش از  ۲۰۱۵ایاالت متحده امریکا گفته بوده که از سال   .اندهزار نظایم و غت 
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ی

ی فردا در سویدن برای گرایم –کلوب فرهنیک یاد داکت  نویسنده پرآوازه کشور، زنده داشت از کارنامه ادی  هت 
 .کندبرگزار یم« اکرم عثمان جایزه ادی  »نام ای را بهجشنواره اکرم عثمان، برای نخستی   بار 

پذیرد و به گفته مسووالن یم های پشتو و دریهای کوتاه به زباناین جشنواره، در سال جاری، داستان

 .برتر و تازه است نویسانکوتاه داستان  هایداستان برگزارکننده، تمرکز این جشنواره بر

، این ۱۴۰۰دوازدهم ماه ثور سال  نظر است که رسد و در مهلت پذیرش آثار ادی  در ششم دلو، به پایان یم
صبح درباره ۸به روزنامه « جشنواره ادی  اکرم عثمان»برگزاری  جشنواره برگزار شود. رحیم غفوری، مدیر 

برجسته  نویس و شخصیتبعد از وفات داکت  اکرم عثمان، داستان»توضیح داده است:  این جشنواره
 کشور، کلوب

ی
   فرهنیک

ی
ی ف –فرهنیک واال و کارکردهای درخشان ادی  آن  داشت جایگاهردا، برای گرایمهت 

جای  که برگزار کند. از آن« جایزه ادی  اکرم عثمان»نام ادی  به جشنواره  یاد، تصمیم گرفت که هر سالهزنده
سال گذشته  تر و در نهایت بودجه داشت، در سهای، نیاز به مطالعه، دقت بیشچنی   جشنواره برگزاری

که آفت کرونا برطرف شود و امید این فق نشدیم، آن را برگزار کنیم. در اواخر سال گذشته میالدی، بهمو 
 جشنواره ادی  اکرم

عثمان فراهم آید، قرار را بر این گذاشتیم که دوازدهم ماه ثور سال  امکان برگزاری اولی  
 مصادف با زادروز آن بزرگ که  ۱۴۰۰

ً
 «.برگزار کنیممرد است، این جشنواره را حتما

نویش تازه در عرصه داستان های برتر و گوید که هدف آنان در این جشنواره، معرق  چهرهآقای غفوری یم
بوک فاریس، پشتو و انگلیش، از طریق سایت و فیس ما یط فراخوای  که به سه زبان»افغانستان است. 

ر داخل و خارج کشور، دعوت کردیم تا با نویسان افغانستان، دهمه داستان فردا به نشر رسیده است، از 
کت کنند ارسال  «.دو اثر داستای  خود، در این جشنواره رسر

نویسان و رشد داستان افزاید که تمام کوشش آنان بر این است که اسباب تشویقرحیم غفوری یم
های ک از زبانجشنواره، به سه اثر برگزیده، در هر ی گروه داوران»نویش کشور را فراهم آورد. داستان

قالب  های برگزیده این جشنواره در را اهدا خواهد کرد و داستان” ادی  اکرم عثمان جایزه“فاریس و پشتو، 
 «.یک کتاب ویژه، چاپ خواهد شد

 «٢٠٢١ –جشنواره ادبی اکرم عثمان »داوران 

 .پزشک، روانکاو، نویسنده و منتقد ادی  خانم فروغ کرییم، روان –

قای محمداکت   –
ٓ
 .گر مسایل عرفای   کرگر، نویسنده، منتقد ادی  و پژوهشا

صف سلطان –
ٓ
قای محمد ا

ٓ
 .زاده، نویسنده و منتقد ادی  ا

، نویسنده و شاعر –  .خانم صفیه صدیق 

قای فاروق فردا، نویسنده، شاعر، روزنامه –
ٓ
 .نگار و منتقد ادی  ا

 .نگارآقای سیامک هروی، نویسنده و روزنامه -ا
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ی

ی فردا –درباره کلوب فرهنگ  هنر

 
ی

ی فردا در شهر استکهلم سویدن، نهاد فعال و اثرگذار  –کلوب فرهنیک  افغان هت 
ی

ها در سطح اروپا فرهنیک
وابسته، یط بیش از دو دهه ی و علیم بوده فعالیت، مجری برنامه است. این نهاد غت  ، هت 

ی
های مهم فرهنیک

افغانستان،  که برای بیش از یک دهه افتخار حضور سینماگران« جشنواره جهای  فلم سماع» است. برگزاری
  های بارز فعالیت کلوبمنطقه و جهان را داشته، ییک از نمونه

ی
ی فردا است. برگزاری چندین  –فرهنیک هت 

،داشت برای شخصیتبزرگ یه و چنی   مدیریها کنشت و گردهمای  ادی  و علیم و همده های ادی  ت نشر
 های دیگری از فعالیتبخش ،«فردا»سایت 

ی
ی است –های این نهاد فرهنیک  .هت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


