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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ---------- مانده اند ی  و برف گ یمهاجران در رسد پا،یاردوگاه ل ی: پس از آتش سوز نیو هرزگو  بوسن  

 5 -------------------------------------------------- ٢٠٢٠مهم مهاجرت: نکات برجسته سال یها دهیپد

 14 ----------- ست؟یجهان چ تیکشور پرجمع  ی   رشد هشتم یبنگالدش، مولفه ها یاقتصاد شی   خ

 ستیانی'پ لمیاز ف یاافغان که صحنه یکودک پناهجو 
 

 ٢1 ------------------- را متحول کرد اش' زندگ

 آواره
 

 ٢6 -------------------------------------- میکنها را با شکم گرسنه صبح یمدر بلخ: شب گان جنگ

 ٢9 ---------------------------- رسد قرار گرفته اند یدر معرض هوا نا،یهرزگو  ا یصدها پناهجو در بوسن

 3٠ ----------------------- به درد رس افتاد جاسویس شنهاد یمرد افغان که ادعا دارد پس از رد پ یماجرا
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صد ها مهاجر پس از آتش سوزی اردوگاه لیپا در برف و دمای رسد زمستان در بوسنی و هرزگوین به رس یم 

ز  برند. عکس: دادو رویک/ رویتر

، صدها مهاجر بدون پناه گاه در  ٢٣لیپا دردر شمال بوسنی وهرزگوین پس از آتش سوزی اردوگاه  دسامتر

برف گتر مانده اند. اوضاع به شدت نگران کننده است زیرا در آخر هفته بارش برف و دمای رسد هوا منطقه 

 .را تحت تأثتر قرار داده است

بوسنی و وضعیت مهاجران در اردوگاه لیپا قبال پیچیده بود اما حاال فاجعه بار شده است. در شمال غرب 

، چند صد مهاجر مجبور به گذراندن خیمه ها در رسما  ٢٣هرزگوین، پس از آتش سوزی اردوگاه در  دسامتر

 .و برف یم شوند
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 از افغانستان و بنگالدیش هست
ً

گذاری فرانسه این مهاجران بر جا شده از اردوگاه لیپا عمدتا ند. به نقل از ختر

ایط آب و آنها برای محافظت از خود در برابر رسما،  باد و برف در خیمه هابی برس یم برند که مناسب رسر

 .هوای زمستان نیست

ی حال اعضای کمیته صلیب رسخ در بوسنی وعده های غذابی را به این مهاجران توزی    ع کرد اما پلیس  در همیر

ند. به  به آنها اجازه نیم دهد که محل را ترک کنند و برای خریداری مواد غذابی به شهر نزدیک بیهاک برو 

 .گفته آنها مواد خورایک رو به خالص شدن است

ی الملیل مهاجرت در بوسنی و هرزگوین در توییتر نوشت :   لیپا به»پیتر وان دیر اوورارت نماینده سازمان بیر

مهاجران مجاز به ترک محل از لیپا نیستند و »وی اضافه یم کند: « یک زندان زمستابی تبدیل شده است. 

 "غتر اکنون مجبورند بر 
ً

ی خود خیمه های باقیمانده را آتش بزنند. این یک فاجعه کامال ای گرم نگه داشیر

وری" است  «.ضی

ی الملیل مهاجرت در بوسنی هشدار یم دهد: مهاجران که از آتش جان سالم به در بردند  نماینده سازمان بیر

یم برند. او همچنان اکنون در زیر خیمه های که سقف شان پر از برف است و خمیده شده است به رس 

 «.رخ دادن یک حادثه وحشتناک در انتظار است»اشاره یم کند که 

 یم کنیم»
ی

 «ما مانند حیوانات زندگ

ما تمام تالش خود را یم کنیم تا برای آنها زمینه تهیه لباس گرم و »گفت:  No Name Kitchen سازمان

 ١٠٠٠یس راه را مسدود کرده است و بیش از پل»این سازمان همچنان افزود: « توزی    ع غذا را مهیا سازیم. 

 «.نفر در جنگل اطراف اردوگاه لیپا حضور دارند

گزاری فرانسه گقت:   یم کنیم. حنر حیوانات »یک مهاجر پاکستابی به نام قاسم به ختر
ی

ما مثل حیوانات زندگ

 
ً

 یم کنند. گر آنها به ما كمك نكنند ما خواهیم مرد، پس لطفا
ی

 «.به ما كمك كنید هم بهتر از ما زندگ

ی با اشاره به سیاست حکومت بوسنی گفت که  ی الملیل مهاجرت در بوسنی همچنیر نماینده سازمان بیر

ی از فاجعه اقدام جدی کند و یک مرکز جدید محل اقامت را هرچه  حکومت این کشور باید برای جلوگتر

 .زودتر افتتاح نماید

ی در شبک ورت اوضاع در شمال بوسنی کاپیتان کشنر آلمابی کاروال راکته نتر ه های اجتمایع نسبت به ضی

ی الملیل خواستار حمایت به این این مهاجران شد  .هشدار داد. او از سازمان های بیر
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 مهاجرنیوزبا شیوع ویروس کرونا و آتش سوزی اردوگاه موریا در لیسبوس رقم خورد. عکس:  ٢٠٢٠سال 

ی رحم نکرده است. در فرانسه مهاجران  ٢٠٢٠سال  با اپیدیم ویروس کرونا همراه بود که حتا به مهاجران نتر

ین اردوگاه اروپا  ی پس از آتش سوزی در بزرگتر در اردوگاه های موقت به بر رسنوشنر رها شده اند. همچنیر

رسانجام یک سال تاریک برای آنها با مرگ در  بنام موریا، این سال یک سال وحشتناک برای مهاجران بود. و 

ی اتفاق افتاد.  انه بلکه در کانال انگلیس و اقیانوس اطلس نتر دریا. مرگ مهاجران نه تنها در دریای مدیتر

 .اشاره یم کند٢٠٢٠مهاجرنیوز به اتفاقات برجسته سال
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آتش 

 .مهاجر را بی خانمان کرد 1٢٠٠٠سوزی اردوگاه موریا در لسبوس بیش از 

سپتامتر اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان توسط یک آتش سوزی عظیم  ٩تا  ٨در جریان شب از تاری    خ 

 صد آن تخریب شده است، بیش از  ٩٩ویران شد. این اردوگاه که 
ی

ب  هداشنر  ١٢٠٠٠ف ایط غتر مهاجر را در رسر

 .اسکان داده بود

دوستانه گذراندند. یک زن سوری گفت: هزاران مهاجر چندین شب را در خیابان ها به انتظار کم ک های برسر

 «.ما بدون غذا، بدون آب و بدون دارو به حال خود رها شده ایم» 

کید نمو  ی در مورد آتش سوزی موریا "ناراحنر عمیق" خود را ابراز کرده و تأ د  رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نتر

 .که اتحادیه اروپا آماده کمک به یونان است

مهاجر هنوز در لسبوس در اردوگاه جدیدی به رس یم برند که پس از آتش سوزی  ٧٠٠٠یش ازسه ماه بعد ب

 ساکنان این اردوگاه بدتر شده است. در اثر باد و 
ی

وع زمستان اوضاع زندگ با عجله ساخته شده است. با رسر

 شدید از ماه اکتتر به اینسو خیمه های آنها آب گرفته است
ی

 .بارندگ
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و های اسپانیابی وارد جزایر قناری یم شوندمهاجران پس از نجا  .ت توسط نی 

هزار مهاجر در جزایر قناری آمده اند. جزایر قناری یک بخش کوچک  ٢٠از ابتدای سال تاکنون نزدیک به 

از کشور اسپانیا است که در وسط اقیانوس اطلس قرار دارد. آمدن مهاجران در این جزایر ده برابر بیشتر از 

تبعیدی بوده  ٣٠٠٠٠٠تا به حال شاهد ورود  ٢٠٠٦ارش داده شده است. این مستر از سال سال گذشته گز 

 .است

در این اواخر جزایر اسپانیابی واقع در سواحل مراکش به رسعت تحت تأثتر هجوم مهاجران قرار گرفته است. 

ین آمار مهاجران را دارد که به رسعت به " م" تبدیل شدییک از بندر های بزرگ جزایر قناری بیشتر ه اردوگاه رسر

 .مهاجر روزها در کنار بندر منتظر بودند ٢٠٠٠است، جابی که بیش از 

تن در تالش برای رسیدن به اسپانیا در این مستر   ٥٠٠این جاده برای مهاجران بسیار خطرناک است. حدود 

قرار داد. پدر وی به کشته شدند. مرگ دوودو نوجوان چهارده ساله سینیگایل کشور مبدا او را تحت تأثتر 

 دیگران به دو سال زندان محکوم شد. او هزینه سفر 
ی

ی زندگ خاطر مرگ فرزندش و به خاطر به خطر انداخیر

 .پرسش را به اسپانیا که آرزو داشت فوتبالیست شود پرداخت کرده بود



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

9 

 

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

 

 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

اض در برابر تخلیه اردوگاه های مهاجران در پاریس،  ز٢٠٢٠نوامیی  ٢۴اعیر  . عکس: روییر

نوامتر صدها مهاجر با خشونت از میدان جمهوری پاریس تخلیه شدند. این تبعیدیان  ۲۳در روز دوشنبه 

پس از اینکه چند روز قبل از اردوگاه سن دبی تخلیه شده بودند، اردوگایه دیگری  ۵۶به کمک سازمان اتوپیا 

 .را در قلب پاریس ایجاد کردند

رسیم رسنشینان آنرا متفرق کرد. تصاویری که با شیوع خشونت، پلیس خیمه ها را برداش ته و به طور غتر

توسط میدیا نرسر گردید، از سوی وزیر کشور فرانسه "تکان دهنده" توصیف شد. خشونت پلیس در برابر 

ی دلیل مقامات فرانسه تحقیقات زیادی را روی دست گرفتند.  مهاجران موجر از خشم را ایجاد کرد و به همیر

خشونت پلیس علیه مهاجران در فرانسه به یک قاعده »به نوبه خود یادآوری کردند که  سازمان ها همچنان

 «.تبدیل شده است
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 ۲۴مهاجران با قایق های بادی و واسکت نجات از کانال مانش عبور یم کنند. عکس: فرانس 

 تعداد مهاجرابی که تالش کردند تا از کانال مانش عبور نمایند بطور قابل توجیه افزایش یافته ٢٠٢٠در سال 

مهاجر سیع کرده اند که با قایق های بادی، با پارو زدن، کایاک  ۶۰۰۰است. از ماه جنوری به اینسو بیش از 

 .و حنر شنا با واسکت نجات به انگلیس بروند

تن در سال جاری در تالش برای رسیدن به سواحل انگلیس  ۱۰ر نیست. نزدیک به این گذرگاه بدون خط

ک شدند. یک مرد   ۳۵جان خود را از دست دادند. در اواخر ماه اکتوبر یک خانواده کردی ایران در دریا هال

ماهه درگذشتند. به گفته مقامات  ۱۵ساله و سه فرزندشان از جمله یک کودک نوزاد  ۳۲ساله، همرس 

ی خلبان بند مانده بودندفر   .انسوی هنگام واژگون شدن و غرق شدن قایق، قربانیان در کابیر

ی فرانسه و  در مواجه با مرگ مهاجران و افزایش عبور مهاجران از این کانال، توافق نامه های جدیدی بیر

ی ع بور مهاجران انگلیس امضا شد. هر دو طرف تاکید کردند تا امکانات ومنابع مایل جدید را جهت جلوگتر

 .از کانال مانش فراهم کنند
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انه  مهاجران افتاده در آب در ماه اگست توسط کشنر اوشن وایکنگ نجات داده شدند. عکس: اس او اس مدییر

انه اندک بود. برجی از کشنر های  ٢٠٢٠در سال  دوستانه در دریای مدیتر مأموریت های کشنر های برسر

در واقع عملیات نجات را در آب های ساحیل لیبیا انجام دادند اما  نجات مانند اوشن وایکینگ یا یس واچ

پس از آن به دلیل پیاده نمودن مهاجران در بندرهای ایتالیا از سوی مقامات این کشور در توقیف به رس یم 

" از تابستان امسال در ایتالیا در توقف بود. سازمان  بردند. حداقل پنج کشنر نجات به دلیل "بر نظیم فنی

دولنر این اقدام مقامات ایتالیا را به "مانع" نجات مهاجران در دریا متهم یم کنند  .های غتر

انه نیم شود. به طور رسیم نزدیک به  اما با این حال، نبود کشنر نجات مانع عبور مهاجران از مدیتر

تن تنها  ۷۰۰مهاجر در سال جاری در تالش برای رسیدن به اروپا در دریا جانشان را از دست دادند. ۱۰۰۰

 .در آب های ساحیل لیبیا از دست رفتند

ی الملیل هراس  اما چند مورد از کشنر های غرق شده بدون ثبت در فهرست قرار دارند؟ سازمان های بیر

 .شتر از آمار ذکر شده باشدبی ٢٠٢٠دارند که تعداد کشته شدگان در سال 
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ز  اورسوال وون در لیی   رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا. عکس: روییر

ی "را ۲۳کمیسیون اتحادیه اروپا چهارشنبه  " جدید برای یافیر
ی

ه سپتامتر از "پیمان اروپابی مهاجرت و پناهندگ

ی به وی ی و حل های پایدار" برای وضعیت مهاجران در اروپا ختر داد. در این میر ژه به پایان مقررات دوبلیر

ل ها در مرزهای خارجر بیان شده است  و همچنان افزایش کنتر
ی

 .رسعت دوسیه های پناهنده گ

هرچند سیاستمداران اروپابی قدیم درسنر را در مستر سیاست های مهاجرت برداشته اند، اما تعداد زیادی 

دولنر اتحادیه اروپا را متهم کردند که در برابر کشورهای "دشمن مهاجران" برای پذیرش  از سازمان های غتر

 .پناهندگان تسلیم شده است

 روزمره مهاجران تحت تأثی  ویروس کرونا یا کووید 
 

 ۱۹زندگ
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 شیوع ویروس کرونا جهان را تحت تاثی  خود قرار داده است. عکس: پکچر الیانس

عمیقا با بحران ویروس کرونا مواجه شد. برنامه سفر ها و ترانزیت میان کشور ها غتر فعال  ٢٠٢٠سال 

ی توسط کووید   روزمره مهاجران نتر
ی

 .مختل شده است۱۹بودند. زندگ

ی قابل توجه  در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، بسته شدن مرزها و کمبود جهانگردی باعث از دست رفیر

خانواده ها شده است. در نتیجه، جوانان، به عنوان مثال در سنگال بیشتر رایه جاده های درآمد بسیاری از 

 .مهاجرت شده و آسیب پذیر یم شوند

سازمان ملل در ماه جوالی هشدار داد که نتیجه دیگر این بحران بهداشنر قحیط و سو تغذیه است که 

 .میلیون ها مهاجر آفریقابی را در این قاره تهدید یم کند

وی کرده است ی . در کشورهای ترانزینر مانند لیبیا، ویروس کرونا با بسته شدن مرزها مهاجران را کیم بیشتر متی

امکان بازگشت آنها به کشور های مبدا و اسکان مجدد به کشورهای سوم برای ماه ها قطع شده بود. نماینده 

جود تالش ها برای حفظ اسکان مجدد برای سازمان ملل در اوایل ماه دسامتر به مهاجرنیوز گفته بود که با و 

مهاجران، بطور قابل مالحظه ای این روند کند شده و در بسیاری از موارد فعالیت ها متوقف شده است. 

ایط کرونا و بسته شدن مرز  در نتیجه آنها از نظر صیح و روابی که قبال آسیب پذیر بوده اند، به خاطر رسر

ر شدند  .ها بیشتر متضی

کشورهای ورودی مهاجران مجبور شده اند خود را در اردوگاه ها محدود کنند. در این اردوگا ها   رسانجام در 

در یونان و در فرانسه، بسیاری از اقدامات بهداشنر فراموش شده اند و یا به دلیل عدم فعالیت سازمان ها 

ی در وضعیت نا مناسب به رس یم برند ایط قرنطیر  .به خاطر رسر
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و بدهکار نگالدش درجنوب آسیا که در سال های نه چندان دور به عنوان کشوری عقب مانده ب -یرناا-تهران

درصدی یم رود که در دهه های آینده به کشوری  ۸محسوب یم شد در سال های اختر با رشد اقتصادی 

 .توسعه یافته و به ییک از غول های بزرگ اقتصادی جنوب آسیا تبدیل شود

ی کشور پرجمعیت جهان به لطف جمعیت جوان ) ی صنعت نساجر قدرتمند جهان  درصد(، ۲۵شتمیر دومیر

وی کار خارجر که همه ساله میلیاردها دالر ارز  ، توسعه آی بر ،ایجاد تنوع در اقتصاد و نتر ی به  پس از چیر

 .این کشور رسایز یم کنند، توانسته است زمینه رونق اقتصادی این کشور را فراهم کند

میلیون نفر از مردم  ۸سال های اختر باعث شد که حدود رشد اقتصادی این کشور در جنوب قاره آسیا در 

 .این کشور از فقر نجات یابند

رشد   های بنگالدش، در جهابی که به دلیل شیوع کرونا با رکود شدید مواجه شده است، نرخرسانه به گزارش 

  .واهد کردخترین اقتصاد در حال رشد جهان تبدیل نگالدش را به رسی    عب اقتصادی باال ،

شود که در دوره ژانویه تا ژوئن، رشد بینی یممحمد عبدل منان وزیر برنامه ریزی بنگالدش گفت: پیش 

ی  ۷تا  ۶اقتصادی بنگالدش  ی درصد باشد. رشد اقتصادی بنگالدش بسیار پاییر های اولیه است. ما تر از تخمیر

رار دارد و به رسمایه گذاری هداشت اکنون در مرکز توجه قهای خود را شناسابی کنیم. بخش بباید اولویت

ی نیاز دارد   .بیشتر

https://www.irna.ir/news/84163349/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/12/16/4/157771048.jpg
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ی دلیل به شدت به تقاضای  ی کشور بزرگ تولید کننده پوشاک در جهان است و به همیر بنگالدش دومیر

  .جهابی وابسته است

ی یم ۸۰بیش از  شود. به دلیل شیوع درصد از درآمد صادرابر بنگالدش از صنعت پوشاک این کشور تامیر

  .ها مواجه شده استعت پوشاک بنگالدش اکنون با لغو سفارشویروس کرونا، صن

میلیون  ۴میلیون نفر دارای تعداد زیادی کارگر که صنعت پوشاک این کشور برای  ۱۶۰بنگالدش با جمعیت 

  .نفر شغل ایجاد کرده است. صنعت پوشاک ییک از عوامل بزرگ در رشد اقتصادی بنگالدش است

میلیون دالری برای بخش پوشاک  ۵۸۸ش در ماه آوریل از یک کمک شیخ حسینه نخست وزیر بنگالد

  .بنگالدش ختر داد

ین صادرات این کشور شامل منسوجات، کشنر  این کشور یک صنعت صادرات محور را دنبال کرده و مهمتر

، کنف هندی )جوت( و کاالهای چریم است   .سازی، مایه و غذاهای دریابی

 مازاد تراز پرداخت ها

کارشناسان، بنگالدش در سال گذشته با وجود شیوع کرونا و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشورها، به گفته  

وضعیت مناسنر از نظر مازاد تراز پرداخت ها که ییک از شاخص های اصیل رشد اقتصادی به شمار یم رود، 

 .داشته است

 ۲۰۲۰آمار جدید بانک مرکزی بنگالدش نشان یم دهد که در چهار ماهه نخست سال مایل جاری )ژوئیه 

یل میلیارد دالر یم رسد. این در حایل است که در دوره مشابه سال ما ۴.۰۵این مازاد به رقم ( ۲۰۲۱ایل اکتتر 

میلیارد دالر کرسی وجود  ۱.۵از قبل، نه تنها در تراز پرداخت ها هیچ مازادی وجود نداشت بلکه مبلغ بیش 

 .داشت

باشد، اما باید توجه داشت که این اگر چه مازاد تراز پرداخت ها مایه تسیل و آسایش خاطر دولت ها یم

ان مازاد تا چه زمابی بدلیل تشدید مجدد شیوع کرونا پایدار خواهد بود. کووید ی اقتصاد جهابی را  ۱۹ -متر

دامه دارد و هیچکس نیم داند پایان آن به کجا ختم خواهد شد. در این ویران کرده و این روند همچنان ا

دی بنگالدش اظهار یم دارد: موج دوم و سوم کرونا در   (PRI) زمینه مدیر اجرابی موسسه تحقیقات راهتر

کشورهای مختلف جهان از جمله اروپا و آمریکا آغاز شده است و شمار مرگ و متر بر اثر این بیماری در 

ی درحال افزایش است. با این حال، در صورت تداوم این وضعیت، راحنر خیال بابت رشد تراز  بنگالدش نتر

 .پرداخت ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور پایدار نبوده و دوباره مختل خواهد شد

ت میلیارد دالر در تراز پرداخت ها در این دوران دشوار را پدیده مثبت و مرس  ۴دولت بنگالدش مازاد بیش از 

های کشور با تراز پرداخت ها مرتبط بوده بخشر یم داند، زیرا امر واردات و صادرات، سایر درآمدها و هزینه

و برخورداری از این مازاد در تراز پرداخت ها بدان معنا است که این کشور در معامالت )واردات و صادرات( 
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ی مستلزم دریافت وام از سوی دولت نیازی به دریافت وام ندارد. بر این اساس کرسی تراز پرداخت ه ا نتر

 .خواهد بود

 

: افزایش  اقتصاددانان معتقدند، رشد مازاد تراز پرداخت های بنگالدش در برهه کنوبی نایسر از عوامیل نظتر

ی آمدن قیمت جهابی سوخت  ی پائیر ان حوالجات ارزی، درآمد حاصله از صادرات کشور و نتر ی چشمگتر متر

ر مواد اولیه شیوع کرونا منجر به کاهش شدید واردات کاالهای رسمایه ای و سایباشد. از سوی دیگر یم

 .صنعنر شده است که این امر به رشد مازاد تراز پرداخت ها کمک شایابی کرده است

دولت خانم شیخ حسینه بر این باور است که با توجه به اقدامات حماینر صورت گرفته شامل اعطای 

، به زودی زو  د از این بحران عبور خواهد کرد. با این حال تحلیلگران اقتصادی معتقدند، گذار بسته تشویقر

ایط کنوبی چندان آسان نبوده و زمانتر خواهد بود  .از رسر

عظیم حدود  با کرسی ۲۰۱۹ -۲۰توان دریافت که سال مایل با نگایه به اطالعات بانک مرکزی بنگالدش یم

ان کرسی ۲۰۱۸ -۱۹ان رسید. پیشتر در سال مایل میلیارد دالری تراز پرداخت ها به پای ۵ ی از این بیشتر  متر

ان کرسی بالغ بر  ۲۰۱۷ -۱۸میلیارد دالر بود. سال قبل از آن یعنی  ۵.۱۲یعنی  ی  .لیارد دالر بودمی ۹.۵۶۷متر

ماه یک  ۴میلیارد دالر در تراز پرداخت های بنگالدش آنهم ظرف  ۴ر مجموع اگر چه حصول مازاد بیش از 

و  زی بزرگ و جهش اقتصادی قابل توجه بشمار یم رود، اما اقتصاددانان معتقدند که دولت خانم شیخ پتر

های جاری همچنان جانب احتیاط را در پیش گرفته و با برریس دقیق وضعیت حسینه باید در بخش هزینه

ان حوالهجهابی گام بردارد، چرا که بر اساس پیش بینی  ی کارگران مهاجر   های ارزی ارسایل از سویها متر

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/12/28/0/157790473.png
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ی نگرابی وجود دارد. از طرف  ی چنیر بنگالدیسر با کاهش مواجه خواهد بود، ضمن آنکه در مورد صادرات نتر

 .دیگر، اگر هزینه واردات کاالها افزایش یابد، دیگر هیچ مازادی وجود نخواهد داشت

، در یم یاب ه با نگایه به درآمدهای ارزی و کرسی بودجه بنگالدش یط دو سال اختر یم که بر اساس آمار منترسر

از سوی بانک مرکزی بنگالدش کرسی بودجه این کشور در سال مایل جاری نصف شده است. بنگالدش 

ان کرسی میلیارد دالر به پایان رساند  ۱۸میالدی( را با کرسی بودجه حدود  ۲۰۱۹-۲۰سال مایل گذشته ) ی . متر

ه تا اکتتر میلیارد دالر بود، اما این رقم در بازه زمابی ژوئی ۵.۲۹بودجه در بازه زمابی ژوئیه تا اکتتر سال گذشته 

 .میلیارد دالر کاهش یافت ۳.۲۳به ( ۲۰۲۰-۲۱سال مایل جاری )

ات میلیون دالر صادر  ۵۴۸میلیارد و  ۱۲این کشور شبه قاره هند در بازه زمابی ژوئیه تا اکتتر سال مایل جاری 

 .اشته استمیلیون دالر واردات د ۷۸۴میلیارد و  ۱۵و 

 

میلیون دالر بوده است. بعالوه،  ۲۳۶میلیارد و  ۳ماه بالغ بر  ۴در نتیجه، کل کرسی تجاری )بودجه( این 

درصد افزایش یافته و هزینه واردات  ۱.۱۰درآمد ارزی حاصله از صادرات در بازه زمابی مشابه در سال قبل 

ی   .درصد کاهش داشته است ۱۳نتر

 ماندن  ها با از سوی دیگر، رسانه
ر

و هفته داستناد به آمار بانک مرکزی بنگالدش گزارش دادند که با وجود باف

فراتر رفته است. بر اساس آمار  میلیارد دالر  ۲۰های ارسایل از مهاجران از مرز ، حواله۲۰۲۰تا پایان سال 

ه، از اول ژانویه تا  میلیارد دالر از طرف کارگران مهاجر  ۲۰.۵۰، مجموعا مبلغ ۲۰۲۰دسامتر  ۱۰منترسر

ان حدود  ی میالدی بوده و به  ۲۰۱۹درصد بیش از رقم سال  ۱۲بنگالدیسر وارد این کشور شده است. این متر

 .نوبه خود یک دستاورد بزرگ اقتصادی برای این کشور پر جمعیت بشمار یم رود

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/12/28/0/157790477.png
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ی بر یم آید که یط ماه ه چنیر ی از گزارش های منترسر ( ۲۰۲۰-۲۱یه تا اکتتر سال مایل جاری )های ژوئهمچنیر

ان دریافت وام خارجر  ی درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، با وجود افزایش کمک های  ۸۳.۲۴متر

ان رسمایه گذاری مستقیم خارجر  ی  .درصد کاهش داشته است ۳۱در کشور بنگالدش  (FDI) اعتباری، متر

 

 پیشتازی اقتصادی بنگالدش در جنوب آسیا

یه  ل" در گزاریسر به نقل از نرسر انک توسعه آسیا در گزارش "چشم انداز رشد آسیا در سال ب " مابی کنتر

درصد  ۷.۹درصد به  ۷.۱رشد اقتصادی بنگالدش از  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۶اعالم کرد که در سال های " ۲۰۱۹

رصد کاهش د ۷درصد به  ۸افزایش یافته است.این در حایل است که رشد اقتصادی هند در دوره مشابه از 

 .یافته است

درصد و در سال  ۸حدود  ۲۰۱۹بانک توسعه آسیا پیش بینی یم کند که رشد اقتصادی بنگالدش در سال 

درصد در دو سال  ۷.۳و  ۷.۲رای هند به ترتیب ب درصد باشد. پیش بینی رشد اقتصادی  ۸.۱حدود  ۲۰۲۰

 .آینده بوده است

 ۸ هند در یک دهه گذشته بوده است. رشد ساالنه ییک از عوامل مهم رشد اقتصادی  بخش خدمات 

که هند عنوان رسی    ع ترین کشور در حال توسعه را در یک دهه گذشته    سبب شده بخش خدمات درصدی 

از سوی دیگر در یک دهه اختر سایر بخش های اقتصادی هند مانند کشاورزی با رشد بسیار  به دست آورد. 

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/12/28/0/157790481.png


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

19 

 

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

 

 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

ی روبرو بوده اند. به عنوان مثا درصد  ۵.۲ درصد و رشد تولید آن  ۳ ل رشد بخش کشاورزی این کشور کمتر

 .بوده است

، ۱۷-۲۰۱۶ین کشور بوده است. در سال مایل ا اما رشد اقتصادی بنگالدش بیشتر به دلیل رشد صنایع در

ی کرد ۸۰بخش پوشاک بنگالدش به تنهابی   .درصد از کل صادرات این کشور را تامیر

 ۰۸. ۱میلیارد دالر درآمد صادرات،  ۳۶.۷صادرات چرم بنگالدش از مجموع  ، سهم۱۸-۲۰۱۷ر سال مایل 

ی منبع بزرگ درآمد بنگالدش است.  این کشور  میلیارد دالر بوده است. صادرات چرم پس از پوشاک دومیر

ین صادرات این کشور شامل منسوجات، کشنر  یک صنعت صادرات محور را دنبال کرده است و مهمتر

، کنف هندی) جوت( و کاالهای چریم یم شود. سازی، مایه و غذاه برخالف بخش خدمات،  ای دریابی

صنعت دارای ظرفیت باالبی اشتغال زابی دارد. رشد صنعت تولید در بنگالدش به این کشور کمک کرده 

 .است تا نرخ بیکاری را کاهش دهد

ی چشم»بر اساس جدیدترین گزارش  ، بنگالدش از ۲۰۲۰اکتتر ویژه « الملیل پولانداز اقتصادی صندوق بیر

 .هند را پشت رس گذاشته است (GDP) نظر رسانه تولید ناخالص داخیل

ل جمعیت وضعیت  ی در زمینه رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخیل، کاهش باروری و کنتر بنگالدش همچنیر

ی نسبت به همسایه خود یعنی هند داشته است  .بهتر

 مولفه های رشد اقتصادی بنگالدش

یپلمایس وزارت امور خارجه در گزاریسر با اشاره به مولفه های رشد اقتصادی بنگالدش نوشت معاونت د

بنگالدش پس از استقالل از پاکستان، از همان ابتدا این فرصت را پیدا کرد که هویت اقتصادی و سیایس 

ی در قانون کار خود را شکل دهد. این کشور با عدم سخت د به صورت و مشارکت دادن زنان در اقتصا گتر

ی را به دست آورد و موفق شد سهم قابل فزاینده، خصوصا در صنعت پوشاک، موفقیت های چشمگتر

ی به نفع خود کسب کند  .توجیه از صادرات پوشاک جهان را از چیر

با اینکه بخش کشاورزی همواره سهم قابل توجیه از اقتصاد بنگالش را تشکیل داده است، به طوری که 

وی کار در این بخش فعال یم ۷۷معیت بنگالدش و درصد ج ۷۰بیش از  باشند، با این حال رشد درصد از نتر

زابی باالتر و دستمزد بیشتر را به بخش صنعت و به دنبال آن بخش خدمات که به طور معمول اشتغال

 .همراه دارند، موجب شده که رشد مستمر اقتصادی در کشور بنگالدش را شاهد باشیم
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توان در چند جدا از مسائل اقتصادی، از دیگر دالیل عمده رشد قابل توجه بنگالدش در دو دهه اختر را یم

ایط مربوط به بهداشت عمویم ی مشاهده کرد. به طور مثال رسر ی آب آشامیدبی معیار اجتمایع نتر به ویژه تأمیر

ی و دفع فاضالب نسبت به گذشته بهبود یافته است. شمول مایل )افرا دی که صاحب حساب بانیک تمتر

تر شده و شاخص برابری جنسینر )برابری فرصت فت های سیایس و اقتصادی و همهستند( فراگتر ی پیرسر چنیر

ه کننده   ۵۰است، به طوری که بنگالدش در میان  ای داشتهتحصییل و سالمت زنان و مردان( رشد ختر

 .کشور برتر جهان قرار گرفته است

ی در سالهای گذشته  ۲۰۱۸براساس گزارش فائو در سال   نتر
ی

،بنگالدش از نظر بهبود شاخص جهابی گرسنیک

 در این کشور داردآ وضعیت مناسنر داشته به طوری که 
ی

 . مارها حایک از بهبود وضعیت شاخص گرسنیک

ی درصد افراد دچار سوءتغذیه، درصد کودکان کم وزن زی  معموال از میانگیر
ی

سال و درصد   ۵ر شاخص گرسنیک

ند، به دست یمسال یم ۵کودکابی که قبل از   .آیدمتر

، کشور بنگالدش در رتبه 
ی

کشور جهان   ۱۰۷در میان  ۷۵در آخرین گزارش منترسر شده از شاخص گرسنیک

 .قرار گرفته است

ی چشم»با استناد به گزارش  ی یم ۲۰۲۰ویژه اکتتر « الملیل پولانداز اقتصادی صندوق بیر نتیجه  توان چنیر

ایط شیوع کرونا از رشد نسبتا قابل قبویل در شاخص  گرفت که در مجموع اقتصاد بنگالدش حنر در رسر

 .در مقایسه با بسیاری از کشورها نظتر هند برخوردار بوده است« رسانه تولید ناخالص داخیل»

ان ناپذیری بر پیکره اقتصاد و آسیا وارد کرد با و تجارت جهان  بنگالدش در دوره ای که کرونا لطمات جتر

 ،
ی

ایط زندگ رشد هشت درصدی خود و با توجه ویژه به صادرات بویژه پوشاک،منسوجات، بهبود رسر
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ده زنان در بخش های اقتصادی یم رود که در دهه های آینده با افزایش فاصله  اشتغالزابی و مشارکت گستر

فته در   خود با کشورهای در  .جنوب آسیا تبدیل شود حال توسعه و عقب مانده به کشوری پیرسر

 یسبر بر  

 

 یایم این بود که یک پیانوی واقیع را لمس کنم."گوید: "تمام آن سالها رو فهیم یم

ی  ۵آرسن فهیم وقنر  بار فیلم "پیانیست" را دید. فیلیم به کارگردابی رومن پوالنسیک که ساله بود، برای اولیر

 کند. دوران جنگ جهابی دوم را روایت یم

 یمای در پاکستان که در آن از کودکان پناهنده افغان نگهداری یمخانهفهیم آن زمام در یتیم
ی

کرد. شد، زندگ

ها و کارکنان را در حال تماشای این فیلم دید. در این خانه شد و بچهیتیمهای او یک روز وارد ییک از اتاق

زد، او زده اهل لهستان داشت برای یک افرس آلمابی پیانو یم صحنه از فیلم یک یهودی گرسنه و وحشت

 داد. این کار را برای نجات جان خود انجام یم

رفتم. خواب یمب با آن تصویر در ذهنم به رختچه دیدم من را مجذوب خود کرد. هر شگوید: "آنفهیم یم

 یک نفر را نجات دهد؟'"صدای آن یم و چطور پیانو  کردم، 'خدایا،آید با خودم فکر یمیادم یم
ی

 تواند زندگ
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ی خانه ۲۰فهیم که حاال  های ای ِگیل در اردوگاه افغاناش کلبهساله دارد، پناهجو به دنیا آمده است. اولیر

 خیتر پختونخواه واقع در شمال غربر پاکستان بود. پدر و مادر او بعد از فرار از جنگ داخیل آواره در استان

، در این اردوگاه یکدیگر را دیدند و عاشق هم ۱۹۹۰افغانستان پیش از به قدرت رسیدن طالبان در دهه 

 شدند. 

ی ار   ۱۵۰وقنر فهیم سه ساله بود، پدر و مادرش او را به پرورشگایه در    دوگاه فرستادند که در آن از کیلومتر

ها شد. مادر فهیم شغیل نداشت و پدرش معلم اردوگاه بود. آنهای یتیم نگهداری یمکودکان فقتر و بچه

 پرسشان را بدهند و امیدوار بودند او در پرورشگاه تحصیالت خوبر داشته باشد. نیم
ی

 توانستند خرج زندگ

ی پی ها ذهن فهیم را به خود مشغول کرد. پیانیست، داستان انو سالبعد از دیدن فیلم پیانیست فکر نواخیر

نوازنده پیانو و آهنگساز لهستابی که از هولوکاست جان سالم به در برد را به  واقیع والدیسالو اشپیلمان،

 کشد. تصویر یم

اهابی زیبا ایجاد  وز بتوانم یک پیانو را لمس و با آن صدها، رویایم این بود که یک ر ن سالگوید: "همه آاو یم

 کنم."

 

 اش در پاکستانخانه دوران کودگر یتیمد -رسی که کاله بر رس داردپ -تصویری از آرسن فهیم  توضیح تصویر،
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خواستند ها یم، پدر و مادر فهیم تصمیم گرفتند به همراه او و خواهرش به افغانستان بازگردند. آن۲۰۱۲در 

ها به کابل، پایتخت کشور رفتند و پدر و مادر فهیمم هر دو به آن شان در وطن خود بزرگ شوند. فرزندان

عنوان معلم استخدام شدند. یک سال بعد، فهیم در مرکز آموزش کودکان در این شهر مشغول به تحصیل 

 بود. 

ی شنیده یمگوید: "از پشت در یک اتاق صدابی شگفتاو یم ای زیبا شد. یک نفر داشت با پیانو قطعهانگتر

م."ادانستم بدون اخت. یمنو یم  جازه نباید وارد اتاق شوم اما نتوانستم جلوی خودم را بگتر

 آقای میالد، معلم کالس در حال درس دادن بود اما اجازه داد فهیم به پیانو نزدیک شود. 

ی با گوید: فهیم یم آن  هایش را فشار دادم. از ر در عمرم به آرایم آن را لمس کردم و همه کلید "برای اولیر

م و موسیقیدان شوم. لحظه، یم  "دانستم باید پیانو یاد بگتر

ای که شنیده و عاشق آن شده بود را فردریک شوپن، آهنگساز لهستابی ساخته است. او فهیم فهمید قطعه

ی فهمید آن ای که به طور خاص در ذهنش چه در فیلم پیانیست شنیده موسیقر شوپن بوده و قطعههمچنیر

 مانده ، "ن
ر

 واقیع برای ۲۰وکتورن شماره باف
ی

 شوپن در دو دیز مینور" است که والدیسالو اشپیلمان در زندگ

 نجات جان خود نواخته است. 

ی   بار رس صنف)کالس( پیانو نشست. فهیم آن روز برای اولیر

با هدف آموزش موسیقر  ۲۰۱۰ای که سال کیم بعد با موسسه میل موسیقر افغانستان آشنا شد. موسسه

های جهابی تاسیس شده بود. در این موسسه به کودکان محروم، به دست دکتر احمد رسمست و با کمک

 شد. هم موسیقر افغان و هم موزیک غربر آموزش داده یم

 پیانو و آهنگسازی در این موسسه درخواست داد. او یم
ی

گوید وقنر فهیم برای تحصیل در رشته نوازندگ

 گران بودند. نگنجید اما پدر و مادرش قبول شده از خوشحایل در پوست خود نیمفهمید 

توانم کار پیدا کنم. زمان زیادی طول کشید تا بتوانم گوید: "پدر و مادرم گفتند اگر موسیقر بخوانم، نیماو یم

وسیقر بخوانم و سازهای مترسیدند اگر ها یمه به من اجازه انجام این کار را بدهند. آنکها را متقاعد کنم  آن

  غربر بزنم،
ی

 ها هنوز هم نگران این مساله هستند."ام به خطر بیفتد. آنزندگ
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های موسیقر فهیم در افغانستان موسیقر خوانده و این در حایل است که که طالبان بارها نوازندگان و گروه

 را هدف قرار داده اند. 

طول کشید، موسیقر در کشور ممنوع بود.  ۲۰۰۱تا  ۱۹۹۶در دوران حکومت طالبان در افغانستان که از 

ی آمریکا، وهای تحت رهتر این گروه همچنان در  اما نزدیک به دو دهه بعد از برکناری طالبان به دست نتر

ل خود ابیشتر نقاط افغانستان اعمال نفوذ یم  . فزوده استکند و بر قدرت و کنتر

آموزان این های دانشدو سال بعد از این که فهیم تحصیل در مدرسه موسیقر را آغاز کرد، ییک از کنرست

گذاری انتحاری قرار گرفت و یک نفر از از حضار کشته شد. دکتر رسمست، بنیانگذار موسسه هدف بمب

ت برای نشان این مدرسه که در این کنرست حضور داشت هم به شدت مجروح شد. فهیم هم قصد داش

کت کند اما آن روز بیمار بود.   دادن حمایت خود در آن کنرست رسر

هایم کردم. بیشتر اوقات بعد از کالسشانس بودم اما بعد از آن حادثه احساس ترس نیمگوید: "خوشاو یم

ی دانم خطر همیشه وجود دارد اما در ر کردم. یمن یمماندم و پیانو تمریها تنها در موسسه یمساعت اه یادگتر

 ام."موسیقر برای هر خطری آماده
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، این  "حنر اگر پول خریدش را ه گوید: تواند پیانو بخرد و در خانه تمرین کند. او یمفهیم نیم م داشته بایسر

ممکن است."  کار غتر

ونیک به او داد. فهیم سال گذشته، ییک از دیپلمات های خارجر موقع خروج از کشور یک کیبورد الکتر

 شود."توانم در خانه تمرین کنم چون برق به طور مرتب قطع یم"خییل کم یم ید: گو یم

 مختلف در منطقه دعوت شده و عالوه بر آن او برای اجرا در کنرست
ی

ها و رویدادهای تبادل فرهنیک

یهای خودش را به کشتهساخته تقدیم کرده است. بنیاد  هابی که در کشور جریان دارند،شدگان درگتر

 سمفوبی جنوب آسیا او را به عنوان سفتر صلح انتخاب کرده است. 

ضابی پیوست که به خیابان ۲۰۱۵فهیم در  ها رفتند و خواستار اجرای عدالت در پرونده قتل به جمع معتر

بات ساله افغان بود که به اتهام نادرست سوزاند ۲۷زاده شدند. فرخنده، زن فرخنده ملک ن قرآن زیر ضی

ی در مرکز کابل کشته شد. حادثهمشت و لگد   ای که کشور را در شوک فرو برد و به گرویه از مردان خشمگیر

ی شدید بر فهیم گذاشت.   تیتر اصیل اخبار در رسارس جهان تبدیل شد. قتل فرخنده تاثتر

گوید: "به شدت شوکه و عصبابی بودم. متوجه شدم افغانستان تا چه حد عقب مانده و برای جلو او یم

ای به یاد او بسازم. ساخت قطعه "فرخنده" هشت ن خود چقدر باید تالش کنیم. تصمیم گرفتم قطعهراند

 م به اندازه این قطعه از احساسم رسچشمه نگرفته اند."یک از آثار دیگر ماه طول کشید. هیچ

ی سالگرد مرگ فرخنده، فهیم و عده آمدند  رد همآموزان موسیقر در مکان قتل او گنشای دیگر از دادر اولیر

 و این قطعه را برایش نواختند. 

که برای   هابی که باعث شهرت فهیم در افغانستان شده، "آزادی" نام دارد. او با این قطعهییک دیگر از قطعه

نگاران افغابی که جان خود را در خشونت ام کرده ها از دست دادهپیانو نوشته شده، به ختر اند، ادای احتر

ات کشور محسوب ها برای اهایل مطبوعترین سالبار که ییک از مرگ  ۲۰۱۸را در  است. فهیم این آهنگ

نگار کشته شدند.  ۱۷شود، ساخت. سایل که یط آن یم  ختر

نگارها برای آزادی ما فعالیت یم گوید: فهیم یم خواهم از طریق ها قهرمانان من هستند. یمکند. آن"ختر

ند، بایستم."کوشند آزادیهابی که یمجلوی آن ها نشان دهم و حمایتم را از آن موسیقر   مان را بگتر

 پیانو از مدرسه  ۲۰۲۱فهیم امیدوار است بتواند در 
ی

به آمریکا برود. او برای تحصیل در رشته نوازندگ

ی    ج، ماساچوست بورس تحصییل گرفته است. قطعه موسیقر مورد عالقه او همچنان   در کمتر
ی

موسیقر النیک

 کند. شوپن در دو دیز مینور است و هنوز هم هر از چند گاه فیلم پیانیست را تماشا یم ۲۰نوکتورن شماره 
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 سالم وطندار

 

 در شماشماری از آواره
ی

یف به رس یمل کشور که در حومهگان جنیک وضعیت بد برند، از های شهر مزاررسر

 شکایت دارند. آنان یمزنده
ی

رسانند و روزها در انتظار کمک ها را با شکم گرسنه به صبح یمگویند، شبگ

 نشینند. یم

 در زیر خیمهزمان با رسیدن زمستان از ادامۀ زندهگان هماین آواره
ی

گویند، اگر به زودی اند و یمها نگرانگ

 شان را از دست دهند. دارد، در نتیجۀ شدت رسما کودکانشان کمک توزی    ع نشود احتمال برای

یف، مرکز والیت بلخ دست نامهربان جنگ   ۲۵حدود  خانواده را آواره   ۴۶۰کیلومتر دورتر از شهر مزار رسر

یف، به پروژۀ   کرده است. در ییک از  در شهر مزاررسر
ی

که رس زدم؛ مکابی « نظر فاریابر »روزهای رسد و برف

 بآواره
ی

شود با وجود رسمای شدید، هنوز هم هر هفته به شمار اند. دیده یمجا پناه آوردهه آنگان جنیک

 شود. گان به این پروژه افزوده یمآواره

 یمسالۀ خسته از جنگ با چهار فرزندش زنده ۴۰ها، زبی در میان خیمه
ی

های کیمیا مانند کند. حکایتگ

ور
ٓ

وارۀ دیگر جنگ دردا
ٓ

غاز یمهابی کاست. قصه صدها ا
ٓ

 شود. ه با اشک ا
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ن یک دوشک و برد؛ خیمهدار با سه دختر و یک پرسش به رس یمکیمیا در یک خیمۀ نم
ٓ

بی که تمایم لوازم ا

ش به دلیل نمدو بالش است. او یم در داخل خیمه، پا درد گرفته و از جایش بلند شده  گوید که یک دختر

 تواند. نیم

 یمنفر زنده ۱۰تا  ۵های ه خانوادهدر پروژۀ نظر فاریابر در هر خیم
ی

گویند، وقنر که  کنند. آنان یمگ

ند و فرزندان خود را درمان کنند. شان بیمار یمکودکان  شوند مجبورند از یکدیگر پول قرض بگتر

واره ۳۵محمد 
ٓ

ها یک گوید، در نتیجۀ جنگگان جنگ ولسوایل قیصار والیت فاریاب است. او یمساله از ا

ماندن با گوید که برای زندهاش و شماری از نزدیکان خود را از دست داده است. محمد یمسالهفرزند ده 

واره شده، اما هنوز هیچ نهادی برای آنان کمک نکرده است. 
ٓ

 همرس و سه فرزندش به بلخ ا
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واره
ٓ

یف مسکن ا  در شمال کشور در بیشتر از ده منطقۀ مزار رسر
ی

ر روز و اند و با گذشت هگزیدهگان جنیک

ورد، اما برای ها شادی یمکه برای برجی شود. زمستابی افزایش رسمای زمستان به شمار آنان افزوده یم
ٓ

ا

واره
ٓ

 نایسر از جنگ را دو برابر یمگان خستها
ی

وارهگ
ٓ

فتاب و شبسازد. این ا
ٓ

ها را در انتظار گان روزها را با امید ا

ی یم  کنند. غذا ستر

جنوب شهر مزار  بی که در پروژۀ نظر فاریابر درخانواده ۴۶۰گوید، گان یمجاشدههللا، نمایندۀ این بر زین

یف اند. ن، جوزجان و رسپل آمدههای فاریاب، سمنگاهای ناامن بلخ و والیتبرند، از ولسوایلبه رس یم رسر

ی یم یگان غذا و امکانات الزم برای جاشدهگوید که این بر او نتر  شان ندارند. کردن روز و شبستر

وارهکنندهریاست مهاجران و بازگشت
ٓ

گوید. هزار خانواده یم ۲۵گان جنگ را گان والیت بلخ شمار ا

گوید، این ریاست در نظر دارد که از خ یمگان والیت بلکنندهسیدمسعود قادری، رئیس مهاجران و بازگشت

ین نیازمندی را دارند کمک  ادههزار خانو هزار خانواده، برای یک ۲۵میان  هابی را که از سوی حکومت که بیشتر

د، توزی    ع کند. رسان صورت یمو نهادهای کمک  گتر

 مردم عادی پیش از این، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما با نرسر گزاریسر از وضعیت زنده
ی

گ

ضعیت روی  ن کننده است و ادامۀ این و ها در این کشور نگرادر افغانستان گفته بود، تشدید خشونت

 وگوهای صلح اثر بد گذاشته است. گفت
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 .رادیو آزادی 

 

 شماری از پناهجویان در بوسنیا هزره گوینا

ن هفته در بوسنیا هرزگوینا، ای هایشان در اثر آتش سوزی در اوایلصدها پناهجو بعد از تخریب کمپ خیمه

، قرار گرفته اند ی  در معرض هوای رسد و برف سنگیر

ی  ی او الملیل مهاجرت)آیپیتر وان دیر اویرارت رئیس ادارۀ بیر ام( در بوسنیا در یک توییت نوشته"برف سنگیر

ی هم برای گرم کردن وجود ندارد  ."باریده و درجۀ حرارت هوا زیر صفر است، هیچ چتر

 کند، اکنون به رشادت و عمل سیایس نیاز استکس نباید در هاو، هیچبه گفتۀ 
ی

ایط زندگ  .مچو رسر

 ۱۰۰۰وجود برای حدود های امدادی، از منابع معدود میه شده توسط گروههای غذابی تهتا اکنون بسته

 .پناهجو، بوده است

ی به بوسنیا هرزگوینا هشدار داده که پناهجویان با  ایط انجماد و یخبندان روبرو هستند اتحادیه اروپا نتر و  رسر

 از سیاستمداران آن کشور خواسته شده، تا برای اسکان آنها اقدام کنند
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 صدای امریکا

 

کرد  سال پیش از افغانستان به ایاالت متحدۀ امریکا مهاجرت کرد، هرگز فکر نیم ۲۲نوید شینواری زمانیکه 

 شود، تا جاییکه باید محکمۀ عایل 
ر

ین نهادهای امنینر جهان وارد دعوای حقوف که روزی با ییک از بزرگتر

 .ایاالت متحده این دعوا را فیصله کند

کند که ادارۀ تحقیقات فدرال یا اف بر آی امریکا از وی سال عمر دارد، ادعا یم ۳۷آقای شینواری که اکنون 

ی" کند  .خواست تا برای آن اداره در مورد مسلمانان در امریکا "جاسویس و مختر

وع شد  او در مصاحبه با صدای امریکا گفت که پس از رد این تقاضای اف بر آی، دردرس و ماجرای وی رسر

 .در فهرست منع پرواز درج شد نامش ۲۰۱۲و در سال 

توسط ادارات امنینر و استخبارابر ایاالت متحده تهیه  ۲۰۰۱سپتمتر  ۱۱فهرست منع پرواز پس از حمالت 

ی در شد و در آن نام افرادی درج است که به عضویت در سازمان های دهشت افگن و یا هم دست داشیر

، حق  .پرواز در طیاره را در داخل امریکا ندارند اعمال دهشت افگنی مظنون اند و به دالیل امنینر

ز درج نام نوید شینواری در فهرست منع پرواز سبب شد تا او از سفر با طیاره در داخل امریکا و یا به خارج ا

این کشور محروم شود و سفرهای کاری و یا شخیص اش را که با طیاره یک یا دو ساعت طول یم کشید، با 

 .ا چندین روز انجام بدهدموتر در چندین ساعت و حت
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محمد تنویر متولد پاکستان و جمیل الجباح متولد  -، نوید شینواری و دو مسلمان دیگر ۲۰۱۳اما در سال 

که به رسنوشت مشابه نوید شینواری دچار شده بودند، از اف بر آی در محکمه شکایت کردند که با   -یمن

دازددرج نام این افراد در فهرست منع پرواز، زیان اقت  .صادی به آنان وارد کرده است و باید غرامت بتر

 در محاکم ایاالت متحده، رسانجام محکمۀ عایل امریکا در دهم دسمتر 
ر

پس از چندین سال دعوای حقوف

توانند بر ضد اف بر آی اقامۀ دعوا سال روان حکم صادر کرد که نوید شینواری همراه با دو مدیع دیگر یم

 .اضای پرداخت غرامت کنندکرده و از آن اداره تق

 .ادارۀ تحقیقات فدرال ایاالت متحده از ابراز نظر در این مورد خود داری کرد

آقای شینواری در مصاحبه با صدای امریکا ابراز امیدواری کرد که این حکم محکمه در رویکرد و برخورد اف 

 .ها تغیتر ایجاد کندبر آی و سایر ادارات حکومت امریکا با اقلیت


