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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 
 

 4 --------------------------------- شود " اعطا یمینادر که به "مبارزان آزاد تیوضع کیفرانسه:  در قانون اسایس پناهندگ

  یدر هر سال تعداد انگشت شمار 
 

 5 ------------------------------------- کنند  یم بر اساس قانون اسایس درخواست پناهندگ

 7 -------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشد ) و  عی    توز  سیخانواده در بادغ 141به  مساعدت خوارگ

 7 --------------------------------------------- (فاریس یس ب   ) ب  کندیم د یرسما و خشونت تهد ا یسن را در بوسن ر یمهاجران ز 

) مهاجر ن هیاتحاد یش دروازه هایخواهان گشا مهاجران و مردم محیل ا یدر بوسن ن  11 ------------------------ (وزیاروپا هست 

 15 ----------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیپول نقد کمک شد ) و  ابیبه صدها خانواده در فار 

 15 ------------------------------- (وزیاروپا شده اند) مهاجر ن رایه ا یبیاز ل قیساعت گذشته با قا ۲۴نفر در  ۱۰۰۰از  شت  یب

 17 ----------------------------------------------------- رانیافغانستان؛ محل تجمع معتادان رد مرز شده از ا غرب   تیسه ول 

 21 -------------------------------------------------- (فاریس یس ب   مد را کنار گذاشتم') ب   یایآدن: 'چرا دن مهیسوپرمدل حل

 29 ------------------------- بزرگداشت از احمد شاه مسعود استقبال کرد یبرا سیشهر پار  یدولت افغانستان از اقدام شورا
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ن کامل  اخبار مت 

 ) مهاجر نیوز(

 دو گونه است: پناهنده متعارف که تحت کنوانسیون ژنو حمایت یم شود و  در فرانسه وضعیت
 

 پناهندگ
د. چه  پناهنده که در قانون اسایس فرانسه ذکر شده است و طبق این قانون مورد حمایت دولت قرار یم گتر

 قرا
 

ند؟ این دسته دوم افراد شناخته نشده هستند؟  ر کسابن یم توانند در بخش دوم وضعیت پناهندگ بگتر
 زیاد هست؟ چه معیارهابی باید رعایت شود؟ مهاجرنیوز معلومات یم آیا تعداد این نوع از 

 
  .دهد پناهندگ

 به گونه زیر مجموعه وجود دارد که کمت  
 

شناخته شده است.این نوع  در فرانسه یک نوع وضعیت پناهندگ
 در قانون اس

 
ا  ایس فرانسه ذکر شده است. حمایتپناهندگ  را یم توان از طریق اداره افتر

 
از این نوع پناهندگ

ن به دست آورد. به هر شخیص که به دفاع از آزادی عمیل را انجام و دادگاه میل حق  نتر
 

دهد و در  پناهندگ
 بدهد. فرانسه درخواست پنا یک جامعه آسیب پذیر شود یم تواند مطابق ماده چهارم قانون اسایس

 
هندگ

 .تصویب شده بود ۱۹۴۶این قانون از در سال 

ط در نظر گرفته شود  نظر به ماده قانون اسایس باید چهار رسر
 

ا، برای پناهندگ  افتر
 :بر اساس بیانیه ای دفت 

  باید قربابن "آزار و اذیت " به گونه قطیع باشد، یعنن 
 

تنها مسئله ترس از آزار و  متقاضن پناهندگ
ط کافن باشد در حالیکه در اذیت نیم توا  ممعمول، متقاضن یم تواند بر مبنای ترس  ند رسر

 
پناهندگ

 دهد از اذیت و آزار و یا از دست
 

 درخواست پناهندگ
 

 .دادن زندگ
 ن آزار و اذیت ممکن است مشخص و سازمان یافته یا غتر سازمان یافته باشند  .عاملتر
  برای دفاع از )آزادی  یا ارزش های مربوط به آنمتقاضن باید به نفع استقرار یک رژیم دموکراتیک

ه(  .فعالنه مشارکت داشته باشد بیان ، آزادی افراد رسشناس، آزادی سازمان ها و غتر

 ایط باید نایسر از مالحظات عمویم باشد، نه از نوع شخیص  .این تعهدات و رسر

 در قانون اسایس حمایت از مخالفان افراط گرابی سیایس
 

، روزنامه نگاران یا  هدف اصیل پناهندگ یا مذهن 
ن زنابن که برای حقوق  روشنفکرابن هست که برای آزادی مطبوعات یا  آزادی بیان مبارزه یم کنند و همچنتر

 از  .خود یم جنگند
 

ن مشخص یم کند که نوع دوم پناهندگ  نتر
 

ذینفعان " عالوه بر این، دادگاه میل پناهندگ
 قانون اسایس ٢٠٠۱اصیل تصمیم های دادگاه است که از سال 

 
را اعطا کرده است". به گفته  پناهندگ

، حماین  که از پناهنده قانون
 

د با پناهنده متعارف یکسان است دادگاه پناهندگ  .اسایس صورت یم گتر

 معمول بر 
 

د و پناهندگ  نوع دوم بر اساس قانون اسایس صورت یم گتر
 

تنها تفاوت د راینجاست که پناهندگ
 .نواساس کنوانسیون ژ 
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 را یکجا 
 

 بر   بر اساس آمار وزارت داخله کشور فرنسه، هردو نوع از پناهندگ
 

گزراش داده اند، زیرا پناهندگ
 که در پایان جنوری سال  مبنای قانون اسایس به ندرت پذیرفته یم

 
شود. در گزارش سالنه دادگاه پناهندگ

 نوع دوم  از  ٢٠٢٠این تمایز را ایجاد کرده و نشان یم دهد که تنها یک تن در سال  روان نشر شد،
 

پناهندگ
 .بهره مند شده است

 
گان و افراد بدون تابعیت( در فونتونی سو بوا. عکس: افپراافپرا )اداره فرانسه برای حمایت از پناهند  

 د در سال گذشته یک فعال عراف  به دلیل مخالفت با سازمان دولت اسالیم
 

اد. او در درخواست پناهندگ
قرار خواهد گرفت. این مهاجر عراف  در فرانسه بر  صورت بازگشت به کشور خود در معرض خطر ترور 

 خاطرنشان کرد که از سال  اساس قانون اسایس پناهنده
 

هر سال  ٢٠٠۱شده است. اما دادگاه پناهندگ

 بر مبنای قانون اس حداکت  
 

 .یم شود ایس اعطا سالنه به دوازده درخواست کننده وضعیت پناهندگ

 اش را  وقن  یک متقاضن »ژرار سادیک از سازمان حقوف  سیماد به مهاجرنیوز گفت: 
 

درخواست پناهندگ
ا یم فرستد، این عوامل وابسته به پرونده  قانون  به افتر

 
 متعارف یا پناهندگ

 
اوست که او را تحت پناهندگ

 «.اسایس قرار یم دهد

 قانونمتقاضن یا فرد هم»وی یم افزاید: 
 

  راه او یم تواند به پناهندگ
ً
ا تقریبا اسایس متوسل شود، اما افتر

  .هرگز به این درخواست پاسخ نیم دهد
ً
 بر خالف قانون اسایس عمل یم کنند زیرا معموال

ً
آنها تقریبا
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د. با این درخواست  یک "مبارز آزادی" باید بر اساس قانون اسایس صورت گتر
 

حال، اگر متقاضن  پناهندگ
ن باشد، به ا دوسیه او را بر اساس قانون اسایس نیم  عنوان مثال از یک کشور ثالث امن بیاید یا دوبلتر افتر

تأیید وضعیت پناهجوی قانون اسایس بسیار نادر است زیرا متقاضن به ندرت  پذیرد. بنابراین موفقیت در 
ن   «.مرحله اداری را پشت رس یم گذراند اولتر

ن بار مسئله پناهند   در قانون اسایس فرانسه در سال برای اولتر
 

، این قانون  مطرح ۱۹۹٠گ شد. پس از مدب 
گرفت. ژرار سادیک در این مورد یم گوید: تطبیق این   مورد تطبیق قرار  ٢٠٠تصویب شد و از اوایل دهه 

 زمابن 
 

ن گروه های مسلح، به عنوان مثال در  قانون پناهندگ ی ها بتر ر الجزای مورد توجه قرار گرفت که درگتر
 .یا بوسنیا در جریان بود

 قانوبن  به گفته این متخصص سازمان سیماد، در آن زمان در فرانسه، سالنه حدود شصت
 

نفر پناهندگ
 الجزایری های که قربابن 

ً
خشونت توسط گروه اسالیم بودند را در بر یم گرفت.  دریافت یم کردند وعمدتا

ان متفکر کشور های همینطور مهاجران بنگلدیش، متفاوت، زنابن که به دفاع از حقوق شان مورد  رهت 

 .قرار گرفتند به ویژه در افغانستان خشونت

 توسط
 

ن نمونه های پناهندگ قانون اسایس در فرانسه است  ژرار سادیک معتقد است که این مسائل نخستتر
ا نخبه و نادر هستند  از طریق قانون اسایس به یک ابز  به گفته او امروز  .و اکت 

 
ار تبدیل شده و پناهندگ

 معمول اهمیت خود را از دست
 

 با معیارهای پناهندگ
 

 داده است زیرا معیارهای این وضعیت پناهندگ
 .یکسان در نظر گرفته یم شود

وی از مقررات دوبلیر     عدم پیر

 از دفت  سیماد یم گوید: 
 

ن پناهندگ ن شخص متقاضن  نظر به مقررات»متخصص مسائل قوانتر دوبلتر
 باید 

 
ن کشوری که در اتحادیه اروپا به رس  پناهندگ  دهد. در این صورت  در اولتر

 
یم برد، درخواست پناهندگ

 قانون اسایس متوسل شود. من  یک پناهجو یم تواند برای رهابی 
 

ن به پناهندگ ایط دوبلتر از مقررات و رسر
 با 
ً
 کند. در مورد  یک روزنامه نگار برخوردم که ویزای بلژیک را داشت اما یم خواست در فرانسه قبال

 
زندگ

 معمول بود و باید به
 

وط به پناهندگ  او مشر
 

 .بلژیک بازگشت یم کرد وی، پناهندگ

 در قانون اسایس نیم تواند از این مسائل حمایت کند، بنا »
 

ی ندارد در سیستم  اما پناهندگ هیچ تاثتر
 قانون اسایس در « امروزی. 

 
جالب توجه باف  مانده است، به این موارد یک ابزار حقوف   به گفته او پناهندگ

 و مقررات جدید در مورد مسئله مهاجرت ویژه در زمابن که
 

ن پناهندگ است.  اروپا در حال تصحیح قوانتر
ن جدید مهاجرت در اتحادیه»این متخصص در پایان یم گوید:  ن تصویب  اگر قوانتر اروپا به ویژه قانون دوبلتر

 در قانون اسایس از  شود، ما یم توانیم برخن از مفاهیم مانند 
 

مفهوم كشور سوم امن را بر اساس پناهندگ
یم ن بت   «.بتر
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مساعدت خوارکی را برای  دلو( 15چهار شنبه ) زریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت بادغیس به رو

 .وزیع نمودخانواده بیجاشده در آن والیت ت 141

 قوطی بسکویت 21کیلو دال نخود،یک کیلو نمک،  25لیتر روغن،  18بوجی آرد، 4 یبه هرخانواده پس از سرو

 .با حضور معاون والی، اداره مهاجرین و نهاد یادشده در مرکز توزیع شد WFP از جانب سازمان غذایی جهان یا

برند. به گزارش سازمان نجات بوسنیا به رس یم مهاجر خوردسال و بدون همراه در  ۵۰۰در حال حاضن حدود 
 .کندها را بیشت  از مهاجران دیگر تهدید یمخشونت آن کودکان )سف دی چلدرین( خطر 
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 کودکان مهاجر زیر سن در بوسنیا

یم کنند. این کمپ در نزدییک  کودکان بر روی یک تخته کانکرین  در برابر دروازه ورودی کمپ بوریچر بازی
اده ها در این جا از افغانستان هستند. دارد. بیشت  خانو  هرزگوینا موقعیت -شهر بیهاج در شمال غرب بوسنیا

 The» بازی یم کنند، خوردسال هستند، شش، هفت یا هشت ساله. آن ها بازی شان را کودکابن که این جا 
Game» یم نامند. 

پولیس »را بازی یم کند و گروه دیگر نقش « آوارگان»کودکان به دو دسته تقسیم شده اند. یک گروه نقش 
 .را« کرواسیا

که باید جلو  «ماموران پولیس»سیع یم کنند از یک طرف تخته کانکرین  به طرف دیگر بروند و  «انآوارگ»
ند، پررسوصدا هستند، دشنام یم دهند، تهدید یم را به عقب یم رانند. آن « متجاوزان»کنند و   آن ها را بگتر

« آوارگان را»، «اموران پولیسم»را لت و کوب کنند. در نهایت « آوارگان» ها وانمود یم کنند که یم خواهند 
 .عقب یم رانند. بازی تمام یم شود به

ن الملیل امدادی  دوبراوکا وران یاناچ، رئیس تیم امور اضطراری در بخش شمال غرب بالقان در سازمان بتر
 روزمره  این کودکان آن چه را که دیده و تجربه کرده اند و بخشر از »یم گوید: « چلدرین سیف دی»

 
زندگ

 «.ست، تقلید یم کنندشان ا

ن و ورود به کرواسیا که عضو اتحادیه اروپا است، مهاجران در بوسنیا از تالش  هایشان برای عبور از مرز ست 
به کشورهای غرب اروپا  یاد یم کنند. آن ها یم خواهند خود را از کرواسیا  «The Game» به عنوان بازی

 .برسانند

https://www.dw.com/fa-af/bosnia-unaccompanied-child-refugees-face-cold-violence/a-56449061


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

9 

 

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

 

کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

وهای امنین   ند. آن ها مهاجران را با   سال ها است که نتر استفاده  کرواسیا در بیشت  موارد جلو آن ها را یم گتر
ن   «Pushbacks» از روش موسوم به عقب زدن ن بتر الملیل است، مجبور یم کنند  که در تناقض با قوانتر

 .که به بوسنیا بازگردند

راندن مهاجران،  جریان عقبپناهجویابن که شاهد این رفتار بوده اند، امدادگران و ناظران، در  به گفته
 .پیوسته از خشونت شدید استفاده یم شود

 مهاجران خوردسال و بدون همراه

 یم کند. تقریبا نییم در 
 

از آن ها به تنهابی سفر  حال حاضن حدود یک هزار مهاجر خوردسال در بوسنیا زندگ
نستان، سوریه یا پاکستان هستند و بیشت  آن ها از افغا .یم کنند، بدون خانواده ها یا افراد بزرگسال دیگر

 مهاجران اسکان داده یم شوند، جابی که بخش های جداگانه برای مهاجران خوردسال عمدتا در کمپ های
و اذیت و خشونت قرار  وجود ندارد. در این اردوگاه ها پناهجویان خوردسال در معرض خطرات صچ، آزار 

 .دارند

ون از کمپ ها  ۵۰ حدود « سیف دی چلدرین»به گزارش سازمان  کودک خوردسال و بدون همراه که بتر
 یم کنند، بیشت  از 

 
 دیگران در معرض خطر هستند. آن ها ثبت و راجست  نشده اند، رسپناه گرم ندارند  زندگ

ه منظم غذابی دریافت نیم کنند. فهد که  از دو ماه بدین »ت: گف  سال دارد و از پاکستان است، ۱۷و جتر
وکه یم خوابم و آن چه را که از  سازمان های امدادگر یا مردم محیل دریافت یم کنم،  سو در خانه های مت 

 ها حال هوا خییل رسد است و وقن  که آتش روشن یم کنیم، به خاطر دود نیم یم خورم. اما در ساختمان
برد که در غرب بوسنیا  ییک شهر بیهاج به رس یماو در حال حاضن در نزد«. توانیم به درسن  نفس بکشیم

 .موقعیت دارد

را امتحان   «The Game» مهاجران خوردسال در انتظار فرصن  است تا بازی فهد به همراه شماری دیگر از 
سیع کرده اند که خود را  مرز با کرواسیا زیاد دور نیست. بسیاری از مهاجران خوردسال قبل از این هم .کند

پولیس کرواسیا هربار آن ها را به بوسنیا عقب رانده  یگر مرز برسانند، برخن بیش از ده بار. اما به سوی د
 عقب رانده یم شوند نیم توانند آنگونه که در قانون در نظر گرفته شده است، در  است. پناهجویابن که به

 بدهند
 

 .اتحادیه اروپا درخواست پناهندگ

قانوبن پناهجویان انتقاد شده« به عقب راندن»ست، بارها به خاطر اروپا ا از کرواسیا که عضو اتحادیه  غتر

 .دهد است، به خصوص در پارلمان اروپا. اما کرواسیا کماکان به این رویه ادامه یم

از مرز عبور کنیم و حال دیگر اجازه  ما سیع کردیم»سال دارد و از افغانستان است، گفت:  ۱۵عبدل که 
عبدل به همراه یک نوجوان خوردسال دیگر که از قریه زادگاهش  .«ها را نداریم ورود به هیچکدام از کمپ

 یم کنند است، در یک
 

وکه در نزدییک بیهاج زندگ  .فابریکه مت 

این جا  ما یم خواهیم به ییک از این کمپ ها برویم، به ما یم گویند که جا نیست. اما  هربار که»عبدل گفت: 
 شان گرم است و   د شده است. ما در کمپ دوستابن داریمدر فضای باز هوا حال خییل رس 

 
که محل زندگ

 «.حالشان خوب است
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 کودکان مهاجر و بدون همراه در معرض خشونت

آن ها اغلب  .خوردسال و بدون همراه بیشت  از گروه های دیگر مهاجران در معرض خطر هستند مهاجران
ان»قربابن خشونت یم شوند. دوبراوکا وران یاناچ گفت:  انسان با کودکان بیشت  از افراد بزرگسال  قاچاقت 

صندوق عقب موتر ... پنهان یم کنند. این کودکان اغلب یم گویند، احساس  بدرفتاری یم کنند. آن ها را در 
 شان را در دست دارند  یم

 
ان محیل اختیار زندگ ان یا رهت  گفته وران یاناچ، خشونت   به«. کردند که قاچاقت 

ن بخشر   روزمره این کودکان استجنش نتر
 

ان یا زنان جوان هستند، » : از زندگ قربانیان در بیشت  موارد دخت 
ن ثبت کرده ایم مورد خشونت ۱۷اما ما   .«جنش در برابر پشان را نتر

افزون بر این کودکان در جریان تالش برای عبور از مرز و رسیدن به اتحادیه اروپا، دچار شوک های روابن و 
 .شوند تراوما یم

های بوسنیا یم گوید:  وران یاناچ از گفتگوی یک زوج مهاجر و واکنش فرزندان آن ها در ییک از کمپ دوبراوکا 
 The Game شان برای برنده شدن در وقن  که والدین چند کودک خوردسال راجع به تالش بعدی»

ول اعصابشان  صحبت یم کردند، فرزندان آن ها به گریه را از دست دادند. واقعا خییل افتادند. آن ها کنت 
 .«بودند ترسیده

مسدودیت کمنر که در محوطه فابریکه  وضعیت مهاجران خوردسال و بدون همراه در غرب بوسنیا پس از 
ا در بیهاج موقعیت داشت، بدتر  شده است. در آن جا یک بخش ویژه برای مهاجران خوردسال  قدییم بتر

تن را داشت. اما بیش از مسدود شدن این کمپ،  ۲۷۰ رسیم فقط گنجایش وجود داشت که به صورت
 .در آن جا به رس یم بردند نوجوان ۴۰۰
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ا بسته شد، مسئولن یم خواستند مهاجران خوردسال را به بعد  اردوگاه های دیگر انتقال  از این که کمپ بتر
که این کمپ ها از مرز بوسنیا با کرواسیا بسیار دور هستند،   دهند که در درون کشور قرار دارد. اما از آن جابی 

بهبودی  به ترک این منطقه نشدند. مهاجران خوردسال از این هراس دارند که پس از  بیشت  آن ها حاضن 
ایط آب و هوا دیگر نتوانند به آن جا بازگردند  .رسر

 بر »وران یاناچ گفت:  دوبراوکا 
ن
س  ای مهاجران خوردسالنیم شود گفت که در بوسنیا جای کاف در دست 

جا وجود دارد، اما فقط در درون » :او ادامه داد«. نیست. سیستم کارآمدی برای اسکان آن ها وجود ندارد
بروند. در منطقه هم مرز با کرواسیا ظرفیت کمپ ها تقریبا به  کشور و نوجوانان نیم خواهند به آن جا 

 یم  به این خاطر بسیاری از کودکان مهاجر در رسک به گفته وران یاناچ«. است صورت کامل پرشده
 

زندگ
وکه یا در کمپ های موقن  یم خوابند که در  جنگل های نزدیک مرز ساخته  کنند، در ساختمان های مت 

 .شده اند

 ثبت و راجست  نشده اند و شامل هیچ سیستیم نیم شوند. آن ها تقریبا از  او در ادامه گفت، این مهاجران
خواهان « چلدرین سیف دی»طن  یا حمایت های دیگر برخوردار نیم شوند. به این خاطر  هیچگونه کمک

که کمک به آن ها باید در محل اقامت   ثبت و راجست  همه مهاجران نوجوان در بوسنیا است و یم گوید 
قانوبن پنا« عقب راندن»همزمان از کرواسیا یم خواهد که  شان سازمان دیه شود. اتحادیه اروپا  هجویان غتر

 .را اجازه ندهد توسط پولیس

اروپا است. اما پولیس مرزی  در بوسنیا هزاران مهاجر سیع یم کنند وارد کرواسیا شوند که عضو اتحادیه
مردم محیل که با ایجاد کمپ های جدید مخالفت یم  .ب یم راندکرواسیا در اغلب موارد آن ها را به عق

  .پناهجویان توسط اتحادیه اروپا هستند کنند، خواهان پذیرش این

ن ابراهییم، معلم از کابل یم گوید:   او قصد دارد به کرواسیا، «. دوباره تالش خواهیم کرد ما »محمد امتر
کرواسیا   بار سیع کرده، خود و خانواده اش را به ۳۰پیدا کند. او تا به حال بیش از  کشور همسایه بوسنیا راه

 .برساند که عضو اتحادیه اروپا است

را گرفته و آن ها را به بوسنیا  در شش ماه گذشته، پولیس مرزی کرواسیا هربار جلوی ورود او و خانواده اش
 یک خا به عقب رانده است. ابراهییم در حال حاضن در 

 
وکه همراه با همش و دخت  دوساله اش زندگ نه مت 

 .یم کند

 خانواده او و هزاران مهاجر دیگر که یم خواهند به اتحادیه
 

ایط بد زندگ مانده  رسر اروپا بروند و در بوسنیا گتر
اتحادیه اروپا خواهان این است که بوسنیا در رسمای شدید زمستان،  .اند، به انتقاد شدید بروکسل منجر شد

ایط مناسن  اسکان دهد هاجران را م  .در رسر

اتحادیه اروپا شوند و یم گویند، اگر  اما مهاجران اصال نیم خواهند این جا بمانند، آن ها یم خواهند وارد 

 .مشکالت شان خییل رسی    ع تر حل خواهد شد این اتحادیه دروازه هایش را بگشاید،
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

گزار  (ابراهییم که حدود یس و چند سال سن دارد به خت  ما یم خواهیم برای » گفت:   ی فرانسه )ای اف بر
 .اسلوانیا یا ایتالیا برویم و بعد به« مهاجرت به کرواسیا درخواست بدهیم

ش از زمان آغاز زمستان  ش مهسا که با یک گودی بازی یم کند، عطسه یم زند. ابراهییم گفت که دخت  دخت 

 .)با زکام( دست و پنجه نرم یم کند

خانواده اش را هربار اخراج کرده و  سا به وضوح بیمار است، پولیس مرزی کرواسیا او و حن  در حایل که مه
 .برای مهاجران بسیار مهم است، شکستانده است به گفته ابراهییم تلفون موبایلش را که

 یم کنند که آب جاری
 

وکه زندگ ندارد، دیوارهای آن نیمه تمام  خانواده ابراهییم حال در یک خانه مت 
 .اند د و راهروها با فرش و کمپل پوشانده شدههستن

 یم کنند. قریه
 

 آن ها که در نزدییک مرز  آن ها به همراه دو خانواده افغان دیگر در این خانه زندگ
 

محل زندگ
 .نام دارد با کرواسیا قرار دارد، بوزانسکا بوینا 

یم شام آماده یم کنند   ن تنها منبع گرما است. مواد غذابی  کهزنان در زیر نور یک لمپ، بر روی یک اجاق هتر
ایط بسیار دشوار، .را مردم محیل به آن ها اهدا کرده اند از آمدن به بوسنیا  ابراهییم گفت که با وجود رسر

 .«در افغانستان امنیت ندارند»نیست، زیرا آنها  پشیمان

جنگ و فقر در خاورمیانه، ، بوسنیا به یک گذرگاه برای ده ها هزار مهاجری تبدیل شده که از ۲۰۱۸از سال 

 .آسیا و افریقا فرار یم کنند

هزار مهاجر که در حال حاضن در بوسنیا به رس یم برند، کرواسیا پیل است برای ادامه سفر  ۸برای بیش از 
 .خطرناک شان به سوی غرب اروپا

استفاده از خشونت اما پولیس مرزی کرواسیا آن ها را در اغلب موارد به عقب یم راند و به صورت مکرر به 
 .متهم شده است
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 از پناهجویان در بوسن
 

 ایدیدار نماینده ویژه شورای اتحادیه اروپا در امور مهاجرت و پناهندگ

امون شهر بیهاج به رس یم برند که در  شمال غرب بوسنیا قرار دارد.  در حال حاضن چند هزار مهاجر در پتر
 یم کنند که توسط

 
سازمان ملل متحد اداره یم شوند و صدها تن در خانه های  اکت  آن ها در مراکزی زندگ

وکه، فابریکه ها   .گل ها ایجاد شده استیا در کمپ های موقن  به رس یم برند که در جن مت 

 اتحادیه
 

اروپا را به تنهابی به دوش یم  ناراحن  مردم محیل بیهاج از این که بار مسئولیت سیستم پناهندگ
بشر یم گویند، در چارچوب این سیستم، بار مسئولیت  کشند، در حال افزایش است. گروه های حایم حقوق

عضو  مهاجران بر دوش کشورهای  .اتحادیه اروپا مانند بوسنیا انداخته شده است مرزی یا همسایگان غتر

اند، مقام های محیل در  در حایل که صدها مهاجر به شمول کودکان در رسما به حال خود واگذاشته شده
یم کنند. این اتحادیه در طول سه سال گذشته  بیهاج ساخت یک کمپ را با کمک مایل اتحادیه اروپا رد 

س گذاشته است میلیون یورو برای کمک به ۹۰حدود   .بوسنیا در زمینه مدیریت امور مهاجران در دست 

شده بودند. اما این مرکز به  در مرکزی که زمابن در شهر بیهاج ساخته شده بود، مردان مهاجر اسکان داده
 . حل بسته شدخاطر مخالفت عموم مردم و مردم م

 که این گردهمابی ها را سازمان دیه یم کند،
خواند و از « ریاکار»اتحادیه اروپا را  یس رامیچ، یک معلم هتن

گزاری فرانسه گفت، آن ها  آن به شدت انتقاد کرد. او به سیع یم کنند بوسنیا را به یک محوطه »خت 
 .«برای مهاجرابن تبدیل کنند که خودشان نیم خواهند پارکینگ

اض های اختر گفت:  ۵۰لیال، یک معلم  ن دستهایش آلوده است»ساله یط ییک از اعت   .«اتحادیه اروپا نتر
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، برخن از مهاجران در معرض دشمنن مردم انسابن  غتر
 

ایط زندگ منطقه قرار دارند. به طور مثال  افزون بر رسر
ند.  جدید انتقال که مهاجران را به یک کمپ  مردم محیل سیع کردند جلوی عبور بس هابی را  یم دادند، بگتر

 .دوطرف یک پیام مشابه برای اتحادیه اروپا دارند با این وجود هر 

 ار جریان سفر اش در بوسنیامور مهاجرت و پناهندگان شورای اتحادیه اروپا د دراهوسالو اشتفانک، نماینده ویژه

تنها »رس یم برد، گفت:  رشید محمود، یک راننده پاکستابن که از دوسال پیش بدین سو در این کشور به
ن مهاجران را  درخواست من از سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا این است که مرزها را باز کنند و اجازه رفت 

ن به اسپانیا یا  او که رویای«. بدهند  ۲۷به حال  )بازی( را تا  «the game»پرتگال را در رس یم پروراند،  رفت 
 .یم نامند «game» بار امتحان کرده است. مهاجران تالش برای عبور از مرز را

وزی در ن  ، اغلب باید تالش های ب  شماری انجام«game» در حایل که برای پتر شود، به گفته نرمتر
هزار مهاجر در طول سه سال گذشته  ۱۰۰ د یم شود که حدود برآور  کلیاجیچ، یک سیاستمدار منطقوی،
 .رسانده اند خود را به کشورهای اتحادیه اروپا 

گزاری فرانسه گفت:  هزار بار سیع خواهند  ۱بازگرداند، اما آن ها  اتحادیه اروپا یم تواند آن ها را »او به خت 
 «.مورد نظرشان یم رسانند کرد تا این که خود را به کشور 

جنگل های بیهاج به کرواسیا و  فازلیچ، شهردار بیهاج گفت، یک فرد صحتمند یم تواند پای پیاده از  سهرت

 .برساند اسلونیا برود و از آن جا خود را به ایتالیا 

ن بار سیع کند وارد کرواسیا شود. او گفت:  شاید این بار بتوانم »ابراهییم حال یم خواهد برای یس و یکمتر
 «.کنم  به کرواسیا مهاجرت
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 خانواده 300 برای( دلو 15) شنبه چهار روز به فاریاب  ریاست امور امور مهاجرین و عودت کنند گان والیت

 .نقدی توزیع کرد مساعدت امنی نا و جنگ از ناشی شده بیجا

با حضور معاون والی، ریس امور  ACTEDرافغانی پول نقد از جانب دفت 400هزار و  15برای هر فامیل مبلغ 

 .مهاجرین و عودت کنندگان و نماینده موسسه متذکره توزیع گردید

 ساعت گذشته لیبیا را با قایق به مقصد اروپا  ۲۴نفر ظرف  ۱۰۰۰متحد، بیش از  طبق گزارش سازمان ملل
ن الملیل مهاجرت روز جمعه ) .ترک کردند وری  ۵سازمان بتر تویت  گزارش داده است که  از طریق( ۲۰۲۱فت 
  .شده اند مورد کشف و به سواحل لیبیا بازگردانده ۸۰۰بیش از 

ایط انسابن و وحشتناک که در  این سازمان مستقر در ژنیو تأکید کرده است که مردم سیع کردند از رسر غتر

 .لیبیا پناهگاه امن نیست ادامه گفته شده است که اردوگاه های لیبیا حاکم است، فرار کنند. در 
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 هواپیمای شناسابی آنها یا دیده بان دریا اعالم کرد که "Sea-Watch " سازمان خصوض نجات آلمابن  
"Moonbird"  انه کشف کرده است.این سازمان در تویت   روز پنجشنبه هشت قایق با صدها نفر را در مدیت 

زمابن یک روز بسیار جنجایل داشتیم". در ادامه آمده است که خدمه  اش نوشته است که "بعد از دیر 
هنوز مشخص  در حال حاضن در تالشند پیدا کردن پنج قایق  است که محل آنها  "Moonbird" هواپیمای
 .نیست

 پناهجو ۲۳۷نجات  

ن  "Ocean Viking" کشن  نجات انه نجات ۲۳۷همچنتر سازمان داد. همانطور که  نفر را از آب های مدیت 
انه" روز پنجشنبه اعالم کرد، مهاجران در دو قایق شلوغ در سواحل لیبیا   کمک رسابن "اس او اس مدیت 

خردسال در میان نجات یافته ها هستند که بیشت  آنها بدون همرایه والدین  کشف گردیده اند. بیش از صد 
  یا 

ً
ا پناهجو را  ۳۷۰بیش از   "Ocean Viking" اقارب شان اند. پس از مأموریت های امدادی مشابه، اختر

 .به سیسیل آورد

 

انه"، این کشن  نجات در حال حاضن در نوع اش  طبق گزارش انه فعالیت سازمان "اس او اس مدیت  یگانه کشن  نجاب  است که در مدیت 
 .دارد

در سیسیل توقیف کرده بود  را تا ماه جنوری امسال، حدود شش ماه "Ocean Viking" گارد ساحیل ایتالیا
انه"، از  و این امر را مقامات ایتالیابی با نقص موارد  ایمینن توجیه کرده بود. اما سازمان "اس او اس مدیت 

 .رسیم" صحبت کرده است "آزار و اذیت
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انه به اروپا جان خود  نفر در تالش برای عبور از دریای ۱۲۰۰طبق آمار رسیم، سال گذشته بیش از  مدیت 
باور اند که رقم بالتر از آن است که در مورد گزارش شده  با این حال، کارشناسان به این را از دست دادند. 

 .است

 

 

 زمعتادان مواد مخدر در ولیت نیمرو 

های تجمع معتادان رد مرز شده از ایران مبدل شده سه والیت رسحدی در غرب افغانستان به محل
 .است

از چادرهای پاره پاره است که در  های تفریچ در شهر زرنج پر ها در ولیت نیمروز، به ویژه محلکنار جاده

وز نیستند  زیر آن معتادان رد مرز شده از ایران جا   .گرفته اند، اما تمایم این معتادان باشنده اصیل نمتر

 .شان معتاد اندابراهیم از ولیت بلخ و غالم از ولیت دایکندی است و هر دوی

یس آسان به  های نیمروز و هرات رد مرز شدند، اما آنان یک سال قبل از ایران به ولیت به دلیل دست 
 .موادمخدر، نخواستند به زادگاه شان بروند
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 معتادان رد مرز شده از ایران در نیمروز

کت کار یم ساله و از شمایل استم، من در  ۳۵گوید: "نام من ابراهیم است، ابراهیم یم کردم ایران در یک رسر
کردم که دسک کمر شدم، نزد یمشوم. در آنجا کار  و صاحب کارم باعث شد که من به موادمخدر معتاد 

شود توانم، صاحب کار برایم که گفت که نیمدسک کمر شدیم و کار کرده نیم صاحب کار رفتم و گفتم که من

 ".روز کار کنن و یک روز نه، باید مواد بکشر تا کار کرده بتوابن  یک

دلیل آن هم بیکاری و ب   شود که معتاد استم و سال یم ۲۲غالم گفت: "غالم استم از ولیت دایکندی. 
لباس خوب به تن داشته باشد و با خانواده خود  رسپنایه است. احساس خییل بد دارم، گ خوش ندارد که

 کند. از حکومت یم
 

 که ما را اذیت و آزار نکنند، اصیل کاره را که مواد فروشان اند کار ندارند،  خواهمزندگ
 ".برای کاربرند آیند و ما را با لت و کوب یماما یم

ها معتاد دیگر ب  کاری را همانند ده شان به موادمخدر را پرسیدیم،وقن  از ابراهیم و غالم دلیل معتاد شدن

 ب  کار اند علت عمده آن یاد کردند، اما به گفته
ن  .آنان، حال نتر

ن ندارند، از آنان توان کار  گویند، فرصت کار برای معتادان وجود ندارد و برخن از باشندگان نیمروز یم را نتر
ن   .زننددزدی و سایر جرایم یم رو برای دریافت پول مواد مخدر دست بههمتر



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

19 

 

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

 

کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

 

 معتادان خیابابن در ولیت فراه

 کسابن که از بهرام گفت: "بهرام حقمل استم ب
ً
ا کشورهای همسایه به نیمروز رد   اشنده ولیت نیمروز، اکت 

آوری این معتادان کاری صورت نگرفته است. بخش جمع شوند، معتاد استند، ویل متاسفانه در مرز یم
 ".شان تحویل داده شونداست که حد اقل این افراد به اعضای خانواده خواست من از مسوولن این

ویس رخشابن باشنده ولیتییک دیگر از باشندگان نیمروز یم نیمروز استم، معتادان موادمخدر  گوید: "متر
ن ولیت نیمروز نقش کالن آوری معتادان در نیمروز را بیشت  دارند. باید دولت ظرفیت جمع در ناامن ساخت 

 ما در کوچه و پس کوچه سازد، تا بیش
 

 ".نباشدهای نیمروز در خطر از این زندگ

ها به تنگ در این ولیت های هرات، فراه و نیمروز از تجمع معتادان موادمخدر مسوولن صچ در ولیت
های ها با ایران سبب شده تا معتادان تمایم ولیتولیت اند، زیرا به گفته آنان، هم رسحد بودن اینآمده

یمرز شدن از ایران در آنجا باف  بمانند  افغانستان پس از رد  کردن آنان   و امکانات موجود تداوی برای بست 
 .کندکفایت نیم

اعتیاد این ولیت سالنه  گوید، مرکزهای ترکسید خلیل کاظیم مسوول تداوی معتادان ولیت نیمروز یم
 .شوندها معتاد از ایران به این ولیت رد مرز یمهر ماه ده معتاد را دارد، در حایل که ۷۰۰ظرفیت تداوی تنها 
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 مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در ولیت نیمروز

ل را  ن ن داریم که تعداد زیادی از  کاظیم گفت: "عالوه بر سه مرکز تداوی معتادان، ما برنامه تداوی متن نتر
ل به صورت منظم ادویه رسانده یم کنیم. برایشان تداوی یمن را در منازلمعتادا ن شود و معتادان در متن
 ".گرددمنظم برریس یم های آنان به شکلدوسیه

ین کشت، ۲۲نیمروز، فراه و هرات از جمله  تولید و قاچاق مواد مخدر در  ولیت افغانستان است که بیشت 
یس معتادآن صورت یم د و دست  ن در آن آسان و ارزان است ان به مواد مخدر گتر  .نتر
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 GILIANE MANSFELDT PHOTOGRAPHYمنبع تصویر، 

ی کرد. به گفته آدن، حرفهحلیمه آدن، اولیر  سوپر مدل باحجاب، ماه نوامیر از صنعت مد کناره اش گیر
یس، سودابه حیدری، در یک مصاحبه بر با دین اسالم مغایر بود. او کل این ماجرا را برای گزارشگر بر 

ی گرفت. ریف کرده است. اینکه چگونه مدل شد و چطور تصمیم به کنارهاختصایص تع  گیر

 یمساله در سن کلود مینه ۲۳حلیمه 
 

کند. او که برای این مصاحبه با لباس راحت و بدون آرایش سوتا زندگ
ا و گوید: "من حلیمه و اهل کاکوما هستم." کاکوما، اردوگاه پناهندگان در کنیکنار سگش "کوکو" نشسته یم

و خطاب یم کنند و یا او را به محل تولد حلیمه است. اطرافیانش او را سوپر مدیل محجبه، خالق و پیشر
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 مدل باحجاب  یم
ن شناسند که تصویر جلد مجله ووگ به او اختصاص داده شد. اما دو ماه پیش، عنوان اولتر

 نش مغایرت داشت. حلیمه همه اینها را کنار گذاشت. چون به گفته خودش، دنیای مد با ایما

ام. چون مجبور نبودم ای این حد احساس راحن  نکردهگوید: "تا به حال در هیچ مصاحبهحلیمه با خنده یم

 ساعت وقت بگذارم، آماده شوم و لبایس بپوشم که قرار نیست پیش خودم نگه دارم." ۱۰

به عنوان یک مدل باحجاب همیشه در انتخاب لباس محتاط بود. در ابتدا برای هر جلسه عکایس، حلیمه 
اهن ن حضورش برای برند او چمدابن پر از شال، رورسی، پتر  Fentyهای بلند و دامن با خود داشت. در اولتر

Beauty  حلیمه حجاب مشیک رنگ و ساده خودش را رسش کرد. برندFenty Beauty  خواننده به ریانا ،
 ب  متعلق است. اند معروف آر 

کرد، حتما حجاب داشت. این مسئله آن قدر برای برای هر جلسه عکایس، او با هر مدل لبایس که به تن یم
ین آژانسIMGمیالدی، وقن  که تصمیم گرفت با  ۲۰۱۷حلیمه مهم بود که در سال  های ، ییک از بزرگت 

کرد که به را موظف یم IMGبه قراردادش اضافه کرد. این قرارداد  مدلینگ در دنیا، کار کند یک بند ویژه
حلیمه اجازه دهد همیشه حجاب داشته باشد. حجاب برای حلیمه بسیار مهم بود. این در حایل بود که 

 ای ناشناخته بود و معروفین  نداشت. حلیمه در آن زمان هنوز چهره

 حجاب روی صحنه مد حاضن شد گفتگو با حلیمه آدن، مدیل که با 

ط او در این باره یم ن قراردادی حاضن بودند هر کاری بکنند. ویل اگر رسر هابی بودند که برای چنتر
گوید: "دخت 

 کردم."کردند از این فرصت ضفنظر یممن را قبول نیم

ل حلیمه روی انتخاب لباس هابی را رس هایش کمت  شد و حاضن بود حجاببا این حال با گذشت زمان کنت 
 کرد. کند که تا پیش از آن قبول نیم

م عوض شد و به جابی رسیدم که یم  گذاشتم تیم عکایس مدل حجاب من را انتخاب کند.""کم کم مستر

تر شد و حن  گایه شکل گردن و سینه او ای او، حجاب حلیمه کوچک و کوچکدر سال آخر فعالیت حرفه
ن یا پارچه و لباسکرد. بعیصن مواقع هم بتر یمرا مشخص های دیگری دور رسش ه جای حجاب معمویل، جتر

 پیچید. یم
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 Getty Imagesمنبع تصویر، 

 داد فضابی جداگانه برای تعویض لباس داشته باشد. بند دیگری از قرارداد کاری حلیمه به او اجازه یم

مانه های محجبهاو بعدتر متوجه شد با دیگر مدل ای که بعد از او وارد صنعت مد شده بودند این گونه محت 
نیاز دارند، در رسویس بهداشن  لباس شد اگر اتاف  جدا شد. حلیمه شاهد بود که به آنها گفته یمرفتار نیم

 خود را عوض کنند. 

وی از من وارد این کار شدند و من باعث داد. به خودم یم"این مسئله من را آزار یم ها به پتر
گفتم این دخت 

ند."  شدم آنها در این موقعیت قرار بگتر

ما این برخوردها موجب شد که های مسلمان دیگر هم مانند او رفتار شود. احلیمه انتظار داشت که با مدل
 حلیمه احساس کند باید به نویع از آنها محافظت کند. 

ها بسیار جوان هستند. این صنعت یم کت تواند ترسناک باشد. وقن  در مهمابن "بیشت  این دخت  هابی که رسر
تر به هر بزرگاند، مثل یک خوادیدم که گرویه از مردها او را محاضه کردهباحجاب  را یم کردیم، مدلیم

کردم و گفتم این درست نیست. او فقط یک بچه است. او را از گروه جدا یمرفتم. به خودم یمکمکش یم
 پرسیدم همراهش کجاست."ازش یم

 از ریشه سومالیابی حلیمه است. 
 نایسر

 
 بخشر از این حس مسئولیت و همبستیک
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ی کرده بود، از مادرش یاد گرفته حلیمه که کودگ خود را در اردوگاه پناهندگان کاکوما در  ق کنیا ستر شمال رسر
سوتا نقل مکان بود سخت کار کند و به اطرافیانش کمک کند. وقن  حلیمه هفت ساله بود، آنها به مینه

 ها در ایالت متحده شدند. ترین جامعه سومالیابی کردند و عضو بزرگ

ن ملکه منتخب باحجاب مدرسه شد؛  ستان، حلیمه اولتر عنوابن که در جشن پایان سال به در دبتر
دانست که مادرش از این قضیه ناخشنود خواهد شود. اما او یمآموزان مدرسه اهدا یمپرطرفدارترین دانش

ی داشت.   شد. برای مادر حلیمه درس و نمرات خوب اهمیت بیشت 

منده بودم. چون وقن  به عنوان ملکه انتخاب یم آیند. من به شما یم ها به خانهشوید، همکالیس"خییل رسر
دانید خودتان را در چه شود و نیمدوستانم گفتم که این کار را نکنید. مادر من با کفش آماده تنبیه ما یم

 اید."ای انداختهمخمصه

حق با حلیمه بود. مادر او تاج ملکه منتخب حلیمه را شکست و گفت: "تو بیش از حد به دوستانت و 

. مسابقات زیبابی فکر یم  "کنن

ن میالدی حلیمه در مسابقه دخت  شایسته مینه ۲۰۱۶با این حال در سال  کت کرد. او اولتر سوتا رسر
کت  ای بود که به مرحله نیمه نهابی رسید. کننده محجبهرسر

 

 Alamyمنبع تصویر، 

ای که به گفته مادرش با بعد از آن هم با وجود مخالفت مادرش، حلیمه به دنبال مدلینگ رفت. حرفه
ی سیاه  پوست، مسلمان و پناهنده، در تضاد بود. شخصیت حلیمه، دخت 
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کت یم Max Maraو  Yeezyهای مطرخ مانند حن  زمابن که حلیمه در شوی لباس یا عنوان داور کرد رسر
 کرد که شغیل مناسب پیدا کند. دخت  شایسته آمریکا را به دست آورد، باز هم مادرش او را تشویق یم

دوستانه حرفه حلیمه کیم مادر او را متقاعد کرد که شاید این کار ارزشش را داشته باشد. او به جنبه بشر 
 بهت  از سومایل تا عنوان پناهنده

 
ن زندگ روز پیاده یط کرده بود، اهمیت کمک  ۱۲کنیا را در   ای که برای داشت 

 دانست. به نیازمندان را یم

، حق نداری به مدلینگ ادامه مادر حلیمه به او گفته بود: "اگر در این حرفه نیم توابن به دیگران خدمت کنن

ن مالقاتم با دیه." حلیمه یم  ند."به آنها گفتم که من را به یونیسف بفرست IMGگوید: "در اولتر

IMG  جابی میالدی، حلیمه سفتر یونیسف شد. از آن ۲۰۱۸از این تصمیم حلیمه پشتیبابن کرد و در سال
ی کرده بود، تمرکزش را روی حمایت از حقوق کودکان گذاشت. اش را در اردو که کودگ  گاه پناهندگان ستر

ان جوان بودم و "مادرم هیچ وقت من را به عنوان یک مدل نیم دید. از نگاه او من بارقه امیدی برای دخت 
 کرد که برای آنها الگوی خوب  باشم."همیشه به من یادآوری یم

خانمان اطالع رسابن کند و به کودکان نشان دهد همانطور که خودش خواست درباره کودکان ب  حلیمه یم
 توانسته بود موفق شود، آنها هم باید به آینده امیدوار باشند. 

 اما یونیسف انتظارات او را برآورده نکرد. 

ابن در یک تد تاک به اردوگاه  ۲۰۱۸کیم بعد از اینکه سفتر یونیسف شد، حلیمه در سال  میالدی برای سختن
 اکوما رفت. ک

ایط مثل قدیم است و جلوی مهمانان معروف "با بچه ها مالقات کردم و از آنها پرسیدم آیا هنوز هم رسر
کنیم. های مشهور اجرا نیمخوانند؟ آنها هم گفتند: بله، اما این بار ما برای دیگر چهرهرقصند و آواز یمیم

 رقصیم."این بار برای تو یم

گوید هنوز به یاد دارد که چطور خودش و سایر کرد. او یمت شد و احساس گناه یمحلیمه از این اتفاق ناراح
 خواندند. رقصیدند و آواز یمآمدند یمهای معروفن که به دیدن اردوگاه یمکودکان برای چهره

ن عکس"کارکنان سازمان ملل متحد من را آماده کرده بودند. به لطف این سازمان ای های حرفهها من اولتر

 زومه خود را گرفته بودم."ر 

به نظر حلیمه سازمان ملل متحد به جای تمرکز روی تحصیالت کودکان به برند خود سازمان بیشت  اهمیت 
 داد. یم

دانستم چطور یونیسف را گوید: "حن  قبل از اینکه بتوانم اسم خودم را بنویسم، یمحلیمه در این باره یم
ن کتاب، مداد و کیف مدرسه را به من داد. نه یونیسف."هچ  کنم. مینه  سوتا بود که اولتر
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ایط نسبت به زمابن که او اردوگاه را ترک کپیش از آن، حلیمه تصور یم  رده بود تغیتر کرده. کرد رسر

، حلیمه به مناسبت روز جهابن کودک با بچه های اردوگاه کاکوما تماس ویدیوبی برقرار کرد. در ماه نوامت 
ها در زمستان و میان بحران شیوع ویروس کرونا برای او سخت بود و به این نتیجه رسید که دیگر دیدن بچه

 تواند ادامه دهد. نیم

 من استفاده خواهم با سازمانیم"تصمیم گرفتم که دیگر ن
 

های جهابن همکاری کنم که از داستان زندگ
 کنند."یم

گوید: "ما از حلیمه به خاطر سه و نیم یس یمب  یونیسف ایالت متحده، درباره قطع همکاری حلیمه به ب  
ن مقاومت و امید سال همکاری و پشتیبابن ممنونیم. حلیمه با الهام از داستان شگفت ،  انگتر

 
خودش در زندگ

 برای به دنبال جهابن است که در آن حقوق همه کودکان رعایت یم
 

شود. همکاری با حلیمه فرصت بزرگ
 کنیم."یونیسف بود و ما برای او آرزوی موفقیت یم

 شد. اش بیشت  یمهای حلیمه نسبت به جنبه مدلینگ حرفهروز به روز دودیل

ی یمبا افزایش فشار کار، حلیمه زمان کمت   های مذهن  را دور از کرد و معمول مناسبتی را کنار خانواده ستر
 گذراند. خانه یم

وع کرده بودم فرصت داشتم که برای عید و رمضان به خانه برگردم. ویل سه  ن سایل که این حرفه را رسر "اولتر
ی کردم. بعیصن وقت برایم باف   ها شش تا هفت پرواز در هفته داشتم. وقن  سال گذشته را در سفر ستر

 نمانده بود."

میالدی تصویر حلیمه روی جلد مجله کینگ کنگ منتشر شد. با سایه چشیم به  ۲۰۱۹سپتامت  سال در 
ن و قرمز براق و جواهری بزرگ. این آرایش بیشت  شبیه ماسیک بود که به جز دهان و بینن حلیمه،  رنگ ست 

 بقیه صورت او را پوشانده بود. 

های جنش مردان ای از من برای هوس انگار نسخهگوید: "آرایش و استایل وحشتنایک بود. بیشت  حلیمه یم
 سفیدپوست بود."

ن چاپ شده بود. در همان شماره از مجله، تصویر مرد برهنه  ای نتر

این اتفاق با تمام عقاید حلیمه در تضاد بود. "چرا مجله باید فکر کند که انتشار تصویر یک زن مسلمان 
 د قبول است؟" باحجاب و یک مرد برهنه در صفحه بعدی آن مور 

یه کینگ کنگ به ب   مندان، عکاسان و کسابن که با ما کار یمب  نشر ای کنند افکار خود را به گونهیس گفت: "هتن
ای خوشایند باشد و برای گرویه دیگر ناخوشایند. اما در مطالب دهند که ممکن است برای عدهارائه یم

ام گذاشته یم د. ما متاسفیم که حلیمه از همکاری با ما پشیمان شده شو آنها، همیشه به اشخاص و مدل احت 
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است و تصاویری که در آن شماره به چاپ رسیده بودند باب میل او نبود. اما این تصاویر به هیچ وجه با 
 تصویر خود حلیمه ارتبایط نداشتند."

ن هر پروژه، تصویر خود را در فرودگاهحلیمه یم دید، مجالت یم ها روی جلد گوید وقن  در سفرهایش بتر

 شناخت. اغلب به سخن  خودش را یم

تواند از ید این چقدر یمدانتوانستم ببینم. آیا یمزده نبودم. چون خود واقعیم را نیم"از دیدن آنها هیجان
کردم، چون بودم و با تصویر خودم ارتباط برقرار یملحاظ روخ مخرب باشد؟ باید خوشحال و قدردان یم

ایط خییل خوب  آن من هستم، تصویر من است. ویل خییل احساس دوری یم کردم. شغل من به ظاهر در رسر
 بود. ویل از لحاظ روابن خوشحال نبودم."

ن حجاب تا مرز نادیده عالوه بر این ط او برای داشت  ها، مشکالت دیگری هم برای حلیمه وجود داشت. رسر
ن او را آزار یمهای باحجاب یمرفت و برخوردی که با دیگر مدلگرفته شدن پیش یم  داد. شد نتر

ن را تغیتر داد. پروژه اش انههای مد متوقف شد. حلیمه به خهای عکایس و برنامهشیوع ویروس کرونا همه چتر
 در سن کلود برگشت تا کنار مادرش باشد. او همچنان ارتباط نزدییک با مادرش دارد. 

کرد. چون از بودن در کنار خانواده و دوستانم لذت من را مضطرب یم ۲۰۲۱گوید: "فکر سال حلیمه یم
 بردم."یم

ی ا یونیسف کنارهرسانجام در ماه نوامت  حلیمه تصمیم گرفت که هم از صنعت مد و هم از همکاری ب گتر
 کند. 

ی کوویدگوید: "از فرصن  که همهحلیمه یم  به شغل خود فکر  ۱۹گتر
 

به من داد خوشحالم. حال همیک
 کند؟"پرسیم که آیا این کار برایمان لذت بخش است و حقیقتا ما را خوشحال یمکنیم و از خودمان یمیم

د بسیار دعاهای مادر حلیمه حال مستجاب شده است. وقن  از  ش بگتر
او خواستیم که عکش کنار دخت 

 خوشحال شد. 

ن حلیمه در این باره یم کت کند. حن  در کمپتر های گوید: "وقن  مدل بودم مادرم حاضن نبود در هیچ عکش رسر
ان. یم خواستم این فرصت را به او بدهم که من را در این حال ببیند. مادرم منبع الهام اصیل مادران و دخت 

 کنم که دخت  او هستم. او زبن فوق العاده و رسسخت است." و خدا را شکر یممن است 
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 GILIANE MANSFELDT PHOTOGRAPHYمنبع تصویر، 

 مدیر تولید فیلیم
 

الهام گرفته شده است. فیلم به نام   بود که از داستان واقیع یک پناهندهحلیمه به تازگ
گریزد. این فیلم قرار است ای است که از جنگ و خشونت در افغانستان یم"من، تو هستم" درباره پناهنده

 وی منتشر شود. ماه مارس در اپل ب  

انه منتظریم ببینیم که آیا برای اسکار گوید: "ب  حلیمه یم  شویم یا نه!"نامزد یم صت 

ی از یونیسف هم به این معنن نیست که حلیمه دیگر در پروژهکناره کت نیمگتر یه رسر  کند. های ختر

کنم دنیا به من در نقش یک مدل یا چهره مشهور دهم. فکر نیم"من به انجام کارهای داوطلبانه ادامه یم
کند نیاز ارزش واقیع پول خرد و جامعه را درک یم نیاز داشته باشد. دنیا به حلیمه، اهل کاکوما، کش که

 دارد."

احت احتیاج دارد.  ن به است   اما حلیمه پیش از هر چتر
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ام و سالمت روانم را ام. حال دیگر خانوادهدانید من تا به حال به یک مسافرت درست و حساب  نرفته"یم
 نیمدر اولویت قرار یم

 
فت هستم. به کنم که دوام بیادهم. دیگر فقط زندگ ورم، حال در حال رشد و پیشر

 یم
 

 روم."کنم و به مشاوره یمسالمت روانم رسیدگ

 ) هشت صبح(

 

 Getty Imagesمنبع تصویر، 

ساز ترین مرگ سال  های اختر افغانستان بودکشته شدن مسعود برای طرفداران و مخالفانش خت 

وزارت امور خارجه افغانستان از تصمیم شورای شهر پاریس برای بزرگداشت از احمدشاه مسعود، 
 فرمانده جبهه ضد طالبان استقبال کرده است. 

نامه منتشر شده از سوی این وزارت آمده که "اقدام شورای شهر پاریس برای نصب لوح یادبود از  در خت 
هر، که با رای همه اعضای آن شورا اتخاذ شده است، شهید احمد شاه مسعود در ناحیه هشتم آن ش

 گر عمق مناسبات دوستانه میان افغانستان و فرانسه است."نمایان

دو روز پیش شهرداری پاریس اعالم کرد که قرار است لوح/پالک یادبود احمدشاه مسعود، را در ناحیه هشتم 
ن طرخ را  ی تایید داده است. این شهر نصب کند. شورای شهر پاریس به اجرای چنتر
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ش نوشت: " ن شهر در جهان است  ۲۰معاون شهرداری پاریس در توییت  سال پس از ترور او، پاریس، نخستتر
گزاری که افتخار دارد از این مبارِز صلح که برای آزادی افغانستان علیه جهالت و بنیادگرابی رزمید، ارج

 کند."یم

های میل همچون قهرمان میل ست که بزرگداشت از شخصیتوزارت خارجه افغانستان گفته "به این باور ا
بخشد، بل سبب ها را تعمیق یمتنها پیوندهای دوستانه میان ملتافغانستان از سوی کشورهای دوست، نه

ک  میان ملل جهان در راستای مبارزه مشت 
 

ش اتفاق و همبستیک ن صلح و ثبات و  گست  علیه تروریزم، تأمتر
ی، یمدرن و جهانهای مپاسداری از ارزش  شود."شمول بشر

 

 

 

 

 

 


