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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

اض عل  4 --------------------------------------------------- وز(ی) مهاجر ن د ییبه خشونت گرا شیاخراج مهاجران در اتر  هیاعتر

 5 ---------------------------------------------------------- ت وزارت(یسا بیشد ) و  ینقد کمک رسان   خانواده در بغالن 86

 5 --------------------------------------------------------(وزیشدند) مهاجر ن ت  در جنوب انگلستان دستگ ت ِ مهاجر در کمپ نپ

 7 ----------------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشد ) و  عی    توز  در فراه بسته صیح لیفام 67به 

 8 ------------------------ (وزیاست)مهاجرن افتهیهوا کاهش  قیاز طر  قانون  ت  به آلمان؛ مسافرت غ ونانیاز  انیورود پناهجو 

 9 --------------------------------------------------ت وز ارت(یسا بینمودند ) و  افتیبه صد خانواده در غورکمک در  کینزد

 10 ------------------------------------ روز گذشته) هشت صبح(در شبانه مار یب کیابتال و مرگ  د یمورد جد ۶۲کرونا؛ ثبت 

 11 ----------------------------------------------------------- ) هشت صبح(شودیم کابل تیه  یهاهشدار از بحران آب؛ کوزه

 13 ------------------------------------------------------- (وزی) طلوع ن ت  در پنجش  گرفته شدن فرهنگ کهن کتابخوان  از س 
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 اخبار متر  کامل

 لوماتشهروندان اتریش بر ضد اخراج چند مهاجر به خشونت کشیده شد. بر بنیاد مع آنی گرویه از گردهم
وک در برابر  نگاران، پولیس اتریش در شهر اینستر ضان از گاز اشک آور  ختر   .استفاده کرده است معتر

ض پس از ظهر روز شنبه در شهر  ۱۹رسانند که دست کم گزارش ها یم وک در اتریش معتر بازداشت  اینستر
اض زده  شده اند. این گروه در پیوند به اخراج سه دانش آموز دختر به گرجستان و ارمنستان دست به اعتر

  .بودند

 
 :Photo صدها شهروند اتریش در پیوند به اخراج سه دختر مهاجر به گرجستان و ارمنستان دست به اعتراض زدند

Christopher Glanzl/APA/picture alliance 

اک کرده بودند و  ۶۰۰شود که حدود گفته یم اض  اشتر شدند   برخ  از آن ها متهم نفر در این حرکت اعتر
ش ویروس کرونا  ی از گستر   .را نقض کرده اند که محدودیت ها برای جلوگت 

ان اخراج شده به گرجستان  آمده بود. ییک دیگر از این  ساله بود و در اتریش به دنیا  ۱۲ییک از این دختر
ان پس فرستاده شده ب اض ها، از  ه ارمنستان، دانش آموز دختر ی اعتر لیسه عایل بود که با وجود اوج گت 

 .اتریش اخراج گردید
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 86نقدی را برای   مساعدت  دلو 12وز یکشنبه ر   ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت بغالن به
 . خانواده عودت کننده و بیجاشده داخیل ناشی از جنگ و نا امن  ها در آن والیت توزی    ع نمود 

با حضور نماینده  ACTED افغان  پول نقد از جانب موسسه 400هزار و  15مبلغ  پس از سوی به هر فامیل
 . های این اداره و موسسه یاد شده در مرکز توزی    ع شد 

 ونپناهجو را در یک کمپ مهاجران در شهر ساحیل فولکست ۱۴یکشنبه اعالم کرد که  پولیس انگلستان روز 
،    دستگت  کرده است. به گفته پولیس، دستگت  شدگان در ناآرایم و آتش سوزی جمعه گذشته در کمپ نپت ِ

 .برند، متهم هستندمهاجر در آن به س یم ۴۰۰که حدود 

گزاری آشوستید پرس، را به دلیل دست داشتر   پناهجوی ساکن کمپ نپت   ۵اول  پولیس بار  به گزارش ختر
شدگان به  ۳۱یکشنبه  این کمپ دستگت  کرد، اما روز در ایجاد ناآرایم در   .تن رسید ۱۴جنوری شمار دستگت 
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با لت و کوب، یا استفاده  اهخشونت همر » یان گروه پنج نفری، بهم محمد عیل، یک مهاجر دستگت  شده در
قانون  و تخریب برد. قرار شده و با چهار تن دیگر در زندان به س یم متهم« از تهدید توسل به خشونت غت 

 .دوشنبه به محکمه احضار گردد بود این مهاجر روز 

 
در کمپ نپیر. عکس از سازمان ۲۰۲۱جنوری  ۲۹تصویری از آتش سوزی بعد از ظهر روز جمعه   Care4Calais  

در داخل کمپ، کیس زخیم  جنوری ۲۹های بعد از ظهر روز جمعه ها و خشونتبه گفته پولیس، درناآرایم
 .وارد شده است« بخیسی از کمپ به دلیل آتش سوزی قصدی، خسارات فراوان  به»نشده اما 

ایط   رخ داد که حدود یک صد پناهجوی ساکن اینآتش سوزی در کمپ نپت  بعد از آن  کمپ، به دلیل سی
، خواهان انتقال خود به جانی دیگر شدند

 .غت  انسان 

 یم ۴۰۰در کمپ نپت  حدود 
ی

  ها، در کنند و بر بنیاد گزارشپناهجو زندگ
ی

ها، آزمایش کرونای همت   تازگ
 .تن از ساکنان آن مثبت بوده است ۱۲۰دستکم 
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یه روبرو شد که  Care4Calais روز یکشنبه، پری پاتل، وزیر داخله انگلستان با انتقاد شدید سازمان خت 
کرد. به گفته این سازمان، پناهجویان   پ متهمدولت را به نر توجیه به وضعیت مهاجران باقیمانده در کم

ش تن از آنان که به ویروس کووید مبتال شده کمپ، با سمای شدیدی روبرو هستند و صد  اند به داکتر دستر
 .ندارند

از آب گرم محروم هستند  خود همچنت   تاکید کرد که پناهجویان برای رفع نیازهای Care4Calais سازمان 
ندو باید تحت مواظبت  .های اساسیقرار بگت 

، جانی  برای مهاجران است و برق « امن مطمت   و »وزیر داخله در پاسخ به این انتقادات گفت که کمپ نپت 
 .دوباره فعال شده است این کمپ که بعد از آتش سوزی قطع شده بود،

ویان را برای از پناهج تن ۱۰۰های مسئول اعالم کردند که حدود این در حالیست که هفته گذشته مقام
ی از خطر ابتال به ویروس کرونا، از کمپ به   .هوتل انتقال خواهند داد جلوگت 

 

 

خانواده بیجا شده در  67دلو برای  12آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت فراه به روز یکشنبه 
 . بسته صیح توزی    ع نمود   آن والیت

https://care4calais.org/
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 خانواده یک بسته مکمل مواد حفظ الصحه محییط و شوینده از جانب موسسهپس از سوی به هر 
DACAR  با حضور نماینده اداره مهاجرین توزی    ع شد . 

میدان های هوانی یونان پیش از  مهاجر را در  ۵۲۰۰پولیس فدرال آلمان در همکاری با ماموران یونان  حدود 
 .پرواز به آلمان در سال گذشته متوقف کرده است

، در ۲۰۲۰است که در سال  ه رسانه ای "فونکه" با توجه به اطالعات پولیس فدرال آلمان گزارش دادهگرو 
قانون   از طریق هوا، از یونان به آلمان کاهش یافته است.  مقایسه به یک سال گذشته آن، آمار سفرهای غت 

 در میدان های هوانی یونان نفر را پیش از پرواز  ۵۲۰۰حدود  ۲۰۲۰آنان در سال  بر بنیاد اطالعات پولیس،
 .رسیدمورد یم ۵۸۰۰به دست کم  ۲۰۱۹شناسانی کرده اند. این رقم در سال 

 
درال آلمان اسناد یک مسافر را در میدان هوایی فرانکفورت بررسی می کند./عکسیک مامور پولیس ف : Picture-

alliance/dpa/B.Roessler 

این پناهجویان اغلب کارت های شناسانی جعیل یا پاسپورت های اشخاص دیگر را برای ادامه سفر، با خود 
 .داشته اند

اتحادیه اروپا مانند بلجیم،  ورهای دیگر خواستند که از مست  هوانی به کشتن دیگر یم ۲۳۰۰بر این اساس، 
 .فرانسه یا اتریش سفر کنند
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محدودیت پرواز در دوران همه   در ادامه این گزارش آمده است، پولیس آلمان فدرال دلیل این کاهش را 
ی کرونا اعالم کرد و گفته است که ماموریت دهد. افزون هایش را در میدان های هوانی یونان توسعه یم گت 

ش یابد ن قرار است کهبر ای  .در سال روان، دامنه این ماموریت ها به جزایر رودوس و کرتا نت   گستر

 «.نباید دست کم گرفت»پولیس فدرال آلمان گفته است که قاچاق انسان از یونان را 

  هزار پناهجو و  ۱۲۰حدود  ۲۰۲۰بر بنیاد اطالعات سازمان ملل، در اواخر سال 
ی

مهاجر در یونان زندگ
 شان اغلب فاجعه بار ها به س یم ردند. هزاران تن از آن ها در جزایر یونان درخیمهکیم

ی
ایط زندگ برند و سی

 .شوددانسته یم

 

 

نقدی را   مساعدت دلو  12به روز یک شنبه  آمریت امور مهاجرین و عودت کنندهگان والیت غور 
 .  از جنگ و نا امن  در آن والیت توزی    ع نمود یجا شده ناشی ب  خانواده  98برای

ضور داشت عبدالروف غفوری آمر ح  ACTED هزار افغان  پول نقد از جانب دفتر  29به هر خانواده مبلغ 
  مهاجرین توزی    ع گردید. 
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شناسانی  ۱۹-جدید کووید بیمار  ۶۲روز گذشته صبح، کابل: طبق اعالم وزارت صحت عامه، در شبانه۸
 . جان باخته استبیمار کرونانی دیگر نت    ساعت گذشته یک ۲۴اند. طبق اعالم این وزارت در شده

 .اندیاب شدهشته صحتروز گذبیمار کرونانی در شبانه ۴۴وزارت صحت عامه گزارش داده است که 

دهم دلو نشی شد،  ۲۵وزارت صحت عامه دو هزار و  براساس آمار روزانه ابتال به کرونا که روز دوشنبه، ست  
 .نمونه مشکوک به کرونا را آزمایش کرده است

 .تن رسیده است ۱۲۱هزار و  ۵۵با ثبت ارقام جدید، شمار کل مبتالیان به کرونا در کشور به 

 .اندیاب شدهتن دیگر صحت ۷۲۳هزار و  ۴۷تن جان باخته و  ۴۰۵و هزار و از این میان، د

ن کرونانی در کشور فعال تن از بیمارا ۹۹۳گوید که در حال حاض  چهار هزار و وزارت صحت عامه یم
 .هستند

های مشکوک به ابتال به کرونا که تاکنون از سوی وزارت صحت عامه آزمایش شده است به شمار نمونه
 .تن رسیده است ۶۲۷هزار و  ۲۵۲
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ان بارنده  دهد های تنظیم امور آب، نشان یمهای هواشناش و بررشاداره بین  پیش  در جریان که مت  
ی

گ
امه اد معمول است. به گفته مسووالن در اداره هواشناش، تر از حد فصل زمستان و بهار سال آینده پایت   

گوید  نت   یم شود. اداره میل تنظیم امور آبسایل در کشور یمککننده است و سبب خشنگران این وضعیت
کنند  مواجه است. مسووالن ترصی    ح یم سایلها، افغانستان سال آینده با بحران خشککه براساس بررش

متر  ۱۵کند؛ زیرا سطح آب از هفت تا تر تهدید یمپایتخت را بیش ها،سایل برخالف سایر والیتکه خشک
جونی در ضفه خواهند که افزون بر مختلف کابل پایت   رفته است. مسووالن از شهروندان یم در نقاط

 .حفر کنند شان خندقهای بارش و باران، در حوییلمرصف آب، برای جذب آب

ها و همراه باشد، اما یافته رو با بارش برفت که زمستان پیشرفها گمان یمبین  هرچند با توجه به پیش
های گذشته بدون ف زمستان سالبرخال ۱۳۹۹زمستان سال  دهد کههای اداره هواشناش نشان یمبررش

 شنبه، دوازدهمشود. نسیم مرادی، آمر فورکاست ریاست هواشناش، روز یکیم بارش برف و باران دنبال
 را در سال بارنده درصدی ۳۵تا  ۳۰های این نهاد کاهش صبح گفت که یافته۸دلو، به روزنامه 

ی
 ۲۰۲۰گ

های استیشن والیت ۲۲معلومات ریاست هواشناش در  نشان داده است. این نتایج بنا بر تحلیل و تجزیه
ان  در سالبارنده مختلف و مقایسه مت  

ی
 گفته او،  میالدی به دست آمده است. به ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹های گ

ان بارنده  در سال مت  
ی

 .کرده است  بوده، اما پس از آن وضعیت تغیت  « خوب»میالدی  ۲۰۱۹گ

میالدی نت   مقایسه شده  ۲۰۲۰با سه ماه نخست سال  ۲۰۲۱آقای مرادی افزود که سه ماه آینده سال 
ان بارنده  در سه ماه آیندهاست و به گفته او، مت  
ی

است. او اما  تر میالدی از حد عادی پایت    ۲۰۲۱سال  گ
ان  در مناطق جنوب، جنوببارنده ترصی    ح کرد که مت  

ی
 «ترخوب»خالف سایر مناطق غرنر و مرکزی بر گ

، جنوب و مناطق جنوب در بعض  مناطق»همه آمر فورکاست ریاست هوا شناش گفت: است. با این غرنر
 خوبمرکزی در سه ماه بارنده
ی

دهد که اکتر ست. اما تجارب نشان یممناطق زیر نورم ا تر دارند، اما سایر گ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 بارنده
ی

وری و مارچ به وقوع پیوسته و مدل ها در گ درصد   ۵۰های جهان  هم احتمالش افغانستان در فتر
 «.است

ان بارندهیم گوید که توقعنظام خپلواک، سخنگوی اداره میل تنظیم امور آب، نت   یم  در فصل رفت مت  
ی

گ
ان بارنده ا برخالفرو زیاد باشد، امزمستان پیش  بسیار پایت   بوده است. او در صحبت با تصورها، مت  

ی
گ

اداره،  د و گفت که براساس معلومات اینتوصیف کر « کنندهنگران»ادامه این وضعیت را  صبح۸روزنامه 
هرچند همه والیت با بحران  د کهسایل مواجه است. آقای خپلواک ترصی    ح کر سال آینده کشور با خشک

 تنظیم تهدید قرار دارد. به گفته سخنگوی اداره میل تر در معرضمواجه است، اما کابل بیش سایلخشک
 پایت   رفته است. آقای خپلواک خاطرنشان کرد که هایامور آب، سطح آب

 زیرزمین  در کابل تا هفت متر
خانه کابل زمین  زیر  هایت است؛ زیرا به گفته او، آبنشین  آب در ساحات مختلف متفاو اندازه ته در خت 
نشت   شده است. با این حال او گفت  حدود یک متر ته متر و در ساحات کارته چهار و بگرایم ۱۵تا حدود 

های زیرزمین  باال آمده است. به گفته نظام خپلواک، سطح تصورها، سطح آب که در برخ  مناطق برخالف
 .در مرز میان لوگر و کابل تا حدود یک متر باال آمده است آب

سایل برای مبارزه با بحران خشک از جانب دیگر سخنگوی اداره میل تنظیم امور آب بیان کرد که این اداره
و از آنان  و افزود که مردم را از این وضعیت آگاه کردها .هانی روی دست گرفته استآنر برخ  طرحو کم

کتچنان آقای خپلواک گجونی کنند. هممرصف آب ضفه اند که در خواسته  هایهانی که آبفت، از سی
ان توزی    ع را کمزمین  برای مردم توزی    ع یمزیر  کنند. این در حایل است که در   تر کنند، خواسته شده که مت  

کت سال جاری نت   برخ  مناطق کابل از جمله غرب آن رسان  های آببا کمبود آب مواجه بود. شماری از سی
ه به دلیل کمبود آب، آن یانش توزی    ع یمه بودند و براساس تقسیمبندی کردرا جت   .کردنداوقات بر مشتر

آنر در پایتخت، برخ  بحران کم با  نشان کرد که این اداره برای مبارزهاز سوی دیگر آقای خپلواک خاطر 
کار را موثر دانست و بیان کرد:   حفر کرده است. او این های جذنر را در شمار از نقاط شهر کابلخندق

که   ک پروسه آزماییسی بود یهانی برای جذب آب داریم. ها چاهعبدالحق و سایر بخش آباد،های دوغطرف»
دهد. متر آب یم ۵۰داد، اکنون در یم هانی که در صد متر آبنتیجه آن بسیار مثبت بود. در این مناطق چاه

 «.مناطق نت   تطبیق کنیم ه این برنامه را در سایر در نظر داریم ک

بود.  حفر کرده جذب آب هانی برایهای اطراف کابل خندقاداره انکشاف میل نت   در سال جاری در کوه
گوید در صورنر که باران و برف ببارد، داند و یمموثر یم ها را اکنون اداره میل تنظیم امور آب حفر این خندق

به  خواهد شد.  های زیر زمین  موثر واقعشود و این در بلند آمدن آبقابل توجیه جذب یم ها به گونهآب
را نت   روی دست دارد و در صورت تطبیق  همت   ترتیب نظام خپلواک افزود که این اداره سه پروژه مهم دیگر 

توت در للندر شاه یک بند »شود. او گفت: ل یمحاندازه قابل توجیه  سایل شهر کابل تا ها، بحران خشکآن
تکمیل  دیزان آن الین آب پنجشت  است. سوی و زمین  کابل موثر است. پایپهای زیر بخش آب است که در 

 «.بند شاه و عروس است که بسیار موثر است .زودی کار عمیل آن آغاز شود رود که بهشده است و امید یم

ر یمدر همت   حال بحران خشک وزارت زراعت، آبیاری و  .کندسایل بیش از همه سکتور زراعت را مترص 
ان برف و بارانمالداری یم  که مت  

کاهش یابد، ممکن است تاثت  منف  روی سکتور زراعت   گوید، در صورنر
ان با۸سخنگوی این وزارت، به روزنامه  بگذارد. اکتر رستیم،  رش باران کاهش یابد،صبح گفت که اگر مت  
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ر یم یابد حاصالت للیم کاهش یم شود. به گفته او، در صورت عدم بارش باران موسیم،سکتور زراعت مترص 
کشاورزان با کمبود علوفه مواجه خواهند شد. او ابراز امیدواری   شود. به این ترتیبو علفچرها نت   ستر  نیم

ان   کرد که مت  
ر
ر زراعنر بیش هایو در بهار به موقع باشد تا فراورده ماندهبارش باران در روزهای باق تر مترص 

 .نشود

شده بود. سانجام حکومت طرح  رو آنر روبههای گذشته نت   با بحران کمگفتن  است که کابل در جریان سال
ها در زمت   را زمینه جذب این آب گرفت تا بدین ترتیب  ها برای جذب آب برف و باران را روی دستخندق

 سال اخت  در مناطق ۲۰منابع مختلف گفته بودند که سطح آب کابل در جریان  اهم کند. پیش از اینفر 
 پایت   رفته است ۸۰تا  ۲۰مختلف از 

 .متر

 

 

فرهنگ کهن کتابخوانی را در این والیت از سر گرفته انددر ماه های پسین پنجشیریان  . 

، شب های را یم نشستند مثنوی، شهنامه، سکندرنامه نظایم، حافظ و   از گذشته ها باشنده گان پنجشت 
 .فرهنگ، کتابخوان  یم گویند گلستان سعدی یم خواندند و تفست  یم کردند و به این

 .یت و سپس آمدن طالبان، در مکان های عام کمرنگ شده بوداین رسم در جریان جنگ روس ها در این وال 
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یان شب های جمعه در یگانه کتاب خانه منطقه پارنده یم نشینند  اکنون نزدیک به سه ماه است که پنجشت 
  .و کتابخوان  یم کنند

 .همت   رسم کهن مثنوی و شهنامه خوان  این همه را در این جا زیر یک سقف آورده است

، کتاب خوان  یم گویند که در گذشته سکندرنامه نظایم،  یان به این رسم مثنوی و شهنامه خوان  پنجشت 
 .حافظ و گلستان سعدی نت   خوانده یم شد

رسیم که به باور برگزار کننده گان آن از سوی عارفان و بزرگان گذشته از دیوبند هند به پنجشت  آورده شده 
 .بود

علوم قرآن، گفت: فاضل بیک حقجو، کارشناس  تری از موالنا بکنند،  اگر انسان ها برداشت درست»تفست 
بحث های را که این مبارک در مثنوی معنوی ارایه  هدف موالنا هم، تالشش، مثال ها، تمثیل ها، روایات و 

 «.رسیدن انسان ها به رشد روخ است کرده است، بزرک ترین هدفش

را به گونه آواز یم خواند  خوان  دوجوان خوش آواز کتاب مثنویاز همان گذشته رسم است که در شب کتاب
ح مثنوی را داشته باشد آن ح یم دهد و یک عالم که صالحیت سی  .بیت ها برای مخاطبان سی

، گفت:  اسکندرنامه خوان  که از  شهنامه خوان  و »ودود عیل مردان، رییس اطالعات و فرهنگ پنجشت 
ه های داستان های  رواج زیاد در میانجمله رسم قدیم مردم پنجشت  است  جوانان داشت به لحاظ انگت  

 «.آفرین آن حماش و غرور انگت   و حماسه

این کتاب مثنوی معنوی با پوش چریم در یگانه کتابخانه تازه تاسیس پارنده پنجشت  مدرگ از گذشته فرهنگ 
 در پنجشت  است

 .کتاب خوان 

کیس از وی خواسته بود   پیش پدرکالنش با دادن یک گوسفند به سال ۱۲۰وثیق کریم یم گوید که بیش از 
 .که این کتاب مثنوی معنوی موالنا را به وی بیاورد

، گفت:  عالقه نی که بابه کالن من  این کتاب هم که خریده شده بود بنا به»وثیق کریم، باشنده پنجشت 
را یم خوانده و کسان دیگر در اطرافش  که این کتاب  داشت چون بابه کالن من مال بود. احتماال کیس بوده

 «.خواندن گوش یم دادند جمع یم شدند و ترجمه و 

ده بوده است تا جانی که در جشن  در گذشته ها در پنجشت  گستر
عروش و مراسم عزاداری نت    کتابخوان 

سال  ۴۰های دیگری را یم خواندند و این رسم که در  بزرگان شب ها مثنوی معنوی و یا شهنامه و کتاب
 .کمرنگ شده بود در جریان دو و نیم ماه گذشته دوباره رنگ گرفته است  گذشته در مکان های عام


