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 انددر هلمند بیجا شده ها ها بیش از پنج هزار خانواده در بی خشونتبه گفته مقام

ز روز  وهای افغان و طالبان در حومه شهر لشکرگاه مرکز والیت هلمند برای سومی  جنگ میان نی 
وهای دولتی تالش دارند که افراد طالبان را از لشکرگاه مرکز والیت هلمن د عقب متوایل ادامه دارد. نی 

 ا حدودی کاسته شده است. ها تاند که از شدت خشونتبرانند. اما باشندگان محل گفته

 پس از هشدار طالبان، فعالیت شبکه
ً
های مخابرابی به استثنای شبکه دولتی سالم در این والیت ظاهرا

یس ندارند.   متوقف شده و باشندگان هلمند از چند روز به این سو به انرژی برق نی   دسیی

ها را در بی آورده و آخرین آمار نوادههای ناخواسته خاای از مهاجرتها موج تازههمچنی   ادامه خشونت
 به مرکز شهر لشکرگاه بیجا شده ۵دهد که بیش از نشان یم

ی
اند و نیاز به کمک هزار خانواده از مناطق جنگ

 فوری دارند. 

 ۱۷۰. دولت از کشته شدن حدود های جنگ در دست نیستتا کنون آمار دقیقی از تلفات طرف
ن گروه آمارهای نشر شده در مورد تلفات جنگجویان شان را رد کرده جنگجوی طالبان سخن گفته اما ای

نظامیان در این جنگ و نظامیان افغان تا کنون مشخص نشده است. است. همی     طور رقم تلفات غی 
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 توضیح ویدئو، 

ی ی گفتطالبان و دولت افغانستان: ادامه درگی   گوها در دوحه قطرو ها در هلمند؛ از رسگی 

گروه طالبان از سه جهت بر شهر لشکرگاه، مرکز والیت هلمند حمله کردند و حوزه چهارم سه روز پیش  
ول خودشان درآوردند. این گروه دو سال پیش نی   این منطقه را به ترصف خودشان  امنیتی شهر را به کنیی

وهای افغان آن را پس گرفتند.   در آورده بودند اما بعدا نی 

وهای کماندو به همکار های محیل والیت هلمند یممقام ، عملیات گویند که شب گذشته نی  ی قوای هواب 
وها در سازی را در شهر لشکرگاه، مرکز این والیت آغاز کردهپاک فت این نی  اند اما تا کنون از پیشر

ی مناطق تحت ترصف طالبان گزاریسر در دست بازپس  یست. نگی 

، وایل هلمند، به ب  ب  یس گف
ت که ساحات از دست رفته پاکسازی خواهد شد. ژنرال محمد یاسی  

 از دست داده بودند، مقامات دولت افغانستان گفته
ً
ا  را که اخی 

اند که گروه طالبان قصد داشتند، مناطقی
ند.   بازپس بگی 

الرحمن جواد ، فرمانده پلیس والیت هلمند، نی   روز گذشته گفت که جنگجویان طالبان قصد خلیل
 داشتند که این والیت را سقوط دهند که این برنامه طالبان عقب زده شد. 

ول ااما طالبان گفته ه، بار دیگر تحت حاکمیت این گروه ین گروه بوداند مناطقی که در گذشته در کنیی
وی دیگری انجام نخواهد شد.   درآمده و عملیات پیشر

وهای آمریکاب  در افغانستان نی   روز گذشته گفتند که از دو روز به این طرف چندین حمله هدفمند  نی 
وهای امنیتی افغان اج  اند. را کردههواب  را در هلمند علیه مواضع طالبان "برای دفاع" از نی 

وهای آمریکاب  در افغانستان آمده است که این حمالت خالف توافقنامه آمریکا با   نی 
در صفحه تویییی
 طالبان نیست. 

وهای آمریکاب  و ناتو در افغانستان گفته:"طالبان باید فورا حمالت خود  ژنرال اسکات میلر، فرمانده کل نی 
ها را کمیی کنند. چرا که این اعمال شان مطابق به ر خشونترا در هلمند پایان دهند و در رسارس کشو 

 زند."توافقنامه میان آمریکا و این گروه نیست و روند جاری صلح افغانستان را آسیب یم
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نظامیان نی   آسیب رسیده اما شمار این افراد مشخص نیست  در این جنگ به غی 

نظامیان   تلفات غی 

نظامیان در جنگ هلمند را  مان ارایه نکرده است. اما ساز تا کنون دولت افغانستان آمار دقیقی از تلفات غی 
دولتی ایمرجنیس، که بیمارستان ، گفته  کند های ویژه قربانیان جنگ را در افغانستان اداره یمها و کلینیکغی 

 زخیم تنها در بخش جرایح این بیمارستان آورده شده است.  ۷۰که تنها در دو روز اول جنگ، نزدیک به 

مان به ب  ب  یس گفت که چند نفر از مجروحان پس از رسیدن به دیوید لوید وبر، از مسئوالن این ساز 
 بیمارستان فوت کردند. 

ی ها بیشیی در حومه شهر است، جاب  که مرکز جرایح برای قربانیان جنگ واقع است. روز او گفت:" درگی 
 جان باختند. روز دوشنبه نی    ۴۸یکشنبه 

ً
 زخیم به ۱۸زخیم به این مرکز آورده شد و چهار نفر آنها فورا

 این جا انتقال داده شد که چهار تن از این افراد نی   فوت کردند."

وی افزود باآنکه گفتگوهای صلح در دوحه میان دولت و طالبان در جریان است اما خشونت در 
افغانستان رو به افزایش بوده است. وی در ادامه افزود: "بیمارستان ایمرجنیس در سال جاری میالدی، 

درصد افزایش را نسبت به سال  ۱۶نفر از زخمیان جنگ را درمان کرده است که این رقم  ۱۷۶۴تاکنون 
 دهد."قبل نشان یم
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 آواره ۵۱۰۰

های خود در اند که از سه روز به این سو تعداد افرادی که مجبور به ترک خانههای محیل گفتهمقام
 شده

ی
رس  هر لشکرگاه بدون کدام رسپنایه بهنفر رسیده است. این افراد در ش ۵۱۰۰اند به مناطق جنگ

 برند. یم

اند که قرار است یک بازارچه محیل زنان در شهر لشکرگاه به عنوان رسپناه برای های محیل گفتهمقام
های های آواره اختصاص یابد. همچنی   گزارش شده که بریح  از افراد ثروتمند منطقه ساختمانخانواده

 ند. اخود را به آوارگان اهدا کرده

 برای کمک فوری به این افراد در اختیار ندارد 
 
و  اداره امور مهاجرین والیت هلمند گفته که امکانات کاف

 دست شان خایل است. 

اش به شهر لشکرگاه آماده است. او به ب  ب  یس گفت که پس از دل آغا با یازده تن از اعضای خانواده
ی، نظامیان افغان و طالبان به سوی  کردند، ما از های یک دیگر شان خمپاره پرتاب یمپاسگاهآغاز درگی 

 ترس فرار کردیم. 

خورم که برای او گفت: "دار و ندار ما همه آنجا ماند. اعضای خانواده را گرفته و به شهر آمدیم. قسم یم
ی نداریم."   خوردن چی  

 

 مرز با پاکستان استوالیت هلمند در جنوب افغانستان و هم
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ان  ۱۹ –کابل   .خ۱۳۹۹می  
 فخریه رادفر  گر: گزارش

دلیل گران بودن مواد زمستان، به ی فصل رسماینشی   در آستانههای فقی  پایتختشماری از خانواده
 .کنندهای شان استفاده یمکردن خانه  وپز و گرمها برای پختسوخت از زباله

دلیل جنگ و سو بهاینها بهسال دهد، از نشینان تشکیل یمها که شمار زیاد شان را خیمهاین خانواده
 ب  

 .اندگزین شده  جا شده و در پایتخت مسکنناامت 

است؛ اما به ها به صحت و دانند سوزانیدن زبالهکه یمها باآنبریح  از این خانواده   محیط زیست شان مرص 
 .برای شان نگذاشته است ی خودشان، ناداری و فقر رایه دیگریگفته

ی خودش با کار روزمزدی و گفتهبه ی عقب شهرک آریا کهنشی   در منطقهی خیمهگل باشندهقندی
 بر کماب  کردن پول یک کیلو پیازوکچالو،گوید که افزوننفری است، یم ی پنجآور خانوادهشوب  نانلباس
 .و گاز را ندارد وراست مقداری زباله هم برای پخیی  کچالو گردآوری کند. زیرا توان خرید چوبمجب

شوب  کردن آب برای لباس  که با سوختاندن چند کفش کهنه و زباله در دیگدان مرصوف گرماو درحایل
نگار پیک یم ما هم بوت و  و سوختگداب  ما بهی باران، نانناوه ما از چکک و آب» گوید: است، به خی 

 ما 
ی

 استهمی    پالستیک، زندگ
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». 
، از فرارسیدنساله باشنده ۸۰ نظرمحمد  ک ناحیه چهارم شهر کابل نی   رسمای زمستان  ی منطقه چمن بی 

کند؛ اما ها تمویل یمهای هوتلپسمانده روزی را به گداب  و یا از گوید که نان شبانهنگران است و یم
ان ی خواهد ی ب  در کلبه ا است که رسمای زمستان ر حی  در و کلکی   و بخاری و مواد سوخت، چگونه سیی
 .کرد

که مواد اینندارد، چه رسد به روزی را افزاید که در فصل زمستان، حتا توان پیدا کردن نان شبانهاو یم
 .اش مهیا کندخانواده داشیی  خود و سوخت برای گرم نگه

تر شود، هرازگایه که تقاضا بیش ازرگانان مواد سوخت )چوب، گاز و ذغال(،ها و بباور بریح  از فروشندهبه
 .رودیم ونوا هم باال همان اندازه نرخبه

گوید که تا یک هفته کابل، یم  گ ناحیه چهارم شهر ی برهی چوب سوخت در منطقهنثاراحمد فروشنده
ن( چوب خشک ارچه و توت و 

ُ
ونیم هزارافغاب  خرید و فروش ۶تا  ۶را … زردآلو  پیش یک خروار)یک ت

 .رساندفروش یمهزار افغاب  به ۹تا  ۷کردند؛ اما اکنون بی   یم

 افزایش یمبارهکه چرا بهای مواد سوخت به یکاما این
ی

گوی اتاق تجارت و پشیل سخن یابد، صیامگ
گان محتکر دیگر، حضور و دخالت فروشندهتقاضا و ازسوی  سو افزایشاین باوراست که از یکصنایع به
اض شهروندان یممواد سوخت، سبب باالرفیی  نرخ طلب در بازار و فرصت  .شودها و اعیی

فت اقتصادی شهروندان کشور بهدرحایل
ُ
پیشینه خوانده درسال روان، ب   دلیل انتشار ویروس کرونا که ا

است، اگر گی  مردمی زمستان رسد دامنآستانهدر  است؛ باتوجه به وضعیت بد اقتصادی کهشده
 مدد رسان و بازرگانان میل دست کمک و یاری به مسووالن دولت، نهادهای
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 .دور نخواهد بودرو، بهانساب  در زمستان پیش یمردم ندهند، احتمال فاجعه

د می وهای دولتی و طالبان در بخش هاب  با تشدید نی  از والیت هلمند، هزاران خانواده مجبور به  ان نی 
خانواده در این والیت بیجا شده  ۴۰۰۰محیل گفته است که حدود  ترک خانه هایشان شده اند. یک مقام

  .اند

 

ی ها در هلمند خانه و ک ۴۰۰۰حدود    درگی 
شان را ترک کرده اند.  اشانهخانواده به دلیل شدت گرفیی

گزاری آلمان ی ها   سخنگوی وایل هلمند روز سه شنبه به خی  گفته است که از چند روز به اینسو درگی 
وهای امنیتی افغان و   .طالبان جریان دارد میان نی 

ده طالبان، شماری از خانواده ها به شهر لشکرگاه مرکز این بعد  والیت آواره شده اند.  از حمالت گسیی
ان بدون مرز از ازدحام و حضور زیاد مردم در کلینیک های عاجل و اضطراری گزارش داده  سازمان داکیی

 .است

جاده های عمویم تخریب شده اند و برق بعض  از مناطق نی   به گفته مقامات محیل شماری از پل ها و 
ی ها قطع شده است  .در نتیجه درگی 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55255730?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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 وعودت کنندگان

 

 شمار زیادی از مردم در افغانستان بر اثر جنگ ها و یا رویدادهای طبییع بیجا شده اند

ی نگفته است. اما در هلمند  وزارت وهای طالبان چی   گفته یم شود که   دفاع افغانستان در مورد شمار نی 
نی   به این والیت آمده اند. به خصوص  قندهار شماری ازجنگجویان طالبان از والیات میدان وردک و 

وهای دهای شدید میان طالبان و نی   .هر هنوز هم جریان داردش حکومتی در مناطقی از حومه نی 

وهای رسانه وهای هواب    های داخیل به نقل از مقام های محیل هلمند گزارش داده اند که نی   کماندو و نی 
کرده اند. گزارش ها یم رسانند که هر دو طرف   ملیات پاکسازی را از شب گذشته در شهر لشکرگاه آغاز ع

ی ها به شمول نظامیان متحمل تلفات شده اند. اما آمار دقیق تاهنوز در این مورد اعال  در این درگی   مغی 
 .نشده است

وهای امنیتی افغانستان در این عملیات ها با حمالت وهای ایاالت متحده امریکا هواب  تو  نی  سط نی 
گفتگوهای صلح بی   االفغاب  که از حدود یک ماه به اینسو در دوحه   حمایت یم شوند. با وجود ادامه

ی ها در افغانستان ادامه دارد. طالبان تا کنون پایتخت قطر    آتش بس را رد  آغاز شده اند، باز هم درگی 
 .کرده اند

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55255730?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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، زمان آمار مهاجران و پناهجویاب  که وارد یونان شده اند، کاهش یافته است. در عی    ماه سال روان، ۹در 
 م

ی
 به درخواست های پناهندگ

ی
 .تقاضیان، افزایش چشمگی  داشته استرسیدگ

نفر  ۳۰۰هزارو  ۱۲سپتمی  امسال،  وزارت امور مهاجرت یونان روز دوشنبه گفت که از ماه جنوری تا پایان
میتاراکیس، وزیر مهاجرت یونان عالوه کرد که این رقم در  توانسته اند که وارد این کشور شوند. نوتیس

ع مجمو  ، در ۲۰۱۹ماه سال  ۹دهد. در درصد کاهش را نشان یم ۷۳مشابه سال گذشته،  مقایسه به زمان
 .هزار مهاجر وارد یونان شده بودند ۴۵نزدیک به 

 
ی

 به درخواست پناهندگ
ی

 در عی   زمان ابراز کرد که رسیدگ
متقاضیان هم در مقایسه به  این مقام یوناب 
،  درصد افزایش یافته است. در حال ۸۲سال گذشته،  برای فرستادن به اعضای  پناهنده ۳۱۵۰حاض 

 .برندانتظار به رس یم دیگر اتحادیه اروپا در حال

یاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر محافظه کار یونان که در ماه جوالی سال گذشته قدرت را به   کی 
بخشد. در اوایل سال روان، تقویت یم دست گرفت، تعهد کرد که محافظت از مرزهای این کشور را 

کردند از طریق ترکیه تالش وارد این کشور شوند، به گونه جدی یم مهاجراب  که تالشپولیس یونان با 
های مهاجرت آب  نی    .برخورد نمود تقویت  گارد ساحیل یونان، حضور گزمه های سیار خود را در مسی 

 .بخشید

 حمایت
ی

ست که کرد، اما واضح ا  در حایل که نخست وزیر یونان از برریس رسی    ع درخواست های پناهندگ
ی ویروس کرونا در کندی ورود پناهجویان به این   .کشور نی   نقش داشته است  همه گی 
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 وعودت کنندگان

جزایر یونان که در نزدیک ترکیه موقعیت دارند، از گذرگاه های عمده مهاجران و پناهجویان به حساب 
  .آیندیم

بخشیدند، هزاران  تقویت ، محافظت از مرزها را ۲۰۱۶پس از اینکه شماری ازکشورهای اروپاب  در سال 
 .پناهجو و مهاجر در قلمرو یونان گی  ماندند

  

 

وم ر را در  کلیسای کاتولیک در ایتالیا، اعالم کرد که یک مرکز پذیراب  از مهاجران  مرکز  یک مقام واتیکان،
ها همانند زنان تنها یا بچه دار و خانواد ایجاد خواهد کرد. این مرکز به مهاجران تازه وارد و آسیب پذیر 

  .اختصاص خواهد یافت

یه واتیکان روز دوشنب اد کرایوسگ، مسئول امور خی 
نامه ۱۲ه کاردینال کی  ای گفت که سپتمی  در خی 

را که به یک مرکز  (Sœurs siciliennes) مسییح واتیکان یک ساختمان متعلق به یک سازمان زنان
 .کرد  پذیراب  از مهاجران بدل خواهد 
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انتقال  چارچوب برنامه به گفته این مقام واتیکان، مرکز به مهاجراب  اختصاص خواهد یافت که در 
دوستانه مها  .جران وارد ایتالیا خواهند شدبشر

های اول اقامت خود در ایتالیا در این ها در ماهمهاجران آسیب پذیر مانند زنان تنها یا بچه دار و خانواده
 .مرکز به رس خواهند برد

که پاپ فرانسوا، رهی  مسیحیان   برنامه ایجاد مرکز پذیراب  از مهاجران از سوی واتیکان در حایل اعالم شده
وان خود را به حمایت از  جهان  .مهاجران ترغیب کرده است بارها پی 

گردد. این انجمن از سال   اداره (Sant’Egidio) سکوالر-قرار است مرکز یاد شده از سوی انجمن مذهت  
دوستانه مهاجران ۲۰۱۵  .کنداز سوریه و شاخ افریقا به یونان را اجرا یم به این سو برنامه انتقال بشر


