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

1 

 

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

 

 مهاجرین وعودت کنندگانوزارت امور 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1400_سال  جوزا  17

 

کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د    

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری 

 

 آمریت ارتباط عامه

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



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

2 

 

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

 

 مهاجرین وعودت کنندگانوزارت امور 

 

 

 



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

3 

 

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

 

 مهاجرین وعودت کنندگانوزارت امور 

صفحه                                                                                                                                     عنوان  

 4 ---------------- «جامعه باز  یخبر گزار »   چهار هزار خانواده آواره در افغانستان یبرا نیوزارت مهاجر  بسته کمیک عی    توز 

 5 ------------------------------ « رکا یافغان ا»  ی   از مردم مظلوم فلسط تیدر حما رانیا میمق افغانستان   نیمهاجر  شیهما

 6 ---------------------------------------- « ما یصدا و س یخبر گزار »  کا یبه آمر  یمرکز  کايیورود مهاجران پناهجويان از آمر 

 6 ----------------------------------- «سالم وطندار « » بر ما حمله کردند وحش   یهادزدان مثل گرگ»مهاجرت نامنظم؛ 

 هړ د همکاريو د هوک په برخه ک   وال  ډد ترکيه د کورنيو چارو وزارت مرستيال رسه دک مرستيال په انقره ک   تونکو ښد پناه غو 

 9 ---------------------------------------------------------------------------------------- ړېوک ېخبر  هړ ليک د السليک په ا

 10 --------------------------------------------------- «سالم وطندار » ها گلوله  کیشل دانیها به مهاوان انیمهاجرت از م

 11 --------------------------- « د ید یخبر گزار » شد  جاشدگانیبه ب شب  یخواستار توجه ب از جامعه جهان   نیوزارت مهاجر 

آلمان و فرانسه  یکه قرار بود به کشور فرستاده شوند، رد و در کشورها  افغانستان   یجو پناه ۴۰تاکنون  ۲۰۱۶از سال 

 13 ----------------------------------------------------------------------------------------- «سالم وطندار » ماندگار شدند 

 15 ------------------------- «ودصم »  کند یدالر کمک م ونیلیم ۲۶۶افغان  داخیل گانجاشدهیاز ب تیبه منظور حما کا یامر 

 16 -------------------------------------- « وله فاریس چهیدو »  ونانیخودرو در  بر اثر واژگون   ران  یکرد ا  یمرگ دو پناهجو 
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 اخبار کامل  می   

چهار هزار خانواده آواره یط وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اعالم کرده است که نزدیک به 

 .اندهای کمیک دریافت کردهوالیت کشور بسته ۱۵هفته گذشته در 

 

 در اعالمیه منتش  شده از سوی این وزارتخانه آمده است که این خانواده
ی

ها به دلیل جنگ از محل زندک

 یم
ی

 .کنندخود آواره شده و در مراکز شهرها و اماکن امن زندک

های آواره قرار اپیسا، لغمان، هلمند، قندهار و چندین والیت دیگر در فهرست خانوادههای غور، کوالیت

 .دارند

، بهداشت  و پول نقد هستند که در میان به گفته وزارت مهاجرین، این بسته های کمیک شامل مواد غذانی

 .ها توزی    ع شده استخانواده
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 و نظارت این وزارتخانه و از سوی ادارههای یاد شده با هماهوزارت مهاجرین افزوده است که کمک
ی

های نیک

 .الملیل فراهم شده استبی   

 خود را در جریان این در حال است که افغانستان سخت
ی

گذراند و سال گذشته یم ۲۰ترین روزهای جنیک

 .حمالت پیکارجویان طالب به صورت غب  قابل تصوری افزایش یافته است

همایش مهاجرین افغانستان  در ایران در حمایت از مردم مظلوم فلسطی   و محکومیت جنایات رژیم 

 مهاجرین افغان در ایران»صهیونست  از سوی 
ی

انجمن دوست  ایران و »و همچنی   « شورای هماهنیک

  .در تهران برگزار شد« افغانستان

 
 

، علما، دانشگاهیان و فرهنگیان، دبب  اول  این همایش با حضور اقشار مختلف مهاجرین، شیعه و ست 

جوزا/ خرداد( در فرهنگشای  ۱۳شنبه)سفارت افغانستان در تهران و همچنی   سفرای عراق و یمن روز پنج
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، رییس دانشگاه مذاهب اسالیم و وزی ر فرهنگ و ارشاد اسبق بهمن تهران برگزار گردید. سید محمد حسیت 

ان  کرد  .ایران نب   در این مراسم حضور داشت و سخب 

 های آمریکای مرکزی، با عبور از مسب  خطرناک رودخانه ریو گراندهشماری از مهاجران پناهجو از کشور 
Rio Grande رساننده خاک آمریکا یمخود را ب. 

گزاری صدا و سیما به گزارش رسویس بی   الملل ز؛ بسیاری از این افراد این مسب  را شبانه  خبر
به گزارش رویب 

 .دهندهای بادی انجام یمو با استفاده از قایق

 
دونالد ترامپ را مبت  بر "ممنوعیت ورود  ۲۰۱۹جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه ابالغیه سال 

" لغو کردمهاجران فاقد بیمه درمان  یا ناتوان از پرداخت هزینه  .های درمان 

روز پس از  ۳۰بر اساس این بخشنامه، همه مهاجران ورودی به آمریکا مکلف و موظف بودند ظرف مدت 
 برای تامی   هزینه

 
ند یا اینکه ثابت کنند پول کاف  آمریکا ببر

های درمان  ورود، خود را تحت پوشش بیمه درمان 
 .خود دارند

 

شود. او با چهرۀ گرفته و صدای هللا مشاهده یموکوب پولیس ترکیه هنوز هم روی بدن شمسهای لتنشانه

، وضعیت اسفغم /نامنظم را توصیف یمبار مهاجرت نر انگب    کند. مدرک قانون 

https://www.iribnews.ir/fa/international
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دلیل وضعیت نامناسب ههللا احمدزی که در یک مکتب دولت  استاد زبان انگلیش بود، دو ماه پیش بشمس

که شانسش در خبر از اینمدرک قانون  راه مهاجرت را در پیش گرفت؛ نر عدالت  اجتمایع نر اقتصادی و نر 

 خورد. این مسب  با مشکالت بر یم

 

چب   را از دست داد و گوید که در این راه همهکند و یمهللا داستان سفرش را بسیار دردآور تعریف یمشمس

 زنده
ی

 ها و مشکالت است. اش اکنون ُپر از دشواریک

دزدان مثل »گوید: وطندار چنی   یموگو با سالماین شهروند افغانستان دربارۀ مهاجرتش به ترکیه در گفت

گفتند )این مال منه(. در همی   حال های وحش  بر ما حمله کردند، رس ما جنگ داشتند و به فاریس یمگرگ

یه فرار کردیم، رسبازان ترک بر ما شلیک کردند و ما برگشتیم. همی   شد که ما ما به سوی دروازۀ مرزی ترک

تان زنگ بزنید که پول حواله کنند. بر هایگفتند به خانوادهزدند و به ما یمدست دزدان افتادیم، ما را یمبه

 «دالر از خانه خواستم تا که رهایم کردند.  ۲۰۰من فشار آوردند و من 

گوید چب   را از دست داد، اما یمکند که در مسب  مهاجرت نامنظم همهتأکید یم هللا احمدزیشمس

 شانس بود که از چنگ مرگ زنده برگشت. خوش
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های مراقبت ها کار کنیم و برجکردند که در پاسگاهکردند، مجبورمان یممان یموکوبلت»افزاید: او یم

 نیمدادند که از گرسنهنی به ما غذا یمو به اندازهکردند وکوب یمبسازیم. در موقع کار هم ما را لت
ی

ریم. ک

 «ُپر شدیم. مان کردند که خونوکوبهای ما را گرفتند و موبایل مرا نب   گرفتند و چنان لتکرن  

هللا زنده به خانه برگشته که شمسگویند، از اینهللا احمدزی یمدر همی   حال، اعضای خانوادۀ شمس

ش فقر، بار دیگر او را به این راه اما از این نگران اند. حالاست، خوش اند که بحران جاری در کشور و گسب 

 نکشاند. 

است و گوید که مهاجرت نامنظم به برادرش آسیب روان  زده هللا احمدزی یمممتاز احمدزی، برادر شمس

 وضعیت صیح او خوب نیست. 

اش ه برگشت، خییل نگرانش بودیم. وضعیت صیححالم که برادرم دوبار خوش»افزاید: ممتاز احمدزی یم

کار خوب نیست و مشکالت روان  پیدا کرده است. از این نگرانیم که بار دیگر رایه اروپا نشود؛ زیرا اکنون نر 

 «اش را هم از دست داده است. است و وظیفه

 مسب  مهاجرت نامنظم را هللا احمدزی نیست که به امید زندهاین تنها شمس
 بهب 

ی
در پیش گرفته است و  ک

 اند. کند؛ بل جوانان بسیاری دیگر نب   به همی   رسنوشت دچار شدهمشکالت را به گونۀ عمیق تجربه یم

 که نر گان یمکنندهبا این حال، مسئوالن وزارت مهاجران و بازگشت
مدرک قانون  به دیگر گویند، به کسان 

 شود. های اجتمایع پخش یمها و شبکهاز طریق رسانههای مختلف دارند که کنند، برنامهکشورها سفر یم

وطندار گان به سالمکنندهوزارت مهاجران و بازگشت هایسیدعبدالباسط انصاری، مشاور بخش رسانه

دیه عامه وجود دارد که در آن به افراد دربارۀ خطرهای مهاجرت نامنظم هانی برای آگایهگوید، برنامهیم

 دارد. ها جوانان را از مهاجرت نامنظم باز یمدر برخ  موردها این برنامهشود و معلومات داده یم

های مختلف وزارت مهاجرین برنامه»افزاید: گان یمکنندهوزارت مهاجران و بازگشت هایمشاور بخش رسانه

یجاد مان بلندتر برود. حالت  را اوطنانکنیم سطح آگایه همدیه عامه دارد و ما تالش یمدر بخش آگایه

ند، باید آگاه شوند و بدانند که ویژه نسل جوان ما که تصمیم به مهاجرت نامنظم یمکنیم که ملت ما، به گب 

 «دهد. ها دست یمست که برای آنها مشکالت روان  پیامدهای ناگوار و منف  در قبال دارد. ییک از آن

کشور به جوانان فراهم کند تا جوانان  مانند او، خواهد که زمینۀ کار را در  هللا احمدزی از دولت یمشمس

ند؛ زیرا به گفتۀ او، مهاجرت نامنظم به دلیل فقر و مشکالت اقتصادی راه مهاجرت نامنظم را در پیش نگب 

 به افراد اندک فرصت زنده
 
 دوباره یمو سفر قاچاف

ی
 دهد. ک
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ګولی په  ۍ د غبر
ی هللا کاکړ په مش 

 
مه ۱۳دکډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د پناه غوښتونکو مرستيال وف

د ترکت   د کورنيوچارو وزارت مرستيال اسماعيل چتکیلی رسه د افغان کډوالو د مديريت په اړه د دواړو هېوادونو 

ې اترې وشوې  .ترمنېځ د هوکړه ليک د السليک کولو په اړه خبر

، اوږدمهال  او ورو ول  اړېیک  يادې  ر 
و ک  د افغانستان او ترکت   حکومت ترمېنځ یس  ښاغیلی کاکړ په خپلو خبر

منظیم  کډوال  په اړه نی  د حکومت اندېښنه څرګنده کړه  .کړې او دغب 

ی کډوال  دمخنيوي لپاره اړتيا ده خ   خ   د دواړ 
قانون  و هغه زياته کړه د خ   کډوال  پرویس  دمديريت او د غب 

ه هوکړه ليک موجود وي  .هېوادونو ترمنځ دهمکاريو دوه اړخب  

ۍ ورغیلی پالوي ته ښه راغالست ووايه 
په ورته وخت ک  د ترکت   دکورنيو چارو وزارت مرستيال د کاکړ په مش 

 .او مننه نی  ترې وکړه او ژمنه نی  وکړه خ   د هوکړه ليک په السليک ک  به اسانتياوې رامنځ ته کړي

 ک  کار کولو لپاره تخنيیکی ډله جوړه کړي او د په پای ک  د
واړو لوريو پرېکړه وکړه خ   د ياد هوکړه ليک په می  

  کار وکړي
  په اوږدو ک  به په هغ 

 .يوې مياشت 
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و وضعیت بد اقتصادی در این کشور سبب که افغانستان یک کشور رو به توسعه است، جنگ، ناامت  با آن

 و مال به کشورهای همسایه و اروپانی شده است عده
نی از شهروندانش با پذیرفی   خطرهای بسیار جان 

/نامنظم مهاجرت کنند. بیشنر  ویژه جوانان که در مناطق دوردست تر شهروندان افغانستان بهمدرک قانون 

 یمندهیا هم در مناطق زیر حاکمیت طالبان ز 
ی

ند. کنند، راه مهاجرت نامنظم را در پیش یمک  گب 

 

اش، راه مهاجرت دادن خانه و کاشانهدلیل جنگ و از دستهللا، باشندۀ بلخ است. او دو سال پیش بهامان

یجا به ترکیه رفت. اماننامنظم را در پیش گرفت و نخست به ایران و از آن کردن تمام هللا پس از سب 

دلیل نداشی   مدرک قانون  از سوی پولیس مشکالت در ترکیه صاحب کار شد و شش ماه کار کرد، اما به

 ترکیه بازداشت شد. 

دلیل جنگ رفتیم. از دست  جا بهما از این»کند: این شهروند افغانستان از مهاجرت نامنظم چنی   روایت یم

جا برخاستیم یک پاسپورت/گذرنامه ما از این که دو طرفه جنگ شد، بر خانۀ ما هاوان اصابت کرد، بعد 

 ترکیه رفتم، در آن
 
جا شش ماه کار کردم و پس ردومرز شدم و گرفتم و تا ایران رفتم. از ایران بعد قاچاف

رقم از آمدم به کابل. اجل ما در دست ما بود، دم پاسگاه برابر شدم گریختم مریم هم شلیک کرد، باز همی   

 «ده رسیدیم. یک تعداد ما را گرفتند و ردومرز کردند، یک تعداد ما رسیدیم به مقصد. ها فرار کر بی   جنگل
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گوید که در ترکیه مدن  کار کرد و بعد ردومرز شد و به کابل آمد. او دربارۀ برخورد نادرست و هللا یمامان

 اگر مهاجران را ببی پولیس»گوید: آمب   پولیس ایران و ترکیه یمخشونت
ً
ند، با گلوله هم شلیک ترکیه فعال

 «گونه است. گونه کیم مشکل شده و پولیس ایران هم همی   کند. برخوردشان اکنون همی   یم

محمدنظر، ییک دیگر از مهاجران افغانستان که دو سال در ایران با تمام مشکالت کار کرده، اما رسانجام 

ر ردومرز شده است. او دلیل مهاجرتش دلیل نداشی   مدرک قانون  توسط پولیس ایران بازداشت و به کشو به

 کند. کاری عنوان یمرا فقر و نر 

خاطر ناامت  و اقتصاد ضعیف مجبور شدم رفتم به به»گوید: وطندار یموگو با سالممحمدنظر در گفت

ایران  کردیم. رسبازان کردیم، پنهان  کار یمگونه کار هم آزاد هم نبود که ما کار یمایران و مدن  کار کردم. آن

همی   خاطر در ایران دچار مشکالت زیاد بودیم، بعد  کردند. بهگرفتند، به کشور ردومرزمان یمکه ما را یم

توانستیم روزگار خود را بگذرانیم، پس از دو یک مقداری کار کردیم، پول ایران زیرصفر آمد و دیگر ما نیم

 «سال دوباره افغانستان آمدیم. 

کاری گوید که این اداره با همگان بلخ یمکنندهدری، رئیس مهاجران و بازگشتبا این حال، سیدمسعود قا

کند.رئیس مهاجران و کننده به مهاجران ردومرزی کمک و نب   زمینۀ کار را فراهم یمنهادهای کمک

رو افزاید، مهاجران افغانستان که در کشورهای همسایه و اروپانی با مشکالت روبهگان بلخ یمکنندهبازگشت

شان های افغانستان مراجعه کنند که به مشکالتگریها و کنسولخانهتوانند به سفارتشوند، یمیم

 شود. رسیده
ی

 ک

تر شهروندان ست که روزانه افغانستان گواه مهاجرت نامنظم هزاران شهروندش است. بیشاین در حال

، فقر و نر 
 ناروشنهخوانند و به تاز کاری را دلیل ترک کشور یمناامت 

ی
وگوهای صلح و احتمال بودن گفتک

 جنگ دوباره در افغانستان، روند مهاجرت منظم و نامنظم را تقویت بخشیده است. 

یگوید که با به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان یم ها در تاخب  افتادن مذاکرات صلح و افزایش درگب 

 .والیات کشور شماری زیاد بیجا شده است که جامعه جهان  باید توجه بیشب  در این زمینه داشته باشد

نامه گزاری دید، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با ارسال خبر گزاری دید به گزارش خبر گوید یم ای به خبر

اییط که سومی   جلسه گروه ا صیل سازوکار حمایت  وزیر امور مهاجرین از افزایش بیجاشدگان داخیل در رس 

ش یافته، هشدار داده است  .که واقعات مثبت کرونا در کشور گسب 
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اتژی راه ش واقعات حلسومی   جلسه گروه اصیل سازوکار حمایت  اسب  ها برای پناهندگان افغان به دلیل گسب 

 وزیر امور مثبت کرونا در کشور از طریق ت
 
ماس تصویری)ویدیو کنفرانس( با ریاست نورالرحمن اخالف

اک اعضای گروه کشوری در افغانستان؛ برگزار شد  .مهاجرین و عودت کنندگان و اشب 

های داخیل به دلیل کندی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در سخنانش از افزایش تعداد بیجاشده

ها که عامل اصیل آن جنگ افروزی گروه طالبان است، هشدار داده تروند مذاکرات صلح و افزایش خشون

از جامعه جهان  و اعضای گروه اصیل خواست که ضمن تالش برای مساعد ساخی   زمینه عودت و ادغام 

د  صورت گب 
 داخیل توجه بیشب 

ی
 .مجدد پایدار، به وضعیت بیجاشدک

 
 ضمن تاکید به ا

 
نامه افزوده است که آقای اخالف  موثر به خبر

ی
دغام پایدار برگشت کنندگان و رسیدک

ش واقعات مثبت کرونا در کشور را باالی مردم افغانستان، به ویژه باالی بیجاشده های داخیل؛ گسب 

ی برای کمک به برگشت کنندگان و »بیجاشدگان داخیل تاثب  گذار خوانده افزود:  باید کارهای بیشب 

کنم که در ها انجام دهیم. از اعضای گروه اصیل دعوت یمدار آنهای داخیل و ادغام مجدد پایبیجاشده

 . اند هردو کشور پاکستان و ایران نب   متمرکز بر حمایت از مهاجرین افغان باشند که تا حاال بوده

عودت کنندگان، بیجاشدگان، آغاز روند توزی    ع زمی   پس از « ها و ادغام پایدارراه حل»ایجاد گروه کاری 

هفت سال با توزی    ع نمرات رهایش  برای یک هزار خانواده عودت کننده و بیجاشده در کابل، نهانی سازی 

ن داخیل و عودت کنندگان پالیش جامع مهاجرت و نهانی سازی طرح تثبیت، ردیانر و حمایت از بیجاشدگا
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 به بیجاشده
ی

ین دستاوردهای اخب  وزارت جهت رسیدک
 .ها و برگشت کنندگان استاز مهمب 

در همی   حال، اعضای گروه اصیل ضمن حمایت شان از طرح تثبیت و حمایت بیجاشدگان داخیل و برگشت 

با حضور نمایندگان دولت کنندگان و پالیش جامع مهاجرت پیشنهاد کردند که جلسه بعدی گروه اصیل 

 به مهاجران در آن دو کشور نب   تبادل نظر صورت 
ی

 رسیدک
ی

ایران و پاکستان برگزار و در رابطه به چگونیک

د  .گب 

تر جوانان رو شد. بیشبا سونایم ترک شهروندانش به کشورهای اروپانی روبه ۲۰۱۴افغانستان پس از سال 

 بهب  و بهها برای زندهو خانواده
ی

عدالت  عطای خانه را به لقایش بخشیدند و به ییک از دور از جنگ و نر ک

شان مایه گذاشتند، به اروپا از جان و مالکشورهای اروپانی سکناگزین شدند. شهروندان کشور برای رسیدن 

 بهب  در آببسیاری رسیدند و بسیاری دیگر در رؤیای زنده
ی

 ها غرق شدند. ک

بان مسألۀ سیل آسای شهروندان افغانستان سبب شد که دولت دست به کار شود و با کشورهای مب  

ک نب   به نش  برساند. نامهتفاهم
میان  ۲۰۱۶نی که در سال در اعالمیههانی را امضا کند و اعالمیۀ مشب 

ها این است که ها تذکر رفته است. ییک از این نکتهافغانستان و اتحادیۀ اروپا به امضا رسیده، برخ  نکته

رسپرست، جوی افغانستان  را بازگشت بدهند. کهولت سن، زنان نر کشورهای اروپانی نباید حت  یک پناه

بان را یممان از مواردیدر رسپرست و بیماری نر کودکان نر  جو را به کشور بندد تا پناهاند که دست کشور مب  

 بفرستد. 

ک افغانستان و اتحادیۀ گان یمکنندهمسئوالن وزارت مهاجران و بازگشت گویند که بر بنیاد اعالمیۀ مشب 

رد و در کشورهای  جوی افغانستان  که قرار بود به کشور فرستاده شوند،پناه ۴۰تاکنون  ۲۰۱۶اروپا، از سال 

 آلمان و فرانسه ماندگار شدند. 

گوید که این افراد گان یمکنندههای وزارت مهاجران و بازگشتسیدعبدالباسط انصاری، مشاور بخش رسانه

بان زنده  یمبه گونۀ عادی در کشورهای مب  
ی

 اند. کنند و مستحق کار و آموزش نب   شدهک

/نامنظم به کشورهای اروپانی رسازیر شده و هاجرت نر تر شهروندان افغانستان از طریق مبیش
اسناد قانون 

 اند. های فراوان کشیدهجویان دشواریبرخ  از پناه

ترشان در مشقت و رنج روزگار جویان افغانستان  در هیچ کجای جهان تعریف ندارد و بیشوضعیت پناه

 پناهگذرانند. زندهیم
ی

،جویان به کارهای شاق، نر ک ها گره پریش  و مانند ایندرآمد اندک، روان رسنوشت 

تر شهروندان افغانستان در گام نخست های پسی   با باالگرفی   ناامت  و کشتار، بیشخورده است. در سال

 در این مسب  با سه کشور را هدف گرفتند؛ پاکستان، ایران و ترکیه تا از این طریق به اروپا بروند؛ اما زنده
ی

ک
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واره از وضعیت برند، همرس یمراه بوده است. مهاجران افغانستان  که در ترکیه بههم هانی بهخوِن دل

 شایکنابسامان زنده
ی

انتظار شدن مرزها اند و برخ  نب   چشماند و در ترکیه چشم به راه گشودهک

 کشند. های مهاجرت یمشان را در سازمانهایپرونده

ی، ییک از مهاجران افغانستان    یماش زندهسو در ترکیه با خانوادهاز سه سال به اینرضا اکبر
ی

گوید کند. او یمک

دور از انصاف است. به گفتۀ او، مهاجران با مزد کم که وضعیت کار مهاجران در این کشور دشوار و به

 دهند. کارهای شاق انجام یم

 

ی یم ه است؛ ول »گوید: رضا اکبر شناسم، هانی را که من یمافغاندرآمد در استانبول حداقل سه هزار لب 

ه کار کنند؛ زیرا گزینۀ دیگری ساعت و دو ساعت رفت ۱۲حاض  اند حدود  وآمد چهارده ساعت با دو هزار لب 

 «توانند جای دیگری شاغل شوند و کار بکنند. مجبور هستند. ندارند و نیم

، دیگر پناه  امن، ل ناامت  و یافی   زندهدلیبه ۲۰۱۷ست که در سال جوی افغانستان  محبوبه رضانی
ی

ک

 یماکنون در ییک از شهرهای ترکیه زندهافغانستان را ترک کرد. او هم
ی

گوید، از مدن  که کند. بانو رضانی یمک

ش ویروس کرونا درخواست پناهنده  به سازمان ملل متحد ثبت کرده، تاکنون با او مصاحبه نشده و گسب 
ی

ک

 را برای مهاجران دشوار زنده
ی

 تر کرده است. ک
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 که پروندۀ پناهندهافزاید، با آنمحبوبه رضانی یم
ی

های حساس اش از نگاه سازمان ملل متحد جز پروندهک

 است؛ اما هیچ کاری درخوری برایش صورت نگرفته است. 

ها رسپرست جز اولویتهای تنها و نر جا با وجودی که یک خانم تنها هستم و خانممن این»گوید: او یم

ی روی آیند؛ ول هیچ پیشد از سوی سازمان ملل و جز قش  حساس جامعه به حساب یماستن رفت یا تأثب 

 «پروندۀ من نداشته متأسفانه. 

 یمتر مهاجران در بیم و امید زندهگوید که بیشبانو رضانی یم
ی

های رسنوشت  سبب بروز بیماریکنند و این نر ک

کنند، راه جویان  که پاسخ منف  دریافت یمتر پناهۀ او، بیشروان  در میان مهاجران شده است. به گفت

ند که بسیاری وقتمهاجرت نامنظم را در پیش یم  شود. شان یمها منجر به مرگگب 

گان  نیست و تنها شامل افراد خاص و محدود های سازمان ملل متحد همهافزاید که کمکجو یماین پناه

 شود. یم

گان داخیل در افغانستان، وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا اعالم نمود که به منظور حمایت از بیجاشده
 .میلیون دالر به این کشور کمک میکند ۲۶۶

 

کای بی     ایاالت متحده امریکا، رس 
ٔ
دوستانه الملیل انتون  بلنکن، وزیر خارجه این کشور گفت که این کمک بش 

 ۴.۸میلیون شهروند نیازمند افغانستان و به خصوص از بیش از  ۱۸ما را کمک خواهد کرد تا از حدود 
 .میلیون بیجا شدٔه داخیل حمایت کنند
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شته است که برای سال های متمادی، ایاالت متحده حمایت از آقای بلنکن در صفحه تویب  خود نگا
 .گان و بیجا شده گان افغانستان را در اولویت خود قرار داده استگان، پناهندهبازگشت کننده

دوستانه جدید ایاالت متحده امریکا، آخرین نمونه بارز تعهد  ۲۶۶وی عالوه نمود که  میلیون دالر کمک بش 
 .لح آمب   و پایدار برای افغانستان و مردم این کشور میباشدعمیق ما به آیندٔه ص

بر اثر واژگون  خودرو حامل پناهجویان در شهر کاواال در یونان چهار پناهجو جان باختند و چهار پناهجوی 
 .فر از کشته شدگان این حادثه ایران  و اهل شهر مریوان کردستان بودنداند. دو ندیگر نب   زخیم شده

 شدگان این حادثه رانندگی بودندمحسن احمدی و رزگار قربانی اهل مریوان دو تن از کشته

ی ههنگاو این خودرو حامل پناهجویان حی   فرار از دست پلیس، به دلیل  بر اساس اعالم سازمان حقوق بش 
 .واژگون شده استرسعت زیاد 

ی ههنگاو اعالم کرده است:  محسن احمدی و رزگار قربان  اهل مریوان دو تن از کشته »سازمان حقوق بش 
 بودند و آرمن احمدی، برادر محسن هم مجروح شده است

ی
 «.شدگان این حادثه رانندک

رگان و پناهجویان را مورد شورای اتحادیه اروپا تاکنون بارها عملکرد و شیوه برخورد مقامات یونان  با آوا
 .انتقاد قرار داده است

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86/a-57792832
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ی از ورود پناهجویان به داخل مرزهای خود دست به استقرار توپ های یونان در تازه ترین اقدام برای جلوگب 
 .های ویژه با پول اتحادیه اروپا زده استصون  و نصب دوربی   

مورد انتقاد مدافعان حقوق بش  نب   قرار گرفته اقدام یونان برای دور نگهداشی   پناهجویان از مرزهای خود 
 .است


