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ر
مت کامل اخبار

تقریبا  ۱۱هزار نفر از اقارب پناهجویان در انتظار وقت مالقات در نمایندگ های دیپلماتیک آلمان در خارج
از کشور برای به دست آوردن ویزا هستند .حزب چپ آلمان با انتقاد از این وضعیت خواهان رسیدگ هرچه
رسی ع تر به این درخواست ها شده است .

روند الحاق اعضای خانواده به پناهجوی متقاضی در آلمان بسیار به کندی پیش می رود/عکس: picture-alliance

به عنوان مثال ،اعضای خانواده های پناهجویان که در آلمان حفاظت فریع دارند ،به سفارتخانه های این
کشور در لبنان ،شمال عراق و ترکیه مراجعه کرده و درخواست قرار مالقات برای کسب ویزای آلمان و
پیوند به عضو خانواده شان در این کشور را ارائه کرده اند.
از مارچ سال  ،۲۰۲۱در مجموع  ۱۰هزار و  ۹۷۴درخواست وقت مالقات در نمایندگ های دیپلوماتیک
آلمان در خارج از این کشور دریافت شده است.
طبق اطالعات حکومت آلمان ،تعداد ویزاهای ماهانه برای چنت مواردی هنوز بسیار ر
کمی از حد ۱۰۰۰
نفر در ماه است که طبق قانون تعیت شده است .در ماه جنوری سال  ،۲۰۲۱نمایندگ های دیپلماتیک
ر
پیوست خانواده به پناهجویان در آلمان صادر کرده اند .در ماه رفیوری  ،۴۷۳در
آلمان فقط  ۲۶۴ویزا برای
ماه مارچ  ۴۴۲و در ماه اپریل  ۳۶۳ویزا داده شده است.
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در سال  ،۲۰۱۸پس از یک مناقشه طوالن ،اتحادیه دو حزب دموکرات مسییح آلمان (یس دی یو) و
سوسیال مسییح بایرن (یس اس یو) و حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس ین دی) در مورد سهمیه برای
الحاق اعضای خانواده های پناهجویان که با حمایت فریع در آلمان زندگ یم کنند ،با هم به توافق رسیدند.
بر اساس این توافق ،ماهانه تنها  ۱۰۰۰نفر ویزای آلمان را یم توانند به دست بیاورند.
اوال یلپکه ،سیاستمدار امور داخیل حزب چپ آلمان در بوندستاگ یا پارلمان این کشور ،حکومت کشورش
را به شدت مورد انتقاد قرار داده است .یلپکه گفت«  :ررسم آور است که در حال حاض فقط چند صد عضو
ر
پیوست به آن ها را به دست آورده اند .این
خانواده های کسان که از حمایت فریع برخوردار هستند اجازه
ر
حن نییم از سهمیه را که براساس قانون تعیت شده است ،تشکیل نیم دهد ».او در ادامه گفته است که
بسیاری از خانواده های آسیب دیده "سال هاست که از هم جدا شده اند و در اینجا اغلب والدین با
فرزندان شان اند که تصور درد و رنج روزمره آنها دشوار است" .اوال یلپکه یم گوید که در این قسمت هر
چه زودتر باید کاری انجام شود.
حکومت آلمان در پاسخ به حزب چپ گفته است« :با افزایش تعداد کارمندان و تقویت موقت آنها از
طریق استخدام های جدید ،ظرفیت های اضاف ایجاد شده است ».در ادامه گفته شده است که در این
ً
میان یم توان انتظار "پذیرش و رسیدگ رسی ع به درخواست های ویزا" را داشت ،خصوصا پس از رفع
محدودیت های مربوط به پاندیم کرونا.

با وجود همهگیی کرونا و ناامن در افغانستان ،در شش ماه گذشته نزدیک نیم میلیون مهاجر افغان
بهکشور باز گشتهاند .
امروز  ۲۰جون برابر است با روز بتالملیل مهاجرت .مهاجرت در ر
هررساییط دشوار است ،اما با همهگیی
ر
بیشیین شمار مهاجران را دارند .مهاجران افغان در
ورهان است که
کرونا دشوارتر .افغانستان یگ از کش
ی
ر
دنیای مهاجرت چگونه زندگ یمکنند و آیا به واکست کرونا دسییس دارند؟
صالح مهاجر افغان در ترکیه یمگوید ویروس کرونا در ترکیه زندگ افغانهای مهاجر را با مشکالت زیادی
روبهرو کرده است .
هان که مجوز اقامت ندارند و به ویروس کرونا مبتال شدهاند ،به واکست
وی به رادیو آزادی گفت افغان ی
کرونا ر
دسییس نداشتهاند .
ً
او افزود" :من خودم بیمار شدم .در شفاخانه ترکیه آزمایش کردم .آزمایش من مثبت بود .بعدا در خانه
قرنطت شدم .کسان که اقامت ندارند به حیث پناهجو زندگ یمکنند .به شفاخانه مراجعه کرده نیمتوانند
و با مشکالت زیادی روبهرو هستند ".
وی پنج سال یمشود که درترکیه زندگ یمکند .
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اما برای افغانهای مهاجر در پاکستان روند تطبیق واکست کرونا آغاز شده است .
در ایالت بلوچستان منطقه پشت پاکستان از یک هفته به این طرف در یگ از کمپهای مهاجرین افغان
تطبیق واکست آغاز شده است .
طاهر پشتون ،مهاجر افغان در پشت در رادیو مشعل ،یگ از شبکههای رادیو آزادی ،گفته که واکست را
دریافت کرده است .

آرشیف ،مهاجرین افغان که به کابل برگشته اند

او افزود" :در این روزها در صفحات اجتمایع تبلیغات منف در مورد واکست ر
منتش یمشود .من به نمایندگ
از افغانها آمده و واکست دریافت کردم تا این پیام را به دیگر افغانها برسانم که بیایند واکست کنند مشکل
وجود ندارد و باید واکست بگیند".
اما اینجا ر
دفی کمیساری عایل سازمان ملل متحد در بخش مهاجرین یمگوید که این سازمان با حکومت
افغانستان تالش دارد تا به تمام افغانهای مهاجر خارج از افغانستان واکست ضد کرونا تطبیق شود .
نادر فرهاد سخنگوی این نهاد در افغانستان به رادیو آزادی گفت" :کمیساری عایل سازمان ملل در امور
جان که افغانها در آن مستقر هستند و کارت دارند ،برای تطبیق واکست
پناهندگان در ایران و پاکستان -ی
کرونا به آنان صدا بلند کرده است .این ادامه خواهد داشت .پس به همت خاطر افغانهای مهاجر در ایران
و پاکستان توانستهاند که واکست دریافت کنند و برخ هم مستفید شدهاند".
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وزارت مهاجرین و عودتکنندگان با توجه به وضعیت جاری از تمام کشورهای میبان مهاجران افغانها
خواهان همکاری شده است .
عبدالباسط انصاری ،سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که برای مهاجران افغان در کشورهای ایران
و پاکستان واکست ضد کرونا آغاز شده است .
ر
امنین و ویروس کرونا در وضعیت بدی قرار دارد ،اما با آن هم از
به گفته آقای انصاری ،با آنکه از لحاظ
آغاز سال جاری میالدی صدها هزار افغان دوباره به کشور عودت کردهاند .
او افزود :ما در حال حاض حدود  ۶.۵میلیون مهاجر و پناهجو داریم که در هفتاد کشور زندگ یمکنند .از
آغاز سال  ۲۰۲۱میالدی تا حال حدود پنجصد و  ۳۰هزار آنان دوباره به کشور برگشتهاند .تعداد زیاد آنها
اروپان به کشور عودت کردهاند".
از ایران ،پاکستان و کشورهای
ی
آقای انصاری گفت که ناامن ،مشکالت اقتصادی و اخیا باال ر
رفت میان قتلهای هدفمند د رکشور سبب
ر
بیشی افغانها کشور را ترک گویند .
شده است که
وی همچنت گفت که به این دلیل و بهویژه ناامن تنها در سه ماه نخست سال جاری  ۱۸۴۰۰تن از آواره
شدهاند .
سخنگوی وزارت مهاجرین وعودتکنندگان همچنت گفت که در سال گذشته ۹۲۰۰۰خانواده به دلیل
ناامن آواره شدند .
در همت حال ،سازمان ملل متحد در پیوند به  ۲۰جون ،روز جهان مهاجرت در اعالمیهای گفته است که
اداره مهاجرین ملل متحد در گزارش سال  ۲۰۲۰خود نوشته که سال گذشته به دلیل جنگ ،ناامن،
افراطگران ،نقض حقوق ر
بش ،بیش از  ۸۲میلیون تن در رسارس جهان رنخانمان شدهاند .این آمار در
ی
.
مقایسه با آمار سال  ۲۰۱۹میالدی  ۴درصد افزایش را نشان یمدهد براساس این گزارش ،شمار مهاجران
به رسعت در حال افزایش است .

سازمانهای دیاسپورای هزاره اعالم کردهاند که بیشتر پناهجویان هزاره در کشورهای جهان به ویژه
اندونزیا ،ترکیه و یونان در وضعیت بد انسان و حقوق ر
بشی به رس یمبرند.
در بیانیه سازمانهای مدن دیاسپورای هزاره که روز دوشنبه ،یسویکم جوزا ،ر
نش شد ،آمده است که
هزاران پناهجوی هزاره در اندونزیا ،یونان و ترکیه در وضعیت دشوار قرار دارند.
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طبق اعالم این سازمانها ،هفت هزار و  ۶۰۰پناهجوی هزاره در اندونزیا از حقوق ابتدان د ر
سییس به
ی
مکاتب و حق کار محروم هستند.

به گفته این سازمانها ،کودکانهزاران پناهجوی هزاره در یونان نی از آموزش محروم هستند و از شیوع
بیماریهای روان ،جلدی و نی از عدم ر
دسییس به دوا و درمان رنج یمبرند.
ر
طبق آمار ر
خودکش زدهاند.
نش شده به تعداد  ۱۱پناهجو از این میان تنها در اندونزیا دست به
در این بیانیه آمده است که شمار زیادی از این پناهجویان در یونان به مواد مخدر معتاد شدهاند و طبق
گزارش رسانهها ،شماری از کودکان که در پارکها و مکانهای عمویم به رس یمبرند ،مورد سوء استفاده
قرار یمگیند.
سازمانهای دیاسپورای هزاره ترصی ح کردهاند که پناهجویان هزاره در این کشورها از همه خدمات
ر
بشدوستانه محروم هستند.
این بیانیه از سوی سازمانهای مدن ،شورای جهان هزاره ،شورای هزارههای بریتانیا ،بنیاد شهید مزاری در
اسیالیا ،هزاره ر
ر
اینینشنال ،انجمن فرهنگ کاتب در دانمارک ،اتحادیه صلصال در سویدن و دیگر
سازمانهای عضو دیاسپورای هزاره ر
نش شده است.
در این بیانیه از کمیساریای عایل پناهندهگ سازمان ملل خواسته شده است تا به وضعیت بد پناهجویان
هزاره در کشورهای اندونییا ،یونان و ترکیه و پاکستان به گونه فوری رسیدهگ کند.
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به باور این نهادها ،در کشورهای پاکستان و افغانستان نسل ر
کش هزارهها جریان دارد ،از این رو از سازمان
ملل متحد و کشورهای عضو کنوانسیون پناهندهگان این سازمان خواسته شده است تا رسیدهگ به
پناهجویان هزاره را در اولویت کار خود قرار دهند.
دیاسپورای هزاره از کشورهای مهاجر پذیر چون امریکا ،کانادا ،ر
اسیالیا ،بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا
نی یمخواهند تا زمینه انتقال پناهجویان هزاره را از اندونزیا ،ترکیه و یونان فراهم کنند و نی با توجه به
ر
امنین افغانستان اخراج اجباری این پناهجویان را توقف دهند.
وضعیت

همزمان با این ،آمارهای وزارت مهاجران و برگشتکنندهگان نشان یمدهند که در زمان مشابه ،نزدیک به
۲۰هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشور برگشتهاند .
وزارت مهاجران و برگشتکنندهگان یمگوید که روزانه از سه تا چهار هزار مهاجر افغان از مرز اسالمقلعه
وارد کشور یمشوند.
بربنیاد آمارهای این وزارت ،در جریان  ۱۸ماه پست نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰هزار مهاجر افغان از ایران
وارد کشور شدهاند .همزمان با این ،آمارهای وزارت مهاجران و برگشتکنندهگان نشان یمدهند که در زمان
مشابه ،نزدیک به ۲۰هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشور برگشتهاند.
ر
بیشی این شهروندان افغانستان از سوی پولیس
مسؤوالن وزارت مهاجران و برگشتکنندهگان یمگویند که
ایران اخراج شدهاند.
عبدالباسط انصاری ،سخنگوی وزارت مهاجران و برگشتکنندهگان بیان داشت« :در سال ۲۰۲۰به تعداد
 ۸۹۰هزار تن بازگشت کننده داریم از تمام کشور اما ر
اکییت شان از کشور ایران آمدهاند .در سال ۲۰۲۱در
حدود ۴۹۰هزار تن تنها از ایران بازگشتکننده داریم».
شماری از مهاجران افغان که از ایران اخراج شدهاند ،بهعلت جنگ و بیکاری نگران آینده شان در کشور
استند.
ر
بدخن است .در ایران هر کش که کار
اسماعیل ،یگ از اخراجشدهگان از ایران گفت« :در ایران بیکاری و
یمکند اورا ردمرز یمکند .کسانکه بیمار استند و یا مشکالت دارند در ایران به آنها رسیدهگ نیمشود.
ر
بدبخن دارند».
افغانها در ایران زیاد
سهار گل ،مهاجر اخراج شدۀ دیگر نی افزود« :بیمار بودم و یک پاکت دارو را با مشکالت زیاد در ایران پیدا
کردم .در کمپهای نگهداری مهاجرین به ما درست نان نیمداد و در هوای به شدت گرم بهرس یمبردیم».
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مرتض با کودک شش سالهاش یگ دیگر از مهاجران افغان است که به تازهگ از ایران اخراج شدهاست.
هفتۀ پیش ،سه عضو خانوادۀ مرتض را پولیس ایران جدا از او اخراج کرده بود« :در ایران همه افغانها را
ر
بدبخن و بیکاری به آنجا رفتهاند .اگر در کشور آرایم باشد هر کس در وطن خود پادشاه
که یمدیدم همه از
است و یمتوانند زندهگ راحت داشته باشد اما بهخاطر بیکاری هر کس به بیون از کشور یمروند».

در همت حال ،در هجده ماه پست نزدیک به یک میلیون تن از شهروندان کشور بهعلت جنگ از خانههای
شان بیجا شدهاند.
غالم سیح ،یگ از این بیجاشدهگان گفت« :جنگ در ولسوایل شیندند جریان دارد و نزدیک به ۴۰۰خانواده
از یک منطقه به تازهگ آواره شدهاند .دولت و موسسات به ما کمک نکردهاند و هیچ توجیه ندارند».
در حایل که جنگ و بحران اقتصادی برخاسته از ویروس کرونا افغانستان را در اوضاع دشواری قرار
دادهاست ،اخراج هزاران افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران به کشور و رن رسنوشت ماندن آنان نگران
کننده خوانده یمشود.
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دفی سازمان ملل متحد در افغانستان با رئیس جمهور رارسف غن در ٔ
مین کنودسن معاون ر
ر
باره مشکالت
ِ
پناهجویان گفتوگو کرد .
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما در حساب ر
کنودسن همچنان در
توییش نوشته که
ِ
مورد مردمانکه مجبور به ترک خانههای شان شده اند نی بحث کرده .

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان

یوناما همچنان خواستار پایان بخشیدن به خشونتهای جاری و صلح و ر
آشن در افغانستان شده .
امروز روز جهان پناهنده است .
وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان یمگوید که حدود شش و نیم میلیون افغان در  ۷۰کشور جهان به
عنوان مهاجر و پناهجو زندگ یمکنند .

برنامه جهان غذا ،پیش از روز جهان پناهجویان خواستار حمایت بت الملیل برای میلیونها مهاجر نیازمند
شد که ر
اکی شان به دلیل کاهش کمکها با گرسنگ مواجه اند .
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برنامه جهان غذا که بیش از  ۱۱۵میلیون نفر را در  ۸۰کشور معاونت یمکند ،در حال حاض ۵۵ ،درصد
 ۱۵.۳میلیارد دالری را به دست آورده است که برای تطبیق برنامههای حیاتبخش خویش در جریان سال
جاری به آن نیاز دارد .

ٔ
برای رسیدگ به همه نیازمندان ،این اداره مجبور شده است که از برنامه مواد خورایک به مهاجرین در رسارس
ررسق و جنوب افریقا و ررسق میانه بکاهد .
غذان در حدود
تامسن پیی ،سخنگوی سازمان جهان غذا یمگوید که تنها در ررسق و جنوب افریقا مواد
ی
 ۷۵در صد مهاجرین کاهش یافته است .
ً
غذان خویش
او افزود که این ٔاداره فورا به  ۴.۵میلیارد دالر در مدت شش ماه آینده نیاز دارد تا برنامههای ی
را دوباره به گونه کامل احیا کند در غی آن مجبور خواهند بود تا ر
حن فعالیتهای خویش را توقف دهند .
ر
بیشی از این ناحیه آسیب پذیر اند .
او عالوه کرد که کودکان به ویژه کودکان که از سوی تغذی رنج یمبرند
ٔ
اداره مهاجرت ملل متحد یمگوید که بیش از  ۸۰میلیون مهاجر و رنجاشدگان داخیل به دلیل جنگ،
خشونت و ینگرد به ترک منازل شان مجبور شده اند.
ٔ
آماده تجلیل از روز جهان پناهجویان است ،برنامه جهان غذا از کمککنندگان تقاضا
در حایل که جهان
یمکند تا به مردمان آسیبپذیر پشت نکنند ،به ویژه در زمان که آنان بیش از هر وقت دیگر به کمک نیاز
دارند .
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دوران کودگاش را به همراه خانواده همواره در جستوجوی آرامش و امنیت گذرانده است .کمیساریای
ر
بخش از سفر این جوان پناهجوی افغان بوده است .بنابراین ،زمان که آژانس
عایل پناهندگان همیشه
ر
پناهندگان سازمان ملل از وی دعوت کرد تا شکلک روز جهان پناهندگان  ۲۰۲۱را برای تویی طراخ کند ،او
جیان تمام کمکهای این سازمان به خانوادهاش استفاده کرد؛ از جمله انتقال آنها در
از این فرصت برای ر
سال  ۲۰۰۵به خانه کنونشان در کانادا.
ر
ماسیی
استودیون برای خود دارد که از سال گذشته پس از اتمام
او اکنون  ۳۲سال دارد و در شهر نیوهون
ی
هیهای زیبا از دانشگاه ییل در آن کار یمکند .او یمگوید« :کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد
ر
ر
فرصن
بخش از تاری خ من است ،معلوم بود که این پروژه را یمپذیریم .این سازمان به ما کمک کرد و اکنون
جیان… این برایم واقعا جای افتخار است».
دارم برای ر
طرح امیی که رسما از روز یکشنبه در ر
تویی راهاندازی شد ،تصویری است متشکل از دو دست از ررسق و
قلن رآن در میان آن که نماد مادرمان ،زمت است.
غرب ،در باال و پایت و ر
امیی یمگوید«:این شکلک نشاندهندهی عشق ،حمایت و همدیل است .قلب نمادی جهان است .همه
قلب را بهعنوان نمادی از عشق یمشناسند .دستها ،حرکات ،قدرت و اتحاد را با حرکت دوران بت قلب
نشان یمدهند».
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد از سال  ۲۰۱۶با همکاری ر
تویی ،بیستم ماه جون را بهعنوان روز جهان
پناهندگان تعیت کرده تا از روحیه مقاومت پناهجویان آواره از جنگ ،درگیی ،خشونت و بالیای طبییع
تجلیل کند.
رسانههای اجتمایع قسمت اصیل فعالیتهای تبلییع و ارتبایط آژانس است که دوونیم میلیون دنبالکننده
در ر
تویی و میلیونها طرفدار در پلتفرمهای مختلف مانند اینستاگرام و تیکتاک دارد.
«این (پلتفرمها) به ما کمک یمکند تا با پناهندگان بهصورت آنالین همبستگ داشته باشیم .صدها و هزاران
نفر یمتوانند این شکلک را بهصورت آنالین تویت کرده و داستانهای خود را به ر
اشیاک بگذارند».
ر
امتی خواهد بود
ییک از آن داستانهای مشتک داستانهای ر
امیی که متولد پیشاور پاکستان است به همراه خانودهاش پس از شکست شوروی سابق در سال ۱۹۸۹
به کابل بازگشت .پس از هجوم طالبان در سال  ،۱۹۹۶آنها بار دیگر مجبور به فرار شدند.
پدرش که انجینیاست ،قبل از اینکه خانواده را به مقصد دنمارک و ناروی ترک کند ،در سال  ۱۹۹۹آنها
را به تاجیکستان برد تا مطمت شود جای امن زندگ یمکنند.
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«پدر من زمان که ما در پاکستان و تاجیکستان بودیم در آسیای مرکزی و اروپا پناهندگ گرفت .تحت آن
ر
ر
ر
هان بود که برای ما
رسایط سخت بیشی اوقات از او جدا بودیم .تنها خاطران که از او داشتم عکس ی
یمفرستاد».

پس از گذراندن شش سال در تاجیکستان ،امیی ،مادر و سه خواهر و برادرش توسط کمیساریای عایل
پناهندگان و دولت کانادا در هالیفاکس اسکان داده شدند.
امیی یمگوید که در ررسایط پرهرجومرج و نابهسامان بزرگ شده و همیشه آرامشش را در ر
نقایس یافته است.
« ر
نقایس به آدم فضان برای تأمل یمدهد ،همهی ما یمدانیم در فضای بیون چه یمگذرد .اما به نویع ر
وقن
ی
قلم و کاغذ به دست یمگیم و رسم گرم کار یمشود ،انگار دنیای دیگری است ،برای من بهنحوی مراقبه
بود».
محیط زندگ جدید در کانادا پر از چالشهای تازه بود ،کنارآمدن با زبان و فرهنگ جدید .سه سال طول
کشید تا رسانجام پدر هم در سال  ۲۰۰۸به خانوده پیوست.
امیی پس از اتمام دوره لیسانس در رشته هیهای زیبا از کالج دانشگاه هی و طراخ نوا اسکوشیا ،بهعنوان
ر
ماسیی گرفت.
کانادان از دانشگاه ییل
یک
ی
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نساخ هم دست دارد و آثار « ر
او همزمان با تحصیالت خود در زمینه ر
ر
نقایس» روی
نقایس و چاپ ،در هی
سیان مانند ابریشم و ساتن خلق کرده
پارچه در مقیاس بزرگ با الهام از میاث افغانستان ،روی پارچههای آ ی
است .آثار وی در کانادا ،اروپا و ایاالت متحده به نمایش گذاشته شده است.
سپتامی مشغول آمادهسازی آثار خود برای نمایش در گالری کوپر کول تورنتو بود که پیشنهاد
امیی در ماه
ر
کمسیاریای عایل پناهندگان سازمان ملل برای طراخ شکلک را دریافت کرد.
امیی یمگوید« :زندگ ریتم رسییع دارد .اختصاص یک روز به پناهندگان جهان ،رایه است که باعث یمشود
لحظهای مکث کنیم و در مورد زندگ و وضعیت پناهندگان و آوارگان تأمل کنیم .هیچ کس پناهندگ را
ر
داشت خانه و امنیت را داریم».
انتخاب نیمکند .همهی ما لیاقت
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