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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 -------------------------- اند) اطالعات روز(به حال خودشان رها شده ا یی   افغان در اندون یانتظار مرگبار؛ هزاران پناهجو 

 8 ---------------------------------------------------- (وزی: کارگران بدون مدرک به کجا مراجعه کنند؟) مهاجر نیحادثه کار 

 10 ------------------- (لهیو  چهیمتوقف شده است) دو  خارج   یها یاز قونسلگر  یشمار  تیبلخ؛ فعال تیها در ول  نا امن  

 12 ------------------------------ وزارت( تیسا بیشد ) و  عی     توز به دو صد خانواده در کی   کینزد یبرا بهداشن   یهابسته

ش ب  
 13 --------------------------------------------------- اند) هشت صبح(جنگ؛ هزاران خانواده آواره شده نهیشیپگسی 

 

 

 

 

 

 

 



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

4 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 اخبار کامل  مت   

تر، هفت سال پیش امن شود و برای یافت   وطناین باور رسیده بود که افغانستان دیگر برایش وطن نیم به
ه به ها او و خانوادهگرفت. تمام این سال  اش راه مهاجرت در پیشبارش را بست و با زن و بچهکوله اش خی 

یا نشسته و منتظر رد و پذیرش درخواست دروازه کمیساریای عایل  پناهندگان ملل متحد در اندونی  
 
 

یا بهپناهندگ  که در اندونی  
شنوند همیشه یک پاسخ تکراری یم برند اما رس یماش هست. او و تمام پناهجویاب 

رود؛ رس یماین پناهجویان باگذشت هر روز، ماه و سال به اما صی  بسیاری از  «.صی  داشته باشند»که 
 .کشندخودشان را یم چنان که تعدادیآن

یا رفته و برای درخواست و پذیرش  های پیشهزار پناهجو و مهاجر افغان از سال ۸حدود  به اندونی  
 
 

ها حدود یک دهه است . بسیاری از آنبرند رس یمرسنوشن  بهوضعیت ب   شان در کشور سوم در پناهندگ
پناهجویان و مهاجران  قدر برای اینکشند. این انتظار طولب  و فرساینده آناین کشور انتظار یم که در 

 .شوندهای رواب  یمتعداد زیادشان درگی  بیماری کنند و آویز یمها خود را حلقسنگت   است که برج  از آن

 

  ۲۰۱۷حسن  ییک از این پناهندگاب  که در سال  هللاعصمت
 

کمیساریای عایل   اش در در خواست پناهندگ
اش ماهه ۹ساله و  ۴او با خانم و دو کودک  .اش از رس رفته استسازمان ملل تأیید شده، این روزها حوصله

یا دست به اض و دادخوایه خیاباب  زده در شهر باتم اندونی    اند. او بیشی  از یک ماه است که وضعیتاعی 
یا  نویسد و آن را به نشاب  مسئولن کمیساریاینامناسب خود را به شکل نامه یم عایل سازمان ملل در اندونی  
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ی ما را برریس القات با مسئولت   گفتیم که پروندهفامیلم در آخرین م من و »گوید: فرستد. او یمها یمو رسانه
 از این نگذارند در ب   .کنند

 داریم دیگر بیشی 
 

یماگر حق پناهندگ  نداریم  .رسنوشن  رنج بی 
 

و اگر حق پناهندگ
ها همچنان گو باشند. اما آنافغانستان کشته شدیم باید جواب ها دیپورت کنند. و اگر در ما را در جلو رسانه

 «.دانم چه باید کردنادیده گرفتند. نیم ما را  حرف

 یمشود ب  بشی  راسخ با همرس و فرزندش هفت سال یم
 

 زندگ
 
ق  .کندرسنوشت در شهر کوپانگ تیمور رسر

 در راسخ، هفت سال یم بشی  
 
ق یا،  شود که با خانم و یک فرزندش در شهر کوپانگ تیمور رسر نزدییک اندونی  

ی که سازمان بت   
 یم الملیل مهاجرت در در یک اتاق چهار می 

 
کند. او در طول اختیارشان قرار داده، زندگ

ود. شهای زیادی کشیده و باگذشت هر روز به مشکالتش اضافه یمسخن   های اقامتش در این کشور،سال
 گرفته و فرزند چهارونیم سالهپنج سال یم همرس او 

 
گوید دارد. او یم اش، مشکل اوتیسمشود که افرسدگ

یس به خدمات پزشیک و رفت   به بیمارستان چندبار  مراجعه  (IOM) الملیل مهاجرتبه سازمان بت    براس دسی 
 .گذاشته اما این سازمان همکاری نکرده است  شان را در میانکرده و مشکالت

 .رویندجا با مشکالت فراوان روبهشهر فقی  و دورافتاده است، مهاجرین این جابی که کوپانگ یکاز آن»
ترین مشکالت عمده نبودن آینده از روشننبود خدمات صیح و کندی روند اسکان مجدد، بالتکلیف  و 

 .«ماست

یا از جمله کشورهابی است که
 به وضعیت پناهندگان را امضا نکرده و به همت     اندونی  

 
کنوانسیون رسیدگ

آموزیسر را پرداخت  توانند هزینه خدمات درماب  و پناهجویان و مهاجران حق اشتغال ندارند و نیم سبب
 .کنند
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ایط و وضعیت در سه گروه قرار یم و مهاجران افغان در  طور کیل پناهجویانبه یا از لحاظ رسر ند. اندونی   گی 
یا قرار  الملیل مهاجرت و اداره مهاجرتپناهجویان و پناهندگان زیر پوشش سازمان بت    یک گروه از  اندونی  
 یم  ۹دارند که در 

 
رماب  فراهم شان غدا و خدمات دبرای کنند و کمپ در شهرهای مختلف این کشور زندگ

  شود. گروه دوم زیر نظر کمیساریاییم
 

عایل پناهندگان سازمان ملل در جاکارتا و شهرهای حومه آن زندگ
یه و سازمان ملل قرار دارند و حماین  سازمانگروه تحت پوشش نیمه  کنند. اینیم طور نسن  از به های خی 

 و خدمات درماب  برخوردارند. گروه سوم با ه
 

ها ها، خانهطور مستقل در هتلشخیص به زینهمخارج زندگ
 یمو اتاق

 
ها در یک مورد هیچ نوع خدمات برخوردار نیستند. اما همه گروه کنند و از های شخیص زندگ

ک طولب  سبب  رسنوشن  و آینده مبهم. این انتظارهای فرساینده و پایان، ب  دارند؛ انتظار ب   نقطه مشی 
بزنند. براساس آخرین گزارش کمیساریای  جویان و مهاجران دست به خودکشر شده که تعدادی از این پناه

مورد خودکشر در بت   تمام  ۱۳منترسر شده، در مجموع  ۲۰۲۰نوامی   عایل پناهندگان سازمان ملل که در ماه
یا ثبت شده که  مهاجران و  طبق این گزارش  .اندها اهل افغانستان بودهنفر آن ۱۲پناهجویان در اندونی  

ین رقم این خودکشر   .است به بعد اتفاق افتاده ۲۰۲۰ها از سال بیشی 

، بیماری  در نزد در کنار خودکشر
 

پناهجویان و پناهندگان بسیار شایع است.  های رواب  و از جمله افرسدگ
 یمشود که در این کشور دور از خانوادهسال یم ۹عیل محمدی است که ها رجبییک از آن

 
کند. اش زندگ

 در زند 
 

، آینده مبهم و دوری از خانواده و مشکالت اقتصادی باعث شده او ب   گ درگی  مشکالت  رسنوشن 
گوید، اش یمکند و از مشکالت و بالتکلیف  یم رواب  شود. او هر باری که به کمیساریای سازمان ملل مراجعه

 
 

 .ددهد؛ این که باید صبور باشنرا به او یم اشاین سازمان نی   تذکر همیشیک

 دارند. ب  همه و روجاز نگاه جسیم »
دهد. یم رسنوشن  آدم را زجر ی پناهجویان و پناهندگان مشکل رواب 

رسنوشت من نداده  سال شد که سازمان ملل هیچ نوع کمک و جواب درست در خصوص مشکالت و  ۹
کند. حداقل به ما شان را مشخص  رسنوشت خواهیم که به پناهندگان توجه کند و است. از سازمان ملل یم

 «.بمانیم بگویند تا چه وقت باید در این کشور 
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 یمسلمان نارصی در کنار این
 

یا زندگ های رواب  و کند به بیماریکه چندین سال بالتکلیف در کشور اندونی  

 .مبتال شده استجسیم 

 یمنارصی هم بیشی  از هشت سال یم سلمان
 

یا زندگ های مبتال به بیماری جا کند و در آنشود در اندونی  
بار او را به رود و فقط یکگرده خواب نیم  ها از درد شانه و گوید که شبشده است. یم رواب  و جسیم
 .اندبیمارستان برده

تا اکنون در عرصه  گوید که دولت افغانستانامور مهاجرین افغانستان به روزنامه اطالعات روز یم وزارت
یا، ترکیه، برند و از این کشورها فقط رس یمیونان و هند به مدیریت پناهجویان افغان که در کشورهای اندونی  

 گوی وزارتباهر، معاون سخن ای نداشته است. رضا کنند، هیچ برنامهاستفاده یم عنوان مسی  عبوریبه
  گوید که این وزارت برای بهبود کنندگان افغانستان یمامور مهاجرین و عودت

 
ایط و حل مشکالت پناهندگ رسر

برند و همچنان عمده که این پناهجویان در آن به رس یم پناهجویان افغان جدیدا وارد مذاکره با کشورهای
 به  وزارت برای»اند: الملیل مهاجرت شدهو سازمان بت   پناهندگان سازمان ملل  کمیساریای عایل

 
رسیدگ

داشت. سال قبل هم با یونان مذاکره داشتیم.  مشکالت مهاجران افغان در این اواخر با هند و ترکیه مذاکراب  
یا نی   ما قصد داریم  وزارت را داشته باشیم. و همچنت   مذاکرات رسیم  در اندونی  

 
 با دولت که یک نمایندگ

یا داشته باشیم. بها ی پذیرفت   خواستیم که در زمینه عالوه، ما همواره از بخش پناهندگان سازمان مللندونی  
اند، با ما همکاری داشته باشند. کشورهای سوم که پذیرفته شده  ها در مهاجران افغان و انتقال مهاجران آن

یا و سازمان ملل جوا متأسفانه ما در   «.ب مشخص دریافت نکردیماین عرصه از دولت اندونی  

یا سفر خواهد داشت  کند که امسال هیأب  از وزارت امور مهاجرین افغانستان بهباهر تأکید یم آقای اندونی  
یا و کمیسیاریای عایلو خواست پناهندگان سازمان ملل این است که یا پناهجویان افغان  شان از دولت اندونی  

یا اقامت داییمبرگردانند و یا در ان را به افغانستان  .فراهم کنند شانداده و زمینه اشتغال را برای دونی  
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پناهنده به  ۷۴۵هزار و  ۱۳پناهندگان سازمان ملل متحد،  کمیساریای عایل  ۲۰۲۰بر پایه گزارش ماه نوامی  
یا  کمپ در شهرهای مختف  ۱۳افغانستان، سومالیا، میانمار، عراق و سودان در  ترتیب از کشورهای اندونی  

 یم
 

الیا،زندگ  از چهار کشور آسی 
 

امریکا، نیوزلند و کانادا هستند. در یط دو  کنند و منتظر دریافت پناهندگ
 و 

 
الیا و نیوزلند خییل کم شده است، طوری سال گذشته روند پذیرش پناهندگ که در اسکان مجدد در آسی 

الیا اسکان مجدد شده ۴۱فقط  ۲۰۲۰سال   .اندنفر به اسی 

خواهند که به یم ها و کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد پناهندگان از دولت ویان و این پناهج
 و اسکان مجددشان به کشور سوم،  مشکالت مایل، بهداشن  و افزایش روند برریس درخواست

 
پندهندگ

 کنند. آن
 

ی راه مهاجرت را برگشن  به کشور افغانستان ندارند و همه از روی مجبور  گویند راهها یمرسیدگ
 .اندگرفته  در پیش

وی ویژه اش را ختم کرده و گوید که مدت قانوب  رسبازییم ی ارتش افغانستان بوده و بشی  راسخ، عضو نی 
 در افغانستان نبوده است. عصمت به دلیل امنین  دیگر قادر 

 
 هللا حسن  در ولیت غزب  به ادامه زندگ

به مرگ کرد و همکارش دلشاد  که طالبان او را تهدید گوید پس از آنیم افغانستان یک خواننده محیل بوده و 
غزب  ربوده و بعدا کشتند، مجبور شد -جاغوری از مسی   ۲۰۱۶یک خواننده محیل دیگر را در سال 

 .افغانستان را ترک کند

یر نظر ز  گو نیست، در دیار مهاجرتکس جوابشویم و هیچعام یمکه در افغانستان قتل  گونههمان»
ی نهایت دردآور است. ما از همه گو نیست و اینشویم .کس پاسخسازمان ملل همچنان نادیده گرفته یم

 «.ایم. سازمان ملل ما را فراموش کرده استناامید شده نامند هابی که خود را حامیان حقوق برسر یمآن

 توانند از خدمات صیح و در صورتشوند یمبدون مدرگ که قرباب  حوادث کاری یم در فرانسه، کارگران
ان خسارت مستفید شوند. مهاجر نیوز توضیح یم  .دهدلزوم، جی 

ها بیشی  در معرض این حوادث قرار دارند. حوادث کاری یک امر معمول است و در فرانسه بخشر از عرصه
ین حوادث کاری در بخش ۲۰۱۹اداره بیمه اجتمایع، در سال  گزارش  بر اساس یک )کار  های خدماب  بیشی 

 .افتندحت و پاک کاری( اتفاق یمهای اجتمایع، صکوتاه مدت، فعالیت

ین موارد مرگ و می  در حوادث کاری در بخش پاک
دهد: درسال کاری روی یم  بر اساس آمار موجود، بیشی 

درصد  ۶۴،۵اند این رقم نسبت به سال قبیل داده تن در اثر حوادث کاری جان خود را از دست ۱۷۶، ۲۰۱۹
 .دهدافزایش را نشان یم

حوادث کاری بیشی  از دیگران  توانند در برابر به دلیل وضعیت خاص اداری خود یم کارگران بدون مدرک
 .روند را باید دنبال کنید آسیب پذیر باشند. در صورت وقوع چنت   حوادبی این

 

https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/rapport_annuel_2019_de_lassurance_maladie_-_risques_professionnels_decembre_2020.pdf
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 اعالم حادثه کاری

ی)یا شفایه( این حادثه به  ساعت وقت دارید که با نامه ۲۴بعد از وقوع یک حادثه کاری، شما  راجسی 
( در قدم بعدی، اداره  رفرمای تان خی  بدهید. به گفته سازمانکا اطالعات و حمایت از مهاجران )ژیسن 

 .اطالع بدهد صندوق بیمه بیماری ساعت، حادثه کاری شما را به ۴۸مسئولیت دارد یط  محل کار تان

را به شما بفرستد. این فورمه را  «فورمه حادثه کاری»اداره کار تان مسئولیت دارد به محض آگایه از حادثه 
نن  صندوق بیمه نی   

 :ameli.fr.بدست بیاورید میتوانید از آدرس انی 

توانید این کار را نزدیکان تان یم در صورب  که کارفرما نخواهد حادثه را به بیمه اطالع بدهد، شما یا ییک از 
 فرما و رابطه میان کار و حادثه را رساب  تان، باید اسناد رابطه تان با کار  انجام دهید. برای مستند بودن اطالع

 .به بیمه بفرستید

 
 کارگران یک پروژه ساختمانی. عکس از پیکسابی

 بیمه اجتمایع باید محرمیت حرفوی و وضعیت اداری شما را حفظ کند
ً
با این حال این امکان وجود  .معموال

توانند مدرک خواهان اطالعات گردد، کارمندان اجتمایع نیم دارد که اگر یک دادستان در مورد یک فرد بدون
، خودداری از دادن اطالعات تنها با  ویاین محرمیت حرف دلیل » را رعایت کنند. به گفته سازمان ژیسن 

 .ممکن است اما این دلیل قانوب  تا کنون تعریف نشده است« قانوب  

کاری باید به صورت جداگانه   کنند که هر مورد حادثههای حمایت از کارگران بدون مدرک توصیه یمسازمان
اگرچه خطر افشای یک فرد بدون مدرک وجود دارد اما  د زیرا در یک حادثه کاری،مورد ارزیاب  قرار بگی  
 سند اقامت به دست بیاورد. به گفته سازمان تواند همزمان این فرد یم

ً
د و احتماال  تحت مداوا قرار بگی 
، در چنت   موردی سطح معلولیت داییم یک فرد باید   .آن باشد درصد یا بالتر از  ۲۰ژیسن 

https://www.ameli.fr/seine-saint-denis/assure/droits-demarches/maladie-accident-hospitalisation/accident/accident-travail-trajet
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/190/s6201.pdf
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 به داکتر یا شفاخانهمراجعه 

معاینه، یک تصدیق مرییص  کاری به  در گام بعدی، شما باید به یک داکی  یا شفاخانه مراجعه کنید تا بعد از 
د بیمه اجتمایع یم شما بدهند. اگر کارفرما حادثه کاری تان را  تواند در این زمینه تحقیق کند در زیر سوال بی 

 .دوسیه بیماری تان در جریان یک ماه برریس خواهد شد غی  آن

 معافیت از پرداخت مصارف بیماری

شوید. سازمان ژیسن  یادآوری  دهد که بدون پرداخت پول، تداویفورمه حادثه کاری به شما امکان این را یم
 .بیمه، ربیط به مدرک اقامت یا کاری او ندارد رداخت مصارف تداوی یک فرد از جانبکند که پیم

در صورب  که در پایان دوره تداوی، وضعیت شما بهبود پیدا نکند یا بدتر گردد شما باید از داکی  تصدیق 
ید  .ادامه تداوی را بگی 

ی کارمند خود را در معرض خطر   ی لزم،هابه گفته بیمه اجتمایع، یک کارفرما که بدون اقدامات و پیشگی 
 .مرتکب شده است حادثه کاری قرار داده، یک اشتباه نابخشودب  را 

توانید از صندوق بیمه کاری یم اگر شما معتقد هستید که کارفرمای تان در حادثه کاری شما مسئول است
ی بعد از حادثه، قضیه را در کند و یا این که یط دو سال   درخواست کنید میان شما و کارفرما میانجیگی 

 .توانند قضیه را دنبال کنندرصت مرگ فرد حادثه دیده، نزدیکان او یم دادگاه مطرح کنید. در 

خواهید مقرص بودن کارفرمای تان را ثابت کنید، بهی  است از یک سندیکا بخواهید شما را در این اگر یم
 .مورد همرایه کند

از قونسلگری ها شده است. مقام های  سقوط پیهم ولسوایل ها در ولیت بلخ سبب توقف فعالیت شماری
قونسلگری های آلمان، روسیه، قزاقستان، ایران و ترکیه ولیت بلخ  محیل تائید یم کنند که دیپلومات های

 .اند را ترک کرده

ازبکستان در ولیت بلخ در شمال  آلمان، روسیه، ترکیه، قزاقستان، ایران، هند، پاکستان، تاجکستان و 
ش  سیایس دارند. اما گسی 

 
دامنه نا امن  ها در شمال وسقوط شماری از ولسوایل های  افغانستان نمایندگ

یا  های سیایس کشور های خارج  در این ولیت برجا  ین ولیت تاثی 
 

گذاشته   منف  بر فعالیت نمایندگ
 .است

از توقف فعالیت هشت قونسلگری در این ولیت خی  داده ( ۲۰۲۱جولی  ۴برج  منابع امروز )یکشنبه 
 .اند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

شمول آلمان، ترکیه،  قونسلگری به ۵های محیل نی   در گفتگو با دویچه وله تائید کردند که تنها  مقام
ون کرده اند اما فعالیت قونسلگری های  روسیه، ایران و قزاقستان دیپلومات های شان را از این ولیت بی 

 .ازبکستان در این ولیت ادامه دارد هند، پاکستان، تاجکستان و 

 

ولین  بلخ به دویچه وله یم گوید که قونسلگری ها در این ولیت  حدید، رئیس شورای اما محمد افضل
تعداد این قونسلگری  یک»اند، بلکه شماری از کارمندان شان را به ولیت کابل انتقال داده اند:  بسته نشده

داده اند ویل قونسلگری افراد شان را به کابل انتقال  ها مثل قونسلگری پاکستان، ایران و قزاقستان شماری از 
 «.دیگر فعالیت های شان ادامه دارند اما تنها صدور ویزه را متوقف ساخته اند ها بسته نیستند. یعن  

و های خارج  در  وی میدان هوابی فعالیت داشت،  یم گوید که قونسلگری آلمان که در داخل پایگاه نظایم نی 
و های آلماب  بسته شد قونسلگری آلمان در کمپ میدان هوابی بود بعد از این که » :همزمان با خروج نی 

نرسر اعالمیه  سفارت پاکستان در افغانستان با « قونسل آلمان هم با رسبازان آن کشور رفت.  آلماب  ها رفتند 
  این توقف فعالیت قونسلگری این کشور را در ولیت بلخ رد کرده

 
است و گفته است که فعالیت این نمایندگ

 .دارد ستان در ولیت بلخ ادامهسیایس پاک

   سقوط هشت ولسوایل بلخ

تان  ولیت بلخ در  بلخ یم گوید  ولسوایل دارد. شورای ولین  ۱۴شمال افغانستان به شمول شهرک بندری حی 
 .اند روز اخی  به دست طالبان افتاده ۱۶که هشت ولسوایل این ولیت در 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-58155850
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 هشت ولسوایل، به »وله گفت:  ین باره به دویچهمحمد افضل حدید، رئیس شورای ولین  بلخ در ا
ً
جمعا

تان قرار دارند، سقوط کردند و شش  شمول ولسوایل های کلدار و شورتیپه که در  ق و غرب بندرحی  رسر
 «.است ولسوایل به دست دولت

ولیت که با هم اختالف داشتند،  به گفته شورای ولین  این ولیت اکنون پنج حزب سیایس در این
ی عطا اختال محمد نور بسیج شده اند. آنان پاسگاه های تقوین  را به  فات را کنار گذاشته اند و به رهی 

و های  .امنین  در این ولیت ایجاد کرده اند حمایت نی 

یف موقعیت دارد، از یک سو مردم اینکه ی شهر مزار رسر د در بیست کیلومی  را نگران ساخته  خط نخست نی 
 بر بهای مواد غذابی برجا 

 .گذاشته است  است و از سوی دیگر تاثی  منف 

خان  به دست طالبان، مشکالت امنین  در بندر آقینه  بندر رئیس شورای ولین  بلخ یم افزاید که افتادن شی 
تان سبب افزایش بهای مواد غذابی در این ولیت شده است ومردم را با مشکالت  و در نزدییک های بندر حی 

 .دست و گریبان ساخته است زیادی

  حمالت با استفاده از درون

و های امنین  و خ برای ش های مردیم در دومت   بار امروز یک شنبه شماری از نی  یف  ی   نزدییک شهر مزار رسر
 .گرفتند  توسط درون یا هواپیمای ب  رسنشت   کوچک مورد حمله قرار 

به شمول آمر تنظیم ترافیک ولیت بلخ، یک  این عضو شورای ولین  بلخ میپذیرد که در این حمله پنج تن
ش مردیم  .ان وخیم گفته شده استزخیم شدند که وضعیت دو تن از زخمی رسباز پولیس و سه عضو خی  

 

 182های صیح را به رسطان بسته 12و عودت کنندگان ولیت کی  به روز شنبه،  ریاست امور مهاجرین
 . خانواده بیجاشده ولسوایل غازی آباد توزی    ع نمود 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 و تحت نظارت اداره امور مهاجرین این ولیت و کمک مایل موسسهاین بسته
 

به  DACAR ها با هماهنیک
 . بیجاشدگان مساعدت شد 

 

 

ش یافته است. جنگپیشینهها به شکل ب  تر ولیتدر دو ماه اخی  جنگ در بیش ها، سبب شده ای گسی 
 امن، تحت ها و ولیتراکز ولسوایلشان را ترک کنند و در مهایاست که هزاران خانواده، خانه

ً
های نسبتا

ایط دشوار، برای خود رسپناه جست  وجو کنند. رسر

خانواده  ۴۱۶هزار و  ۲۲گوید که در جریان دو ماه جنگ، حدود گان یمکنندهوزارت امور مهاجرین و عودت
 اند. جا شدههای مختلف ب  از ولیت

تر این صبح گفت که بیش۸رت در صحبت با روزنامه عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاب  این وزا
، تخار و بدخشانگان از ولیتجاشدهب   اند. آقای انصاری افزود که وزارت های کندز، بغالن، هلمند، غزب 

، فرش و خیمه کمک کرده است. وی از  ۲۰گان به کنندهامور مهاجرین و عودت هزار خانواده مواد غذابی
تر را تحت گان بیشجاشدهاین وزارت را همکاری کنند، تا آنان بتوانند، ب   موسسات همکار خواست که

 پوشش قرار دهند. 

دهد های تخار، کندز، بغالن، بدخشان و بلخ نشان یمصبح از ولیت۸های برخالف آمار این وزارت، یافته
 جا کرده است. ب   هزار خانواده را  ۳۷ها در این ولیات حدود که جنگ
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

غذابی های بسته گان جاشدهگان به ب  کنندهای که از طرف وزارت امور مهاجرین و عودتمواد غذابی و غی 
 نیست. شماری از ب  

 
صبح ۸گان جنگ در ولیت بلخ به روزنامه جاشدهجنگ، کمک شده است، کاق

 برند. گویند که در وضعیت ناگواری به رس یمیم

، داشتهگویند که در بی جنگ میان طالبان و آنان یم وهای امنین  اند. در حال شان را از دست دادههاینی 
، از چهارده ولسوایل بلخ، ولسوایل آباد، بلخ، شولگره، کشنده، شورتپه، های زارع، چهاربولک، دولتحارص 

ل گروه طالبان قرار دارد.   چمتال و کلدار این ولیت تحت کنی 

، آواره جنگ در بلخ به غالم نه آب داریم، نه نان، نه چی   دیگری داریم. در این »صبح گفته است: ۸سیح 
 یمای زندههوای گرم زیر یک خیمه پارچه

 
کنیم. چه قسم کنیم، از این بعد کجا برویم. خانه خود را از گ

زند، هم طالب. در این دست دادیم، اولد خود را از دست دادیم. از دو طرف جنگ است، هم دولت یم
 «رس است. بهدر و خاکوسط ملت دربه

ار است، یمغالم دار را در کشور ما خواهیم که یک صلح دوامما از خداوند یم»گوید: سیح  که از جنگ بی  
های خود برگردند و به کار و غرین  خود مشغول ها و قشالقبرقرار کند و مردم بتوانند دوباره به ولسوایل

 «باشند. 

 اندجا شدههشت هزار خانواده در بغالن ب  

گان ولیت بغالن اعالم کرده است که یط یک ماه گذشته به علت کنندهاست امور مهاجرین و عودتری
ی  اند. جا شدهها در این ولیت حدود هشت هزار خانواده ب  افزایش درگی 

یف ها از گوید که این خانوادهگان ولیت بغالن یمکنندههللا شفق، رییس امور مهاجرین و عودترسر
 اند. جا شدههای ناامن این ولیت ب  غوری و دیگر ولسوایلنهرین، بغالن مرکزی، برکه، دهنه  هایولسوایل

، به یک هزار خانواده کمک صورت گرفته هزار خانواده ب  به گفته او، از میان هشت  جاشده در یک ماه اخی 
سو آغاز یک ماه به اینرساب  از کند که روند رسوی و کمکاست. رییس اداره مهاجرین بغالن ترصی    ح یم

 شده است و تیم
 
مانده هستند. او افزود که در آینده های این ریاست در حال رسوی هفت هزار خانواده باق

غذابی توزی    ع یمها، به آننزدیک با تمام شدن رسوی این خانواده  شود. ها کمک غذابی و غی 

 اندجا شدهبیش از هفت هزار خانواده در بدخشان ب  

های اخی  ها و جنگگان ولیت بدخشان گفته است که به علت خشونتکنندهمهاجرین و عودتریاست 
، رییس شان شدههایدر این ولیت بیش از هفت هزار خانواده مجبور به ترک خانه اند. عبدالواحد طین 

ن خانواده های شدید در این ولیت، هزاراگوید که بر اثر جنگگان بدخشان یمکنندهمهاجرین و عودت
 اند. شان را ترک کردههایخانه

، این  خواه، ارگو و های کشم، بهارک، جرم، یفتل پایان، خاش، ارغنجگان از ولسوایلآوارهبه گفته طین 
 اند. آباد به مرکز ولیت بدخشان پناه آوردهساحاب  در شهر فیض
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ها حدود فته اخی  به سبب تشدید جنگگان بدخشان افزود که تنها در چند هکنندهرییس مهاجرین و عودت
 ۲۰۰تر از اند. او ترصی    ح کرد که از میان بیشهای مختلف آواره شدهخانواده از ولسوایل ۵۰۰دو هزار و 

کت کندز به بدخشان آمده آواره از کندز کمک شده است.  خانواده ۱۳۹اند. تنها به خانواده از باغ رسر
 های دیگر جریان دارد. ب  به خانوادهرساگوید که کمکعبدالواحد طین  یم

کت کندز آواره شده و به بدخشان پناه آوردهخانواده ها را به گویند که طالبان آناند، یمهابی که از باغ رسر
 بودن، کوچ دادند. در همت   حال، طین  از افزایش تعداد آواره

ها در گان با تشدید جنگجرم بدخشاب 
 بدخشان ابراز نگراب  کرد. 

 اندجا شدههزار خانواده در کندز ب   ۱۲

هزار خانواده  ۱۲در یک ماه گذشته،  گوید که در نتیجه جنگگان کندز یمکنندهریاست مهاجرین و عودت
 اند. شان شدههایمجبور به ترک خانه

دهای شدید مگان ولیت کندز یمکنندهسیح  رسویل، رییس مهاجرین و عودتغالم یان گوید که در نتیجه نی 
وهای امنین  و گروه طالبان در این ولیت، بیش از  اند. به گفته رسویل، این جا شدههزار خانواده ب   ۱۲نی 

آباد، چهاردره و ساحات مرکزی شهر کندز آباد، خانهای امام صاحب، عیلگان از ولسوایلشدهجا شمار ب  
 هستند. 

 با نهادهای کمک رییس مهاجرین این ولیت گفته است که در یک ماه اخی  
 

رسان، از مجموع در هماهنیک
اند که در حال حارص  روند خانواده آن به کمک نیاز داشته ۵۰۰جاشده، شش هزار و دوازده هزار خانواده ب  

 ها جریان دارد. توزی    ع کمک به این خانواده

ار، بغالن و کابل در همت   حال رسویل ترصی    ح کرده است که حدود دو هزار خانواده از کندز به ولیات تخ
 اند. رفته

 گان در این ولیت رو به افزایش است و برای رسیدهسیح  رسویل تعداد آوارهاز سوی دیگر، به گفته غالم
 

گ
، وجود دارد. ها و نبود گدامهای زیادی از جمله مسدود بودن راهبه آنان چالش  های مواد غذابی

ه 
ُ
 اندجا شدههزار خانواده در تخار ب  ن

های اخی  در ولیت تخار حدود گوید که در نتیجه جنگگان ولیت تخار یمکنندهریاست مهاجرین و عودت
ه هزار خانواده مجبور به ترک خانه

ُ
 اند. شان شدههاین

ه هزار خانواده از گان ولیت تخار یمکنندهیاست   لبیب، رییس مهاجرین و عودت
ُ
 ۱۳گوید که حدود ن

 اند. ها به شهر تالقان پناه آوردهولسوایل و مرکز ولیت تخار در بی سقوط ولسوایل
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، چال، خواجه بهاوالدها از ولسوایلرییس مهاجرین تخار گفت که این خانواده
 

ین، بهارک، های رستاق، بنیک
 قلعه و ولسوایل فرخار که جنگ در آن ادامه دارد و نی   از ساحات 

 
خواجه غار، درقد، دشت قلعه، ینیک

 اند. جا شدهدر شهر تالقان مرکز این ولیت ب  « چشمه شی  و قول برس»

خانواده  ۳۰به  اند که نزدیکبه گفته لبیب، نزدیک به یک هزار خانواده از کندز نی   به شهر تالقان پناه آورده
 برند. شان به رس یمگاناند و دیگران در خانه بستهجا شدهآن در یک مکتب خصویص جابه

تری اختصاص یابد تا نیازهای این یاست   لبیب گفت که قرار است برای این مهاجرین یک مکان بزرگ
 اند از نظر مکان بودوباش رفع شود. ها که از کندز آمدهخانواده

خانواده از میان نه هزار خانواده  ۸۰۰گان تخار ترصی    ح کرد که تاکنون به کنندهو عودت رییس مهاجرین
غذابی توزی    ع شده است. در همت   حال، رسان، کمکهای کمکجاشده در تباب  با موسسهب   های غذابی و غی 

 برای کمکلبیب یم
 
 به این تعداد ب  گوید که منابع کاق

ست مهاجرین و جاشده وجود ندارد و ریارساب 
 به این حجم ب  های زیادی برای رسیدهگان تخار با چالشکنندهعودت

 
 گان مواجه است. شدهجا گ

های دیگر که در آن جنگ جریان دارد، بهی  از این پنج ولیت نیست. در صورب  که دولت وضعیت ولیت
 خواهد شد. برای پس زدن حمالت گروه طالبان اقدام جدی نکند، وضعیت بدتر از این 

 


