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می کامل اخبار

در ن خروج ر
ی
خارج از افغانستان و شدت گرفی جنگ در این کشور ،همسایگان و برج
اکی نیوهای
ی
کشورهای منطقه و جهان نسبت به احتمال مهاجرت توده ای افغان ها از کشورشان ابراز نگران کرده اند.
مقامات پاکستان و ایران در این زمینه گفتگو کرده اند.
خدیجه ییک از ین شمار شهروندان افغانستان است که از مدن به این سو راه اداره پاسپورت کابل را پیش
گرفته تا پاسپورت خود و خانواده اش را تمدید کند .وی نگران است که شورشیان طالبان بیشی ر
پیشوی
ی
خارج هستم و اگر طالبان بیایند،
کرده و بتوانند مراکز شهرها را نی ترصف کنند« :من کارمند یک موسسه
از همه ما انتقام یم گیند .آنها تغیی نکرده اند و هنوز هم یم خواهند با خشونت و زور به قدرت برسند ».
این بانو که اصال از والیت هرات است و در کابل کار یم کند ،به فکر انتقال خانواده اش به ایران و یا پاکستان
است« :مجبور هستیم که مهاجرت کنیم .جنگ هر روز شدیدتر یم شود و برای ما چاره ای جز فرار نمانده
است ».گرفی ویزای قانون برای رفی به این کشورها نی کار آسان نیست« :هر کیس از این وضع به نفع
خودش استفاده یم کند .سفارت ها و قنسولگری های ایران و پاکستان درخواست ویزا را قبول نیم کنند.
همه چی بازار سیاه و ده برابر شده است .مجبور شدم با یک کمیشن کار (فرد واسط) صحبت کنم تا کارهای
پاسپورت و ویزای مان را انجام دهد ».وی هزینه زیادی به این فرد رابط پرداخته که نیم خواهد در موردش
صحبت کند.
ی
نگران همسایه ها
ی
خدیجه نسبت به آینده اش در مهاجرت نی نگران است و نیم داند آیا یم تواند زندگ اش را دوباره از صفر
در ییک از کشورهای همسایه آغاز کند یا خی .دفی عمران خان نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه اعالم
کرده که وی با سید ابراهیم رئییس ،رئیس جمهور ایران تلفن صحبت کرده و گفته که "پاکستان و ایران
ممکن است با هجوم پناهجویان افغان روبرو شوند".
خیگزاری دولن "ایرنا" در ایران نوشته است« :عمران خان از وخیم تر شدن وضعیت امنین در افغانستان
ی
ابراز نگران کرد و هشدار داد که آخرین تحوالت یم تواند عواقب جدی برای پاکستان و ایران داشته باشد
و پناهجویان به سمت مناطق مرزی دو کشور هجوم آورند».
ایران و پاکستان دو کشور همسایه افغانستان هستند که از چند دهه به این سو میبان صدها هزار مهاجر
اقیح ،معاون سیایس وزیر خارجه گفته« :در حال حاض
قانون و غیقانون افغان هستند .اخیا عباس یعر ی
بیش از سه میلیون شهروند افغان در ایران زندگ یمکنند ».بر پایه آمار رسیم و داده های برگرفته از رس
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شماری سال  ۹۵در ایران ،شمار افغان های مقیم این کشور در آن زمان نزدیک به یک میلیون و  ۵۸۴هزار
نفر بوده است.
اخیا شاه محمود ر
قرییس ،وزیر امور خارجه گفته که پاکستان در یط سال های گذشته  ۳.۵میلیون مهاجر
افغان را پذیرفته است و بیشی از این نیم پذیرد .وی افزوده است« :ما نیم توانیم مهاجران بیشیی بپذیریم
و باید مرزهای خود را ببندیم .ما باید از منافع میل خود محافظت کنیم».

مهاجران افغان در ایران

بسیاری ها نی مثل خدیجه و خانواده اش به فکر مهاجرت هستند؛ نه تنها به ایران و پاکستان ،بلکه یم
اروپان برسانند .تمیم ییک از آوارگان جنگ در شمال افغانستان است که
خواهند خودشان را به کشورهای
ی
از کندز با خانواده اش به کابل گریخته است .وی نیم خواهد در کابل بماند« :افغانستان دیگر جای ماندن
هرجان که بروی در امان نیسن .در کابل هم حمالت انتحاری و انفجارها آدم را یم کشد .با قاچاق
نیست؛
ی
بر گپ زدیم .پناه خود را به خدا کرده و ایران یا پاکستان یم رویم .از آنجا هم ما را به سمت ترکیه و بعد
اروپا حرکت یم دهد».
جان
شاید تمیم از نامالیمات این سفر خطرناک چیی نیم داند و یا هم آن را به جان خریده یتا باالخره به ی
امن برسد .افغانستان هنوز هم دومی کشوری است که بیشیین شمار متقاضیان پناهندگ را در کشورهای
وپان در قبال پناهجویان افغان سختگیانه تر شده است .به
اروپان دارد .سیاست بسیاری از
کشورهای ار ی
ی
ی
ی
دلیل افزایش درخواست های پناهندگ در ین بحران مهاجرت و بحران کرونا ،رسیدگ به پرونده های
ی
پناهندگ چندین ماه و حن سال را دربر یم گید.
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ی
اروپان ها
نگران
ی
با وصف اینکه سازمان حقوق ر
بشی عفو بی الملل خواهان توقف اخراج های اجباری به افغانستان شده،
همی سه شنبه قرار است گرویه از پناهجویان رد شده افغان دوباره از آلمان به کابل اخراج شوند .این
سازمان گفته وضع امنین در افغانستان رو به وخامت گراییده و جان اخراج شدگان و حقوق ر
بشی آنان در
آنجا تهدید یم شود.
با اینهمه ،برج حکومت های راستگرای عضو اتحادیه اروپا خواستار "جلوگیی" از موج مهاجرت ها به این
ی
ی
بلوک شده اند .به تازگ ماریو دراگ ،نخست وزیر ایتالیا گفته است« :این قابل پیش بین است که خروج
نیوهای بی الملیل از افغانستان ،منجر به افزایش مهاجرت از این کشور یم شود .شمار این مهاجران هنوز
معلوم نیست ،اما همه یم دانند که رقم شان بسیار زیاد خواهد بود».
خیگزاری آلمان روز دوشنبه نوشته که طالبان تنها در هفته گذشته توانسته اند  ۲۸ولسوایل را ترصف کنند.
ی
تنها  ۱۱ولسویل مربوط به والیت بدخشان در شمال افغانستان است .فرار گرویه مردم و پناه بردن بیش
از یک هزار رسباز افغان به تاجیکستان ،مایه نگران مقام های کشورهای آسیای میانه شده است.
پنجوان قندهار را
در غرب ،ررسق و جنوب افغانستان نی وضع بهی نیست ،طالبان روز دوشنبه ولسوایل
ی
ترصف کرده و صدها خانواده مجبور به فرار شدند .به گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
ی
افغانستان ،شمار بیجاشدگان داخیل در این کشور به شدت افزایش یافته و امکانات کاف برای رسیدگ به
آنان وجود ندارد.
ی
نگران سازمان ملل
فیلیپو گراندی ،کمیسار عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نی گفته که پس از خروج کامل نیوهای
ی
بی الملیل از افغانستان ،احتمال افزایش بیجاشدگ و مهاجرت شهروندان افغانستان بعید نیست.
براساس آمار سازمان ملل متحد افغانستان در حال حاض حدود پنج میلیون آواره داخیل دارد و  ۲.۵میلیون
افغان در رسارس جهان رسما به عنوان مهاجر ثبت گردیده اند .عالوه بر جنگ ،حوادث طبییع و تغییات
ی
اقلییم نی باعث آوارگ و مهاجرت افغان ها یم شود .براساس آمار سازمان ملل متحد ،سال جاری این
کشور با خشکسایل روبرو خواهد شد .در حال حاض نی حدود  ۱۸.۵میلیون نفر ،یعن حدود نییم از
جمعیت افغانستان به کمک های ر
بشدوستانه نیاز دارند.
ی
نهان شان برسند و زندگ جدیدی را
اینکه خدیجه و تمیم باالخره خواهند توانست به سالمت به مقصد ی
در آرامش و رفاه برای خود بسازند ،مسئله ای است که گذشت زمان شاید بتواند به آن پاسیح مناسب
ر
پرسیس است که این روزها افغان ها از یکدیگرشان یم پرسند.
بدهد .ماندن یا رفی ،این
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سازمان عفو بی الملل با توجه به خروج نیوهای ناتو از افغانستان و بدتر شدن وضعیت امنین و حقوق
ر
بشی در این کشور ،خواهان توقف فوری اخراج پناهجویان از آلمان و سویس به این کشور درگی جنگ
گردید .

تصویر از آرشیف :تظاهرات علیه اخراج پناهجویان افغان از آلمان

بش روز دوشنبه هشدار داد که با خروج رسبازان بی الملیل و ر
این سازمان حایم حقوق ر
پیشوی طالبان ،این
خطر وجود دارد که وضعیت امنین و حقوق ر
بشی در افغانستان از این نی بدتر شود.
به گفته این سازمان ،با وجود بدتر شدن أوضاع امنین ،ادارات آلمان و سویس میخواهند صدها تن را به
این کشور اخراج کنند؛ در حایل که جان این افراد آنجا در خطر است.
یولیا دوخرو ،نماینده دبیکل سازمان عفو بی الملل در آلمان گفت« :افغانستان امن نیست و در این زمینه
سال ها است که تغییی ایجاد نشده است».
نماینده دبیکل سازمان عفو بی الملل افزود« :برخالف ادعای وزارت داخله آلمان فدرال و برج از وزارتهای
داخله ایاالت ،در افغانستان مناطق امن وجود ندارد» .دوخرو از این که قرار است روز سه شنبه گرویه از
مهاجران از آلمان به افغانستان اخراج شوند ،انتقاد کرد.
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لیتوانیا به دلیل افزایش شمار مهاجران از مرزهای بالروس به داخل این کشور وضعیت اضطراری اعالم
کرد .همزمان با افزایش تنشها میان بالروس و اتحادیه اروپا ،اولی گروه از ماموران فرانتکس کار خود را در
لیتوانیا آغاز کردند .این ماموران در کنیول مرزها با نگهبان مرزی لیتوانیا همکاری خواهند کرد .
ایگل بیلوتیت ،وزیر داخله لیتوانیا جمعه شب  ۲جوالی گفت که اعالم وضعیت اضطراری برای ایجاد یک
سیستم نیومندتر مدیریت ورود مهاجران به این کشور ضوری بود.

گروهی از مهاجران افغان که توسط پولیس لیتوانیا دستگیر شدهاند .عکس از ماموران مرزی لیتوانیا

قضان را در اختیار داشته باشیم
او در جلسه حکومت لیتوانیا گفت« :مهم است که ما یک سیستم و ابزار
ی
تا بتوانیم در پاسخ به چالشهای موجود [مهاجرت] تصامیم رسی ع بگییم».
مقامهای لیتوانیا روز یکشنبه  ۳جوالی اعالم کردند که رقم غیمنتظره  ۱۶۰مهاجر را که از مرزهای بالروس
وارد این کشور شده بودند دستگی کردهاند .به گفته این مقامها شمار مهاجران دستگی شده از آغاز سال
به  ۱۰۹۸تن رسیده است و این رقم  ۱۲بار بیشی از رقم مهاجران دستگی شده در طول سال گذشته است.
خی داده و گفته بود که بیشی این مهاجران از
لیتوانیا روز جمعه گذشته نی از دستگیی  ۱۵۰مهاجر ی
کشورهای خاورمیانه بودهاند.
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ورود ماموران فرانتکس به لیتوانیا
از سوی دیگر همزمان با تشدید نگرانها از وضعیت در مرزهای بالروس و لیتوانیا ،یک گروه متشکل از
شش کارمند فرانتکس ،آژانس کنیول مرزهای بیون اتحادیه اروپا ،در لیتوانیا به کار خود ِآغاز کردند تا با
ماموران مرزی این کشور همکاری کنند.
لیتوانیا با بالروس  ۶۷۹کیلومی مرز مشیک دارد و دولت لیتوانیا مقامهای بالروس را متهم کرده است که
راه عبور مهاجران از این کشور به لیتوانیا را باز کردهاند.
ی
ر
منتش شده از سوی نگهبانان مرزی لیتوانیا ،مهاجران به سادگ از روی موانع
ویدیون
بر اساس تصاویر
ی
مرزی یمپرند و از بالروس وارد لیتوانیا یمشوند.
این در حالیست که السکاندر لوکاچنکو ،رئیس جمهور بالروس ،تهدید کرده است که برای مقابله با
مجازتهای اعالم شده از سوی اتحادیه اروپا علیه رژیم این کشور ،کنیول مهاجران در مرزهایش راتسهیل
خواهد کرد.
لتوانیا به دلیل منحرف کردن یک هواپیمای مسافربری رایان ایر برای بازداشت یک تن از روزنامه نگاران
مخالف رژیم این کشور ،مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

سازمان غیدولن عفو بیالملل ) (Amnesty internationalدر گز ر
اریس درمورد افغانستان نوشته است
ی
مناسن برای انتقال رسی ع
که حدود  ۴میلیون بیجاشده در افغانستان در ررساییط زندگ یمکنند که بسی
ی
هان مثل کووید –  ۱۹است.
ویروس ی
جنون این سازمان گفته است« :کمپها بسیار تنگ اند و حن
سمیا حمیدی ،معاون بخش آسیای
ی
طن ندارند .از افرادی که در این کمپها جابجا شده اند حمایت ناچی برای
ابتدانترین دستگاههای ی
ی
بهیشدن وضعیت شان صورت گرفته است».
اسپوتنیک افغانستان در سال  ۲۰۱۸گز ر
اریس در مورد اردوگاه بیجاشدههای جنگ کندز تهیه کرد .این گزارش
غذان و لباس و کفش و کمپل به این اردوگاه کمک کند.
باعث شد تا ییک از بازرگانان افغانستان مواد
ی
ی
خینگار اسپوتنیک افغانستان یک بار دیگر به این اردوگاه رفته و از وضعیت زندگ بیجاشدهها
طارق عظیم ،ی
این گزارش را تهیه کرده است:
وضعیت اردوگاه مهاجرین جنگ کندز تغیی نکرده است؛ حتا بدتر از سال  ۲۰۱۸شده است.
ی
ابتدانترین امکانات زندگ را ندارند .همه از عدم حمایت حکومت افغانستان شکایت دارند.
این بیجاشدهها
ی
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نظرگل خانیم پا به سن گذاشته است .شوهرش و خواهرش را در جریان جنگ کندز از دست داده است.
یمگوید:
ی
ی
«همه مریض شدیم ،رسما خوردگ بود یا کرونا نیمدانم .برای ما گفتند ،شما کرونا ندارید و رسماخوردگ
دارید .دوا برای ما نیاوردند».

ی
رحمالدین ییک از کسان است که در این اردوگاه زندگ یمکند .یمگوید ،مال و زمی ما در بمباردها با خاک
ُ
یکسان شد .خودم زخیم شدم و نه تن از اعضای خانوادهام کشته شدند.
«در جریان ویروس کرونا دولت به ما هیچ کمک نکرد .خودم هم به ویروس کرونا آلوده شدم اما دولت
کمک نکرد .خداوند خودش کمک کند».
احمد کوچک از آرزوهایش یمگوید .دوست دارد در آینده دکی شود .اما ظاهرا این آرزو در حد یک آرزو
ِ
باف یمماند .برای دکی شدن نیاز به مکتب و دانشگاه است .این اردوگاه مکتب ندارد .احمد از حکومت
هان که در خصوص
افغانستان یمخواهد تا برای او و دیگر کودکان این اردوگاه مکتب ساخته شود.اما نهاد ی
بیجاشدهها کار یمکنند چه مقدار در کار شان موفق بوده اند؟
سید عبدالباسط انصاری ،مشاور مطبوعان وزارت امور مهاجرین در گفتوگو با اسپوتنیک افغانستان
یمگوید:
«در سال گذشته به تعداد یکصدودههزار خانواده بیجاشده را در رستارس افغانستان توانستیم کمکرسان
غذان ،در بخش معارف و
بکنیم .به شمول
هان که در داخل کابل وجود دارد .در کنار پول نقد و مواد ی
کمپ ی
ی
صحت هم هماهنیک الزم میان این دو وزارت وجود دارد .خوشبختانه میان وزارت مهاجرین و نهادهای
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ی
هان
کمکرسان هماهنیک وجود دارد .مواد
غذان و مواد بهداشن و آگایه از ویروس کرونا شامل کمک ی
ی
است که صورت گرفته است».
ی
او مشکالت در این خصوص را یمپذیرد اما یمگوید ،ما مشکالت بیجاشدهها را درک یمکنیم و روی هماهنیک
کمکها تالش خواهیم کرد.در همی حال سازمان عفو بیالملل حکومت افغانستان و جامعه جهان را به
انجام مسوولیتهای شان در قبال این دسته مردم افغانستان و اختصاص پول برای بیجاشدگان ،جهت
غذان ،آب صیح ،بهداشت و صحت و سالمن شان ،فرا خوانده است.
رفع مشکالت مسکون ،ی

به گفته اتاق تجارت و صنایع آلمان ،همه گیی کرونا ظاهرا بر روند آموزش حرفه ای مهاجران تاثیات
نظرسنیح از ررسکت ها و نهادهای تجاری به این نتیجه رسیده
بسیار منف داشته است .این نهاد پس از یک
ی
است .

در آلمان مهاجران و آوارگان در برخی موارد به امکانات الزم برای تحصیل و یادگیری دسترسی ندارند/.عکس: Imago

براساس گزارش های گروه رسانه ای فونکه آلمان به روز یکشنبه ،در یک همه پریس از ررسکت ها و نهادهای
تجاری در آلمان ۶۰ ،درصدشان اعالم کردند که پیامدهای همه گیی کرونا مهاجران کارآموز را بیشی از
همکاران دیگرشان متاثر کرده است.
نظرسنیح را انجام داده است .براین اساس ۷۰
به گزارش این روزنامه ها ،اتاق تجارت و صنایع آلمان این
ی
سازمان اقتصادی به شمول  ۴۱اتاق صنایع و تجارت ۱۶ ،اتاق مسلیک و  ۱۳سازمان دیگر مانند اتاق های
زراعت و یا ارائه کنندگان آموزش حرفه ای به مهاجران در این نظرخوایه ررسکت کرده اند.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

http://www.morr.gov.af 12
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

گفته یم شود که از هر سه سازمان ررسکت کننده ،ییک به کمبود تجهیات تخنییک اشاره کرده که باعث یم
خون پیش نرود .مثال پناهجویان در بسیاری موارد لپ
شود روند آموزش حرفه ای به پناهجویان اغلب به ی
تاپ نداشته و به اینینت نی دسییس ندارند .
تقریبا از هر چهار سازمان ررسکت کننده دراین نظرخوایه ،ییک گفته که در طول همه گیی کرونا ،تقریبا از
روند آموزش زبان آلمان اصال حمایت نشده و افزون براین امکانات محدود گفتگو و تبادل نظر ،بر ر
پیشفت
های به دست آمده در زمینه ادغام اجتمایع مهاجران تاثی منف یم گذارد.

وضعیت صیح صدها پناهجوی در بروکسل پایتخت بلجیم در حال وخیم شدن است.
غذان کردهاند و چهار تن شان
آنان از چند هفته به اینسو به دلیل دریافت نکردن اسناد اقامت اعتصاب ی
دهانهای خود را دوخته اند.

آرشیف ،بیرق بلجیم

ر
اکییت این پناهجویان از پاکستان ،الجزایر ،تونس ،مراکش و مرص هستند.
آنان از حکومت بلجیم یمخواهند که برایشان خدمات اجتمایع عرضه کند و اجازۀ کار را نی دهد.
ر ً
اکیا غیقانون در یک کلیسا و دو
بر اساس گزارشها ،از  ۲۳ماه یم به این سو بیش از  ۴۰۰پناهجوی
پوهنتون بروکسل دست به اعیاض زدهاند.
حکومت بلجیم هنوز به آنان پاسیح نداده است.
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