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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

انهینجات داده شده از مد انیبه پناهجو  ا یتالیا  4 -------------------------------- « وز یمهاجر ن سبوکیف» اجازه ورود داد  تر

ا   طیشر
 

 5 ---------------------------------------------- « یآزاد و یراد» در جوزجان  ها جه ناامن  یشده در نت جا یزنان ب زندگ

 6 ------------------------- «وزارت  تیسا بیو » کرد   یاعالم همکار  نی" با وزارت امور مهاجر نر ی"قطر چار  هیت  موسسه خ

ي حقونو   7 --------------------- «وزیمهاجر ن»  ستل  یا ړ ته ا ودو یښسازمان: طالبان په زوره خلک خپلو کورنو پر  ار څد بشر

 9 -----------------------------------------« وز یمهاجر ن سبوکیف» ماهه شد  کی میصدها پناهجو در بلج ی  اعتصاب غذا

 تیسا بیکرد و   دار ید رانینوب غرب وزارت امور خارجه اج یایکل آس  ر یو مد ر یوز  ار یبرنامه ها با دست قیو تطب یسیپال ی   مع

 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- «وزارت 

 11 ------------------------------------------ « وز یمهاجر ن» را ندارم  کیس  چی: در افغانستان هشیمهاجر اخراج شده از اتر 

 12 «وزیورونی» دارد  از ین انیپناهجو  یفور  عی    مند بحران مهاجرت و توز روش تیر یمد یبرا سیمیسازمان ملل: اروپا به مکان

 14 -------------------------------------- « وز یمهاجر ن» در کابل خواهان شپناه از دولت هستند  افغانستان: آوارگان داخل
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 اخبار کامل  میر  

انه اجازه داد در بندر  ۵۷۲به  ایتالیا  ه مدیتر سیسیل وارد شوند. این  شهر  پناهجوی نجات داده شده از بحت 

اوشی   واکینگ" نجات داده شده و چندین روز " پناهجویان در چند عملیات مختلف توسط کشنر نجات

انه"  .را در عرشه کشنر گذرانده بودند کارمندان این کشنر نجات که متعلق به سازمان "خدمات عاجل مدیتر

 . هشدار داده بودند که آب و غذا در حال تمام شدن است است،

 

سیسیل  از اعضای اتحادیه اروپا، به این کشنر نجات مهاجران اجازه داده شد در بندر  پس از ارصار این گروه 

نجات آنان را متهم کرده که به قاچاقچیان  لنگر اندازد. ایتالیا قبال برخ  از سازمان های امدادی و کشنر های

 .انسان کمک یم کنند
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 که در بخش صنایع دستی کار یم
ی
روستاهای خود به شهرها نقل مکان  کردند، به علت ناامتی از زنان
 .ها در شمال افغانستان بیشتی شده استولسوایل ها پس از سقوطاند. این نقل مکانکرده

غان که از والیت رییس اند، پشمی فاریاب و شپل آمدههاگرویه از زنان بیجا شده در کمپ پل خراسان شتر
 .کنندیم

افغای  یا کمتر از یک دالر  ۵۰ای کار شان فقط رسد حاصل یک هفتهتن یم ۱۵۰این زنان که تعداد شان به 
 .است

یک دست خود پشم گوسفند و  هاست. او با راضیه باشنده اصل ولسوایل قیصار فاریاب نت   ییک از این زن
ی جمع کند دهد، تا تار ی تار را چرخ یمهابا یک دست کلوله  .بیشتر

 
 ها در جوزجانآرشیف، زنان بیجا شده در نتیجه ناامنی

از قیصار فرار کرده آمدیم،  افغای  حاصل یک هفته کارش راض  است: "ما  ۵۰این خانم روستای  از دریافت 
کردیم و تار را به رییس یمآنجا مالداری داشتیم، پشم ر قیصار جنگ شدید بود ولسوایل ما سقوط کرد. در د

غان آمدیم در اینجا هم پشمآورده با قیمت مناسب یم قالی   بافان اندخوی  رییسفروختیم. در کمپ شتر
 ".حد اقل بیکار نیستیم ستدهندو پول ناچت   است باز هم خوب اافغای  یم ۵۰کنیم به یک کیلو تار یم

شهرت قالی   افغای  حاصل  گوید کهنور احمد نوری، مسوول انجمن قالی   بافان جوزجان در شهر آقچه یم
 .کنندنسل خود افغانستان تولید یم دست رنج زنانیست که تار باکیفیت از پشم گوسفندان



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

6 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 مجاما بازار قالی   ضعیف شده و مالکان کارگاه
 
های دست بافت دوم و سوم فرمایش بور اند های قالی   باف

ند تا بیکار نمانند  .را به قیمت ارزان بگت 

ها فروشات و بازار در آینده گوید: "فعلن فروشات و بازار قالی   خوب نیست، امیدوار هستیم کهنوری یم
 ".کند  قالی   خوب شود و بازار قالی   هم رونق پیدا 

 .یاب از وضعیت زنان بیجاشده نگران استزاده، فعال حقوق زن در فار آمنه مخلص

ها اواخر به دلیل جنگ های فاریاب مشغول تولید تار قالی   بودند در ایناو گفت، اغلب زنای  که در ولسوایل
 .اندبیکار شده

های که اند: "اکتر خانمبیجا شده زاده، شماری هم ولسوایل خود را ترک کرده و به شهرها بگفته بانو مخلص
 بودند جنگ ها در اطراف هستند مخصوصا در ولسوایل

 
ها ها باعث شد که بسیاری آنمرصوف قالی   باف

 ".مهاجر شوند

 .های دور از مشاغل زنان در روستاهای افغانستان استذشتهرییس از گصنعت پشم

کرده و باید زنان افغان که با زحمت   گویند که تار یر کیفیت خارخر قالی   افغای  را بدنامریس یمزنان پشم
 .کنند، حمایت شوندتار باکیفیت تولید یم

کمک رسای  به بیجاشدگان   پس از در خواست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از جامعه جهای  برای
یه قطر ناامن   در نشسنر با نور الرحمن  (QATAR CHARITY)چارینر  های اخت  در کشور، موسسه خت 

، وزیر 
ر
 به وضعیت بیجاشدگان داخل همکاری امور مهاجرین اخالف

 
د که در خصوص رسیدگ  تعهد ستر

 .میکند

 داخل در یر تشدید  اش را از افزایشپیش از این وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان نگرای  
 

آوارگ
 بهخشونت

 
های روی دستش های اولیه بیجاشدگان را جز برنامه نیازمندی های طالبان اعالم کرده و رسیدگ

 .خواند

داییم در کشور بیان کرد  محمد عل الغامدی، رئیس این موسسه با ابراز امیدواری از برقراری صلح
ادامه مددرسای  ها برای نیازمندان، اکنون مصمم هستیم  "افغانستان در یک وضعیت دشوار قرار دارد. ما به

 
 

 ".ر افغانستان کمک رسای  کنیمبا دولت به بیجاشده های داخل د در همکاری و هماهنیک

همکاری بیشتر ادارات مددرسان  در همی   حال وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان ضمن تاکید به حضور و 
دوستانه به بیجاشده ها، ارایه خدمات  به نیازمندان، از آن اداره خواست که در زمینه توزی    ع کمک های بشر
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 و پایدار در 
 
کودکان   مع بیجاشدگان و ایجاد یک مرکز آموزشر و تربینر برایشهرک ها و ساحات تج انکشاف

 .داشته باشد یر شنوشت مهاجر افغان در ایران و پاکستان با این وزارت همکاری

 

ایط  ایشان افزود: "هرچند ما برنامه های طوالی  مدت برای بیجاشده ها روی دست داریم؛ اما در چنی   شر
دوستانه هستی ایط دولت و همکاران بی   الملل دست به  م. نیاز است در متمرکز روی خدمات بشر چنی   شر

 شوند،این مردیم که در جنگ افروزی یک گروه تروریسنر مظلوم واقع یم دست هم بدهند تا بتوانیم به
 " .رسای  بکنیمکمک

ي حقونو څار سازمان په یوه ، طالبان د بشر ې د افغانستان په ختیځ کندز والیت گې له  اعالمیه گې ویل  خر
ي  ر ملکیان له خپلو کورونو ایستل  او کورنو ته ی   حکومت شه د همکارۍ په تو  افغان اور ورته کړی. د بشر

ې پر ملک  خلکو   .خپل بریدونه و دروي حقونو څار سازمان له طالبانو غواړي خر

ي حقونو څار  کت سییمې یو شمت  اوسیدونیک  د بشر ې وسله وال  د کندز والیت د باغ شر سازمان ته ویل  خر
ې د دوو ساعتونو لپاره خپل  و د لوډسپیکرونو طالبان د دوې سییمې ته ننوتل ا په وسیله ی   پر خلکو امر وکړ خر

ې  ۍ د کندز ښار ته و تښتیدل  ۴۰۰په پایله گې  کورونه پریږدي خر
 .کوری 
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ي حقونو څار سازمان :  د بشر ه شوې اعالمیه گې لیکل  ې په ورځ په یوه ختر ې چهارشننر  وسله وال» د تت 
تور د خلکو کورونه لوټ  شه د همکارۍ په طالبان د افغانستان په خیتځ گې د برید پر مهال له حکومت

 «.سوزیل  دي کړي، اوسیدونیک  ی   په زوره آواره کړي او کورونه ی   

ې راهییسې طالبانو د افغانستان په شمایل  والیتونو 
ې د روان میالدي کال د یم له میاسنر یاد سازمان اټکل کوي خر

 .ولسوایلۍ نیویل  دي ۱۵۰گې 

کت سییم  اوسیدون ې د جون له کندز گې د باغ شر طالبان وسله وال د سییمې  پورې، ۲۵نه تر  ۲۱یک  ویل  خر
ې دوې له وړاندې له افغان دولت شه ې  خلکو ته ویل  خر ي حقونو د څار سازمان لیکل  خر

مرسته کړې. د بشر
ې دوې ې  طالبانو ادعا کړې خر سیمه پریږدي. که څخه هم طالبان « د خپل امنیت لپار»خلکو ته امر کړی خر

  خو یاده ډله تل له دولت شه د خلکو د   د 
ه نه من  همکارۍ په تور ملک   کورونو د سوځولو او لوټولو ختر

 .وګړو ته زیان اړویل دی

 
 DW :د افغانستان کندز والیت. انځور

ې د طالبانو د ګواښ له امله  ي حقونو څار سازمان ویل  خر
ۍ له  ۴۰۰د بشر

ې د  کوری  خپلو سیمو تښتیدیل  خر
ۍ د بدخشان فیض آباد   ۲۰۰دغو کورنیو له ډیلې 

 .و شمت  نور ی   بیا تالقان ښارته پناه وړيښار او ی کوری 

 زه کونډه یم او تاسې ویلې د خلکو کورونو لټوئ

ې  کت له اوسیدونکو شه ختر ي حقونو څار سازمان د جوالی په لومړیو گې د ټیلفون له الرې د باغ شر
د بشر

 .وکړې

https://www.hrw.org/news/2021/07/07/afghanistan-taliban-forcibly-displace-civilians
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ي حقونو څار سازمان شه  ۴۳د سییمې یو تن اوسیدونیک  و گې وویل:  کلن شاج الدین د بشر ې » په ختر کله خر
.  د طالبانو اعالن یمې واورید نو پټ شوم ځکه پوهیدم  

ې طالبان به راپیسې راشر د سییمې دغه اوسیدونیک « خر
و یو  کال گې کله  ۲۰۱۵په » ویل:  ې طالبانو د دوو اونیو لپاره د کندز ښار و نیو، نو د افغان شتت  قومندان  خر

ې غوښته وکړه او را 
ې دوې ته خواړه له ما څخه د مرسنر ې مونږ « برابر کړي.  ته ی   وویل خر شاج الدین وای   خر

و ته خواړه برابر کړل خو  و شه مرسته کړې او باید خپل  افغان شتت  ې ما له افغان شتت  اوس طالبان وای   خر
 .پریږدم ځای

ې د طالبانو له اعالن  ۴۵یوې  ي حقونو څار سازمان ته ویل  خر
ې د بشر

ې ښځ 
وروسته، د دوې جنګیایل   کلن 

  پیل کړل. نوموړې وای   وای   ما 
، تاشې ویلې د خلکو کورونه «زه کونډه یم» ويل هغوې ته و  کور په کور تاالشر

ې وویل
ې  لټوئ. یادې ښځ  ې طالبانو راته وویل خر  .شه دې مرسته کړې او باید دا سیمه پریږدې« کفار» خر

 .گې ژوند کوي  کلونو وروسته خپله سیمه پریښوده او اوس په فیض آباد   ۲۰کله ښځه له   ۴۵دغه 

ي حقونو څارسازمان اندیښنه  د بشر

  جنایت په اړه اندیښمن دی او پر د بشر 
عامو خلکو بریدونه او د دوې  ي حقونو څارسازمان د طالبانو د جنیک 

ې پر ملک  خلکو خپل  د کورونو لوټول له نړیوالو قوانیو څخه شغړونه .یاد سامازمان له طالبانو غواړي خر بویل 
ې د سویلې د خ بریدونه و دروي و پر مهال پر طالبانو او له ملګرو ملتونو او دولتونو غواړي خر فشار راوړي تر  تر

  
 .څو د دوې د زور زیاتیو مخه و نیول شر

پناهجویانی که در بلجیم خواهان دسترسی به خدمات صحی هستند، از یک ماه به این سو دست به اعتصاب 

 غذایی زده اند.
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آنان می خواهند دولت بلجیم خدمات صحی را برای پناهجویان قانونی سازد. این پناهجویان مراکشی در  

 .دمحوطه دانشگاه بروکسل پایتخت بلجیم دست به اعتصاب غذا زده ان

علم امله وال، معی   صاحب پالییس وزارت امور  مهاجرین و عودت کنندگان که در ترکیب یک هیئت  شت 
ا سید رسول موسوی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوب اعزام گردیده، ب دولنر به جمهوری اسالیم ایران

 .وزارت امور خارجه جمهوری اسالیم ایران دیدار و گفتگو کرد غرب

در شهر تهران صورت گرفت، احمدجاوید رسویل رئیس  شطان سال جاری 15دراین دیدار که روز سه شنبه 
  و نماینده فوق العاده ریاست جمهوری در معلومات و عبدالغفور لیوال سفت   عمویم اداره مل احصائیه و 

 .ایران نت   حضور داشتند

ونییک و امکان افزایش مراکز توزی    ع موضوعایر بود که در این نشست   تشی    ع روند توزی    ع تذکره الکتر
 

چگونیک
 .روی آن صحبت شد
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ونمند سازی همکاری های وزارت خارجه ایران در امر قان هیئت اعزایم دولت افغانستان در این دیدار از 
مهاجرین،  ایران و همچنی   نقش سازنده آن اداره در ایجاد تسهیالت اجتمایع برای حضور مهاجرین مقیم
 .تقدیر به عمل آوردند

یک میدان هوایی آلمان  گروه دیگری از مهاجران ازافغانستان که بسیاری ها به فکر ترک کشور هستند،  در اوضاع نابسامان

 .اتریش زندگی کرده، همین حاال به فکر مهاجرت دوباره می باشد به کابل اخراج شدند. یکی از این مهاجران که سال ها در

 
 یک پناهجوی اخراج شده از آلمان

ند. وی می شهر هانوفر آلمان به کابل اخراج شد پناهجویانی است که روز سه شنبه از میدان هوایی ۲۷محمد جعفری، یکی از 

رد شده  کرده و به خاطر اینکه مدتی از زمان کارت اقامتش گذشته بود، درخواست تمدیدش گوید شش سال در اتریش زندگی

بود که برای تمدیدش اقدام کردم. اسنادم را گرفتند و به  مدتی از زمان اسناد اقامتم گذشته»و به همین دلیل اخراج شده است: 

 «.به آلمان منتقل کرده و از آنجا اخراج کردند اتریش همین دلیل من را از

کسی را در کابل ندارند و نمی تواند به والیت اصلی  ساله افغان که حاال در یک هوتل در کابل اقامت دارد، هیچ ۲۲این مهاجر 

پنج یورو داشته رسید،  وی می افزاید وقتی به کابل« اعضای خانواده ام در ایران زندگی می کنند. تمام»اش غزنی برگردد: 

پول به من می دهند تا در افغانستان دوباره زندگی ام را شروع کنم.  به من گفتند که مقداری»و آن را نیز خرج کرده است: 

داشتم که خرج کردم. حاال هیچ پولی  روز سه شنبه به کابل رسیدم، هیچ پولی به من ندادند. من پنج یورو با خودم اما وقتی

 «.ندارم

اختیار ندارد؛ مخصوصا در شرایط فعلی که  حکومت افغانستان امکانات کافی را برای رسیدگی به مهاجران اخراج شده در

 .شور شدت گرفته و باعث هزاران خانواده درون این کشور آواره شونداین ک جنگ و شورشگری طالبان در اکثر نقاط
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ما برای مهاجرانی که از اروپا »می گوید:  اسالم الدین جرات، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان

سپس باید به  اده می شوند وزیادی بکنیم. آنان فقط دو هفته در یک هوتل در کابل اقامت د اخراج می شوند، نمی توانیم کمک

حاضر وضع در افغانستان بسیار وخیم است و این افراد  در حال»وی اما اضافه می کند: « والیت های اصلی شان بازگردند.

 «.آنان وجود ندارد اگر سازمان های بین المللی به آنان کمک نکنند، منبع دیگری برای حمایت از .نمی توانند بازگشت کنند

اتحادیه اروپا می پذیرد که در آن ذکر شده در  مهاجران اخراج شده را براساس توافقنامه مهاجرت افغانستان با حکومت کابل

حاال خواهان  آغاز یک زندگی جدید برای اخراج شدگان وجود دارد. حاال وزارت امور مهاجرت افغانستان مناطق امنی برای

و هیچ جای امنی وجود ندارد. وضع افغانستان حتی  مال متفاوت استدر حال حاضر وضع کا»بازنگری این توافقنامه است: 

ایم در توافقنامه  نیست. ما با مسئوالن اتحادیه اروپا در کابل گفتگو کرده و از آنان خواسته برای اخراج یک نفر هم مناسب

 «.تجدیدنظر کرده و اخراج به افغانستان را متوقف کنند

خانواده ام در ایران زندگی » مجدد فکر می کند:  در افغانستان چه خواهد شد و به مهاجرت محمد جعفری نمی داند که آینده اش

ایران بروم.  وعده هایش عمل نکند، من مجبورم در کابل کار کرده، پول پیدا کنم و قاچاقی به می کنند. اگر دولت اتریش به

 «.وضع والیت مان خراب است و من نمی توانم به غزنی بروم

انجام داده باشند و یا در تثبت هویت شان همکاری  شورهای اروپایی می گویند که افرادی را اخراج می کنند که جرمیمقامات ک

 «.من وجود ندارد من هیچ جرمی را انجام نداده ام و هیچ پرونده ای نیز علیه»جعفری می گوید:  نکرده باشند. اما مجمد

پناهجویان اخراج شده پرونده ای در مورد چگونگی  ند معموال همراه بامقامات وزارت امور مهاجرین افغانستان می گوی

 .یا مراتب جرمی شان ارائه نمی شود رسیدگی به درخواست پناهندگی و

تن  ۱۰۵۰۰افغانستان، تنها در یک هفته گذشته  براساس آمار هفتگی اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در

 .آواره شده اند ر جنگتنها در والیت غور به خاط

مرکزی افغانستان کمک های امدادی دریافت  آواره داخلی در مناطق ۲۱۲۰۳براساس آمار این سازمان در این مدت زمان 

 .شمال ثبت نام شده اند که نیازمند کمک هستند تن آواره داخلی نیز در ۲۸۵۶کرده و 

تن در افغانستان کمک های بشری چندجانبه را در شرق افغانستان دریافت  ۳۳۸۲۴براساس آمار این اداره در هفته گذشته 

 .کرده اند

رسیدگی به اخراج شدگان از اروپا را ندارد. از سویی  اینهمه می رساند که افغانستان درگیر بحرانی انسانی درونی شده و توان

و ایتالیا نیز از احتمال  ه افغانستان از جمله ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و حتی ترکیههمسای نیز مقامات کشورهای

 .مهاجرت توده ای افغان ها ابراز نگرانی کرده اند

ساز و کاری جدید برای توزی    ع  گوید که اروپا بهکمیساریای عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یم
قانوی  وارد   که به صورت غت 

 .شود، نیاز داردکشورهای این قاره یم  فوری مهاجرای 

کمیساریای تحت نظارت سازمان ملل روز جمعه در این خصوص   قاض  سلی   اشمیت، سخنگوی این
مهاجرای  که سالم از  ارچه توزی    عریزی و یکپفورا باید به ساز و کاِر خودکار، قابل برنامه ترصی    ح کرد که اروپا 
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انه نجات داده یم تر آنها در کشورهای مختلف پذیرش مناسب و شی    ع شوند مجهز شود تا زمینهدریای مدیتر
 .فراهم شود

 به وضعیت  آیا عدم
 

دوستانه  پناهجوی نجات یافته در سال گذشته که با کشنر  ۱۸۰رسیدگ اِوشن »بشر
 سیاست مدیریت بحران مهاجرت در اروپاست؟ ل شدند نشانه ناکارآمدیبه سواحل ایتالیا منتق« وایکینگ

گزاری فرانسه ترصی    ح کرد:  خانم که این یک اشکال   توانم بگویمنیم»اشمیت در پاسخ به این سوال ختر
قایق به قایق و در کل نبود یک مکانیسم کارآمد  موردی و مجزا بوده اما به هر حال از مشکالیر درمذاکرات

 «.مند پناهجویان حکایت داردروش ر توزی    ع خودکار و مبتن  ب

 
 بحران مهاجرت

 توانند در ایتالیا، کشوری که پس از نجات از دریا به آن منتقلافراد یم مطمئنا این»وی در ادامه یادآور شد: 
فشده  دهند اما این بار نباید تنها به دوش کشورهای مشر

 
انه بیافتد و این  اند درخواست پناهندگ به مدیتر

 «.و اسکان کلیه پناهجویان شوند به دلیل موقعیت جغرافیای  ملزم به پذیرش کشورهای

دلیل نیازمند  به همی   »کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان سپس افزود:   سخنگوی
 و مسئولیت بی   

 
بتوان از این راه افرادی که از جنگ،   کشورهای مختلف اروپای  هستیم تا تقسیم همبستیک

 «.الملل قرار دادحمایت بی    گریزند را تحتشکوب و آزار و اذیت یم

ی پناهجویان از کشوری به کشور دیگر در طول دوره همه وی سپس به متوقف شدن روند جابجای   گت 
 »گفت:   گذشته اشاره کرد و   بیماری کووید یط سال

 
 اگر ساز و کار مشخیص برای مدیریت پذیرش و رسیدگ

 «.آمدبه امور پناهجوبان وجود داشت چنی   مشکالیر پیش نیم
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عملیایر برای  هایاندازی چنی   ساز و کاری، ظرفیتاشمیت همچنی   تاکید کرد که در صورت راه سلی   
انه تقویت یم  جستجو و نجات مهاجران در مدیتر

 
یان کشورها در مدیریت این بحران پیش م شود و همبستیک

دیم از ورود این افراد به اروپا شکل  .گت 

وهای بی   الملل هزار افغان در داخل این  ۲۰۰ها، حدود از افغانستان و تشدید جنگ به دنبال خروج نت 
 .خواهان شپناه هستند اند از دولتاند. تعدادی از این آوارگان که به شهر کایل پناه آوردهشده کشور آواره

 کنند. عکس از مهاجر نیوزخانواده آواره زندگی می ۱۲۷در کمپ غیر رسمی گل سرخ در کابل، حدود 

ق افغانستان در کمپخانواده آواره از خشونت ۱۲۷حدود  چهاررایه گل شخ در پایتخت  های اخت  در شر
 .رسیم، بیشتر آوارگان از والیت لغمان هستند اند. در این کمپ کاهگل غت  افغانستان جابجا شده

 یم ۵۵رستم خیل، 
 

و یر شپنایه نمیتواند به  کند و به دلیل نا امن  ساله، با خانواده اش در این کمپ زندگ
 .والیت لغمان برگردد

ایم. در دولنر شپناه موقنر ساخته ما یر شپناه هستیم و در این زمی   »گو با مهاجر نیوز گفت: و او در گفت
 کنیم.  لغمان جنگ جریان دارد و در آنجا جای  

 
تنها امیدواری رستم این است که « نداریم که در آن زندگ

 .پایان یابد و او به قریه خود برگردد اما نمیداند بدون شپناه چه کند جنگ در لغمان
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 خود را رها و در یک گوید خشونتویل گل، یک آواره دیگر جنگ است که یم
 

ها باعث شده او کار وزندگ
 کندخانه ویرانه در این کمپ زن

 
 .دگ

 یم من با همشم در این اتاق خرابه و تاریک»ویل گل به مهاجر نیوز گفت: 
 

کنیم وبه هیچگونه خدمایر زندگ
ش نداریم.   .کردن یک شپناه مناسب و زمینه کار شد  او از دولت خواهان فراهم« دستر

 ساله، یک آواره دیگر از والیت لغمان است که همراه با خانواده ۵۵خان داد، 
 

اش در کمپ گل شخ زندگ
 .دبر کند و از یر شپنایه رنج یمیم

کشورهای خارخر و آوارگان   های گذشته دولت افغانستان تعهد کرده بود که به عودت کنندگان از در سال
گویند که با وجود تقاضاهای عودت کنندگان و آوارگان یم داخل زمی   برای شپناه توزی    ع خواهد کرد اما این

 .توجه نکرده است مکرر، کیس به آنها 

 
 

 اندآواره شده هااثر جنگهزار خانواده در  ۲۰۰به تازگ

وهای بی   الملل از  ها از آغاز افغانستان و تشدید جنگ به گفته سازمان ملل متحد، به دنبال خروج نت 
 .اندآواره شده هزار نفر در داخل کشور  ۲۰۰امسال، حدود 

ی گفت: در یک کنفرانس خ نصت  احمد اندیشه، نماینده داییم سازمان ملل متحد در ژنیو روز چهارشنبه تر
هزار آواره در  ۲۰۰در ایران و پاکستان و حدود  میلیون مهاجر ثبت شده افغان ۲،۳با توجه به حدود »

بان از هر وقت دیگر بیشتر شده است. اینهای افغاننیازمندی داخل از آغاز سال جاری،  ها و جوامع مت  
ی را به مهاجرت اختصاصبدان معن  است که ما باید هزینه  .«بدهیم های بیشتر

خشکسایل از مناطق شان آواره  میلیون افغان در اثر جنگ یا  ۳،۵این در حالیست که گفته یم شود حدود 
 .اندخانواده به شهر کابل پناه برده هزار  ۲۰اند و از این جمله تنها حدود شده

 


