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می کامل اخبار

قاچاقی آنها
در نتیجه تصادف یک بس حامل مهاجران در شق ترکیه دست کم  ۱۱مهاجر غیقانون و
ر
کشته شده و  ۲۶تن دیگر زخیم گردیدند .یک قاچاقچ انسان نی در این رویداد کشته شده است .مهاجران
افغان نی شامل قربانیان یم باشند.

عکس آرشیف :پولیس ترکیه یک بس را پس از حادثه برریس یم کند.

خی داده اند که با استناد به اطالعات مقامات ولیت وان ،یک بس حامل
مقامات ترکیه روز یکشنبه ر
قاچاقی کشته شده و  ۲۶تن دیگر زخیم
مهاجران غیقانون در مسی جاده حادثه کرده و  ۱۱مهاجر و یک
ر
گردیده اند.
خیگزاری فرانسه نوشته هنوز
مجروحان به شفاخانه منتقل شده و مالک بس بازداشت گردیده است .ر
مشخص نیست که این رویداد که شام شنبه رخ داده ،چگونه اتفاق افتاده است.
خیگزاری روییز به نقل از دو مقام محیل نوشته این تصادف در ولسوایل مرادیه در نزدییک مرز ترکیه با
اما ر
جان که این وسیله نقلیه پس از واژگون شدن در یک خندق آتش گرفت.
ایران رخ داد ،ی
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شیعلم امله وال ،معی صاحب پالییس وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان که در ترکیب یک هیئت
دولت به جمهوری اسالیم ایران اعزام گردیده ،با سید رسول موسوی ،دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوب
غرب وزارت امور خارجه جمهوری اسالیم ایران دیدار و گفتگو کرد.
دراین دیدارکه روز سه شنبه  15شطان سال جاری در شهر تهران صورت گرفت ،احمدجاوید رسویل رئیس
عمویم اداره میل احصائیه و معلومات و عبدالغفور لیوال سفی و نماینده فوق العاده ریاست جمهوری در
ایران نی حضور داشتند.
ی
چگونیک تشی ع روند توزی ع تذکره الکیونییک و امکان افزایش مراکز توزی ع موضوعان بود که در این نشست
روی آن صحبت شد.
هیئت اعزایم دولت افغانستان در این دیدار از همکاری های وزارت خارجه ایران در امر قانونمند سازی
حضور مهاجرین مقیم ایران و همچنی نقش سازنده آن اداره در ایجاد تسهیالت اجتمایع برای مهاجرین،
تقدیر به عمل آوردند.

در روزهای پسی با اوج گرفی رنیدها و افتادن پیهم ولسوایلهای حوزه غرب بدست طالبان ،هزاران غینظایم از ترس جنگ
و خشونتها از خانههای شان فرار کردهاند و به شهر هرات آواره شدهاند.
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در جریان جنگهای چند روز پسی در ولیتهای هرات و بادغیس ،نزدیک به سههزار خانواده مجبور به ترک خانههای شان شدهاند.

بربنیاد آمارهای ریاست امور مهاجران و برگشتکنندهگان هرات۲۵۰۰ ،خانواده از ولسوایلهای هرات و
۳۰۰خانواده از شهر قلعۀ نو ولیت بادغیس به شهر هرات پناه آوردهاند.
مبی قادری ،رییس امور مهاجران و برگشتکنندهگان هرات بیان داشت« :دو هزار و  ۴۳۰خانواده که از
ولسوایلهای مختلف هرات استند بهخاطر جنگ بیجا شدهاند و به شهر هرات آمدهاند».
آوارهگان جنگ یمگویند که تمام دار و ندار شان را رها کردهاند و در این شب و روزها در فضای باز و زیر
ی
خیمهها در اطراف شهر هرات زندهگ یمکنند.
عبدهللا با پانزده عضو خانوادهاش از شهر قلعه نو به هرات آواره شدهاست« :ما سه خانواده از شهر قلعه
نو به خانههای اقوام خود به هرات آمدهایم .در آنجا وضعیت بسیار خراب بود و خودرا از انجا بیون
کردیم».
عبدالقدوس ،آوارۀ دیگر جنگ نی افزود« :وضعیت در شهر قلعه نو بسیار وخیم بود و هیچ کس نیم فهمد
که چکار باید بکند .دست کودکان خودرا گرفتیم و به هرات آمدیم».
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در روزهای پسی با اوج گرفی رنیدها و افتادن پیهم ولسوایلهای حوزه غرب بدست طالبان ،هزاران
غینظایم از ترس جنگ و خشونتها از خانههای شان فرار کردهاند و به شهر هرات آواره شدهاند.

اروپان تقاضا کرده است که اخراج افغان ها به کشورشان را برای سه ماه
حکومت افغانستان از کشورهای
ی
متوقف بسازند .وزیر خارجه آلمان اقدامات فعیل برای اخراج پناهجویان افغان را قابل توجیه یم داند.

خیگزاری آلمان دی.ن.ای ،در یک اعالمیه وزارت امور مهاجرین افغانستان آمده است که به خاطر
به قول ر
تشدید خشونت ها از سوی طالبان تندرو و همچنان افزایش میان ابتال به ویروس کرونا در این کشور،
بازگراندن پناهجویان رد شده افغان به کشور شان در حال حاض نگران کننده است.
ی
در این اعالمیه همچنان آمده است که در مورد شمار فزاینده افرادی که در خارج ازکشور تقاضای پناهندگ
کرده اند و همچنان آواره هاو بیجا شدگان داخیل کشور نگران وجود دارد.
اروپان ،به شمول آلمان ،پناهجویان رد شده افغان را به کشورشان اخراج یم کنند.
بسیاری از کشورهای
ی
هوان کابل رسید .این
همی چهارشنبه گذشته یک هواپیمای حامل  ۲۷پناهجوی رد شده افغان به میدان ی
چهلمی اخراج گرویه افغان ها از آلمان به افغانستان بود.
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ً
دسمی سال  ۲۰۱۶صورت گرفت .تا کنون جمعا
اولی اخراج گرویه پناهجویان رد شده افغان از آلمان در
ر
 ۱۱۰۴پناهجوی رد شده افغان از آلمان به افغانستان اخراج گردیده اند.
اخراج افغان ها به کشور درگی بحران شان مورد اختالف قرار دارد .با وجود آغاز مذاکرات صلح میان طالبان
سپتمی گذشته ،منازعه با این گروه تندرو ادامه دارد.
و حکومت افغانستان در
ر
وضعیت امنیت در افغانستان از آغاز ماه یم امسال به این طرف وخیم تر شده است .طالبان حمالت
ً
دهشت افکنانه خود را در تقریبا تمام کشور شدت بخشیده اند.

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولیت پروان مساعدت نقدی و صچ را با همکاری
موسسات DACARو  DRCبه روز شنبه  19شطان سال روان ،برای  127خانواده بیجاشده نایس از جنگ
محالت مختلف که به ولیت پروان بیجا گردیده است ،توزی ع نمود.
هر خانواده مبلغ  28هزار افغان و یک بسته بهداشت دریافت کردند.
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مسوولن محیل در ولیت بادغیس گفتهاند که به دلیل وخیم شدن اوضاع جنگ و افزایش حمالت وحشیانه
پیکارجویان طالب ،هزاران خانواده از خانه و کاشانه خود شهر قلعه نو آواره شده و دستکم چهار هزار
خانواده به ولیت هرات پناه بردهاند.

به گفته مسوولن محیل ،در نتیجه وحشت که پیکارجویان طالب در بادغیس به راه انداختهاند هزینه رفت
و آمد میان بادغیس-هرات از دو هزار افغان به  ۱۵ایل  ۲۵هزار افغان افزایش پیدا کرده است.
مسوولن محیل تاکید ورزیدهاند که حدود پنج هزار خانواده دیگر نی از مرکز بادغیس به روستاهای اطراف
شهر قلعه نو پناه بردهاند.
عبدالعزیز بیگ ،رییس شورای ولیت بادغیس نی گفته است که جنگ چالشهای بسیاری را برای مردم
ایجاد کرده و بیشیین آسیب از نگاه مادی و معنوی به مردم بیگناه افغانستان وارد یمشود.
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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روییز« ،جورج کنت» معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا از نگران
خی داد.
کشورش در خصوص سیل جدید مهاجرین اهل آفریقا و خاورمیانه از بالروس به سمت لیتوان ر
خیی در لیتوان گفت :ما از نزدیک شایط را زیر
بر اساس این گزارش ،کنت یط
گفتگون با یک وب سایت ر
ی
نظر داشته و در این خصوص نگران هستیم.

معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا از نگرانی کشورش در خصوص سیل جدید مهاجرین اهل آفریقا و خاورمیانه از بالروس به سمت لیتوانی خبر داد.

آمریکان افزود :این همان چیی است که ما از مقامات بالرویس یمخواهیم تا جلوی آن را
این دیپلمات
ی
بگیند – یعت سوق دادن مهاجرین از کشورهای دیگر به سمت مرز لیتوان.
وی همچنی این موج جدید مهاجرت را با سیل مهاجرین رویس به سمت فنالند و نروژ در سال ۲۰۱۵
مقایسه کرده و از دولت بالروس خواست تا هر چه شی عتر جلوی این رخداد را بگیند.
َ
گفتت است« ،اگل بلوتیت» وزیر کشور لیتوان هفته گذشته ،یط سخنان از شازیر شدن سیل عظییم از
مهاجرین بالرویس به سمت مرزهای این کشور ابراز نگران کرد و نقش گارد مرزی را در این میان بسیار مهم
خواند.
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 11
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

وی گفت :داشی یک سیستم قانون و ابزارهای لزم بسیار مهم است تا بتوانیم از این طریق ،تصمیمات
لزم برای پاسخ دادن به چالشهای پیش رو (در خصوص مساله مهاجرین) را اتخاذ کنیم.
هان مبت بر عبور دستکم
لزم به ذکر است دولت لیتوان روز جمعه هفته گذشته در ن دریافت گزارش ی
 ۱۵۰پناهجوی غیقانون بالرویس از مرز و ورود به خاک لیتوان ،ابراز نگران کرد.
به گفته مقامات لیتوان ،تعداد مهاجرین قانون و غیقانون بالرویس و غیبالرویس روانه شده به سمت
مرزهای این کشور ،به نسبت گذشته افزاییس سه برابری داشته و با توجه به مرز  ۶۷۹کیلومیی میان دو
کشور ،موضوع پناهجویان بالروس یمتواند به ییک از چالشهای بزرگ پیش روی بالروس تبدیل شود.

شیعلم امله وال معی پالییس و تطبیق برنامه های وزارت که در ترکیب یک هیئت دولت به جمهوری
اسالیم ایران سفر کرده ،روز سه شنبه  15شطان سال جاری با شماری از نمایندگان مهاجرین و محصلی
مقیم آن کشور دیدار و مشکالت و پیشنهادات آنان را استماع کرد.
در ین نشست نمایندگان مهاجرین و محصلی مشکالت و درخواست هایشان را در مورد دریافت تذکره
الکیونییک عنوان داشتند که موارد همچون؛ کاهش هزینه های تذکره ،طولن بودن دریافت نوبت ،عدم
ارائه خدمات پس از توزی ع ،ایجاد سیستم اطالع رسان و تاخی در تثبیت هویت را شامل یم شود.
همچنی برخ از نمایندگان مهاجر خواهان ایجاد دفی توزی ع تذکره در ولیات شان شده و بیان کردند؛ از
آنجان که مسافت راه برای مهاجرین خارج از تهران بسیار زیاد است ،لزم یمدانیم به منظورکاهش مشکالت
ی
مهاجران ،دفاتر توزی ع تذکره در ولیات دیگر ایران نی ایجاد شود.
ً
متعاقبا هیئت اعزایم ضمن صحبت های همه جانبه در مورد تذکره و اقدامان که قرار است روی دست
گرفته شود ،بخاطر حل مشکالت مهاجران در ایران بخصوص مسائل مربوط به توزی ع تذکره وعده سیدند.
پس از ديدار با مهاجران ،هیئت یادشده از دفی اتشه امور مهاجرین در تهران دیدار و نحوه ارائه خدمات
رسان را به مهاجرین را برریس نمودند.

دانشجون
خینگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم ،به همت هسته بیالملل امام خمیت بسیج
به گزارش ر
ی
دانشگاه بهشت ،پویش حمایت از حق تحصیل دانش آموزان مهاجر افغانستان راهاندازی شد.
در نامه اعالم موجودیت این پویش آمده است:
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان
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د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

هیچ کودک افغانستان حت مهاجریت که به صورت غیقانون و رنمدرک در ایران حضور دارند ،نباید از
تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایران ثبتنام شوند.

به همت هسته بینالملل امام خمینی بسیج دانشجویی دانشگاه بهشتی ،پویش حمایت از حق تحصیل دانش آموزان مهاجر افغانستانی راهاندازی شد.

رهی معظم انقالب اسالیم مدظله مبت بر لزوم تحصیل
در هفتههای گذشته ،عیلرغم دستور ضی ح ر
فرزندان مهاجرین و ثبت نام آنها در مدارس ،دوباره شاهد سنگاندازی و عدم ثبت نام آنها در مدارس
بودیم .اتفاق که مورد اعیاض بسیاری از فعالن مردیم حوزه بیالملل قرار گرفت و در نهایت وزارت کشور،
با صدور بخشنامهای جدید وعده رفع مشکل آنها را داد.
امروز پس از گذشت  19روز از آغاز ثبت نام مدارس و گذشت بیش از یک هفته از صدور بخشنامه مذکور
دوباره شاهد کارشکت اداره اتباع و عدم صدور برگه حمایت تحصییل برای آنها هستیم .

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

