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می کامل اخبار
در حال حاض کمپاین واکسی در ترکیه جریان دارد .اما مهاجران در مست ایمن سازی و پروسه تطبیق
واکسی با چالش های زیادی مواجه هستند .مقامات ترکیه در این مورد اظهار نظر نیم کنند .
در مست مبارزه با همه گتی کرونا در ترکیه ،بیش از  ۵۷.۵میلیون دوز واکسی تا به حال تطبیق شده اند.
براساس آمار رسیم که روز یکشنبه  ۱۱جوالی ر
نش شد ،بیش از  ۳۷.۷میلیون تن دوز اول واکسی کرونا را
دریافت کرده اند.

حسنی الیاسی ،مهاجر سوریایی (در لباس سرخ) با خانواده اش در ترکیه .عکس: Çiçek Tahaoğlu

آوارگان و مهاجران در ترکیه در زمینه دستیس به خدمات صیح به شمول دستیس به واکسی با شهروندان
دیگر حقوق یکسان دارند .در حال حاض بیش از  ۳میلیون مهاجر و آواره در ترکیه به رس یم برند.
اما در عمل ،چالش های یي شمار باعث یم شود که مهاجران و آوارگان به سخت به واکسی های کووید ۱۹
دستیس داشته باشند.
پناهجوي است که حق محافظت بی الملیل به دست آورده است .او به عنوان ترجمان امرار
س .گ .زن
ي
معاش یم کند ،به خصوص برای محکمه ها و شفاخانه ها .او هفت سال پیش از ایران به ترکیه مهاجرت
کرد .او به مهاجرنیوز گفت که زبان یک چالش واقیع برای بسیاری از مهاجران و آوارگان است.
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مهاجران به خاطر عدم تسلط به زبان تریک حق شان را از دست یم دهند
س .گ .در ادامه گفت« :برخ از مهاجران تیلفون ندارند ،به انتنت دستیس ندارند یا حت نیم توانند
بخوانند یا بنویسند».
آشناي ندارند .در شفاخانه کاغذ فرم فقط
«برنامه ثبت میعاد تطبیق واکسی به زباي است که آن ها به آن
ي
به زبان ترک در دستس است .بسیاری از مردم از رفی به شفاخانه اکراه دارند به خاطر مشکالت حقوق یا
تجربیات تبعیض در گذشته».
وی در صحبت هایش ادامه داد« :به خصوص ،اشخایص که بیماری های مزمن دارند و آوارگاي که سن
شان بیش از  ۶۵سال است ،یم دانند که باید واکسی شوند .مهاجران جوان تر به دالیل مختلف زیاد مطمی
نیستند .برخ نیم خواهند واکسی شوند تا زمان که بتوانند به کشوری بروند که قصد مهاجرت به آن جا
را دارند».
فارس خطاب ،یک مهاجر که از سه سال پیش در ترکیه زندک یم کند ،گفت ،او و همشش همی که نوبت
ختنگارکار یم کند .او تحصیالتش را در دانشگاه
شان رسید ،واکسی شدند .خطاب  ۳۰سال دارد و به عنوان ی
استانبول ادامه یم دهد .او در سال  ۲۰۱۱از تحصیالت به خاطر جنگ در سوریه باز ماند .
خطاب نت تایید یم کند که بسیاری از مهاجران به زبان ترک آشنا نیستند و به این خاطر نیم توانند برای
عري نیست .او افزود« :این در حایل است
واکسی شدن اقدام کنند .چون سیستم ثبت میعاد واکسی به ی
که این روزها در ترکیه برخ از رسانه های تلویزیوي به زبان ما برنامه ر
نش یم کنند».
در برخ موارد واکسیناسیون به خاطر یي اطالیع و عدم اطالع رساي انجام نیم شود .این مسئله در مورد
حست الیایس مهاجر دیگر نتصدق یم کند .او حاال یک دخت جوانیست که از سوریه  ۹سال پیش به ترکیه
رسید ،در آن زمان  ۱۱سال داشت.
حست به همراه خانواده اش در بالط زندک یم کند که در حومه شهر استانبول قرار دارد .آن ها که مجموعا
 ۱۴تن هستند ،در یک اتاق به رس یم برند و ررسایط زندک شان بسیار دشوار است.
حست پس از گفتگو با گزارشگران مهاجرنیوز فهمید که حق دریافت واکسی را دارد .صبا ،مادر حست
الیایس  ۴۳سال دارد.
براساس قوانی اولویت بندی واکسی ،او حاال واجد ررسایط است ،اما نیم خواهد واکسی شود .صبا یم
گوید« :آن ها مرا تست کردند و مشخص شد که بیمار نیستم .پس نیازی به این نیست که واکسی شوم».
حست هر روز سیع یم کند مادرش را به واکسی کردن متقاعد سازد.
ن
ن
واکسی یک مشکل مهم است»
یاسی« :امتناع از دریافت
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یشیم یاسی ،کارشناس امور صیح به این اشاره کرد که بسیاری از مهاجران و آوارگان در زمینه واکسی کردن
تردید دارند .اما اوگفت ،ر
اکت مردم در ترکیه و دیگر کشور های جهان نت از این مشکل متاثر شده اند.
این کارشناس امور صیح در ادامه گفت :ترکیه برای اشخایص که حق اقامت موقت دارند ،دستیس به
واکسی را امکان پذیر کرده است .او افزود« :با این وجود ،مشکل این است که آموزش کاق وجود ندارد و
عري
تطبیق واکسی فقط در شفاخانه ها انجام یم شود .سیستم ثبت میعاد واکسی در حال حاض به زبان ی
نیست ».او توصیه یم کند که تطبیق واکسی توسط مرکز صحت مهاجران انجام شود .زیرا این مرکز به
عري نت شامل آن است ،خدمات صیح را عرضه یم کند.
زبان های مختلف که زبان ی
یاسی گفت« :از زمان آغاز همه گتی کرونا ،نهادهای دولت و سازمان های غتدولت با ر
نش جزوه و فلم
ویدیوي به زبان های مختلف در شبکه های اجتمایع به مردم اطالع رساي یم کنند .اما همه به انتنت
های
ي
دستیس ندارند .مهاجران و آوارگان در زمینه خدمات صیح اغلب مورد تبعیض قرار یم گتند .به این خاطر
باید به آن ها بیشت رسیدک شود».
ن
واکسی نیم شوند
مهاجران ثبت نشده
در مورد این که آیا مهاجران ثبت نشده در ترکیه قرار است واکسی شوند ،اطالعات اندک وجود دارد .در
ماه اپریل سال  ۲۰۲۰دفت ریاست جمهوری اعالم کرد که هرکس باید به خدمات صیح دستیس داشته
باشد.
اما واقعیت متفاوت است .مهاجراي که به صورت «غتقانوي» در ترکیه به رس یم برند ،اشخایص که در
نهادهای دولت ثبت نشده اند ،تقریبا هیچ شانیس برای دستیس به خدمات صیح در برابر بیماری کرونا
ندارند.
طت در شفاخانه ها موظف هستند حضور مهاجران ثبت
به باور یاسی ،یک مشکل این است که پرسنل ی
نشده را گزارش دهند .او گفت« :با وجود تصمیم دفت ریاست جمهوری ،وظیفه گزارش دیه اجباری لغو
نشد .به این خاطر من فکر نیم کنم که مهاجران سیع کنند از این خدمات استفاده کنند .زیرا آن ها یم
ترسند».
یک مشکل دیگر نت وجود دارد .س .گ یم گوید :بسیاری از مهاجراي که در شفاخانه ها به خاطر ابتال به
هاي دریافت کرده اند که اغلب قادر به پرداخت آن نیستند.
ویروس کرونا بستی شده اند ،صورت حساب ي
او یم گوید« :این اتفاق زیاد برای ما افتاده است .آن ها ییک از آشنایان من را مجبور کردند که یک قرارداد
قرضه امضا کند و امروز او هنوز باید صورت حساب  ۳۳هزار لته را به شفاخانه پرداخت کند».
بسیاری از مهاجران موفق نیم شوند کدهای موسوم به » «HESرا به دست بیاورند .س .گ یم گوید ،با این
ردیاي کند .به خاطر همه گتی کرونا ،این کد
کد وزارت صحت ترکیه یم تواند ارتباطات در داخل ترکیه را ی
باید در صورت درخواست تولید شود به طور مثال در سیستم حمل و نقل عمویم.
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س .گ یم گوید« :اشخاص ثبت نشده و مهاجراي که مدرک محافظت دریافت کرده اند ،به سخت یم
توانند به کد  HESدستیس داشته باشند .اشخایص بودند که این کد را به قیمت  ۱۰لته به مهاجران
فروختند .این کار اصوال غتقانوي است».
حکومت در این باره اظهار نظر نیم کند
وزارت صحت بسیار به ندرت به نهادهای دولت یا غتدولت اطالع رساي یم کند و به این خاطر مشخص
نیست که همه گتی کرونا تا چه اندازه مهاجران و آوارگان را متاثر کرده است و آن ها در کمپاین
واکسیناسیون ترکیه تا چه اندازه ادغام شده اند.
یاسی براین تاکید کرد که دستیس به واکسی حق بنیادی ر
بشی است و همه باید از آن بهره مند شوند ،به
خصوص در صوري که ویروس کرونا دوباره گستش یابد.
*از حرف س .گ .برای محافظت از حریم خصویص و حفظ امنیت فرد مهاجر استفاده شده است.

یک پناهجوی  ۲۲ساله افغان در سویدن به اتهام اقدام به قتل مقرص شناخته شد و به حبس ابد محکوم
جنوي سویدن در حمله با چاقو هفت تن را زخیم کرده بود.
گردید .او در اوایل امسال در یک شهر
ی
این مهاجر افغان به تاری خ سوم ماه مارچ امسال بعد از این که  ۱۸دقیقه تمام با چاقو تاخت و تاز کرده و
هفت تن را زخیم کرد ،هدف شلیک پولیس قرار گرفت و بازداشت شد.
سارنواالن بعد از تحقیقات گفتند که این فرد مهاجم انگته تروریست نداشته و او را به هفت مورد تالش به
قتل متهم کردند.
محکمه محیل شهر اکشو با صدور این حکم گفته است که این مرد بعد از ستی کردن دوره حبساش اخراج
ً
یمگردد .فرد محکوم شده قبال گفته بود که یمخواهد به افغانستان برگردد.
حبس ابد شدیدترین مجازات در سویدن است ،اما مدت حبس نامشخص است.
گوتنتگ،
این پناهجوی افغان با یک چاقوی  ۲۲سانتمتی به هفت مرد در شهر ویتالندا در  ۱۹۰کیلومتی
ی
دومی شهر بزرگ سویدن ،حمله کرده بود.
سه تن از قربانیان جراحتهای تهدیدکننده حیات برداشته بودند ،دو تن دیگر به صورت جدی زخیم شده
بودند ،دو تن زخمهای متوسط و یک تن دیگر زخم خفیف برداشته بودند.
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این جوان افغان در سال  ۲۰۱۶در سویدن تقاضای پناهندک داده بود .او در جریان محاکمه گفت که موفق
نشده است کاری برای خود پیدا کند و تنها توانسته بود موقعیتهای کارآموزی بیابد .او گفته است که بعد
از ختم اقامت موقتاش اجازه کار و یا تحصیل نداشته است.

ر
خودکیس کرده بود.
این جوان مدیع شده است که در هفته قبل از این حادثه دو بار تالش به
او در سالون محکمه گفت« :مثل این بود که مغزم کار نکند .از نظر رواي بسیار حالم خراب بود».
اما برریس روانشناخت به دستور محکمه به این نتیجه رسید که این مرد در زمان وقوع جرم اختالالت رواي
نداشت و وضعیتاش برای گذراندن دوره حبس مناسب است.
او در این محکمه که تحت تدابت شدید امنیت برگزار شد ،به حمله به سه تن اعتاف کرد و گفت که حمله
به چهار تن دیگر را به خاطر نیمآورد ،اما به اظهارات مترصران باور یمکند.

شتو مياشتو يک  ۱۱۴۶کډوال اروپا
واي خ د روان ميالدي کال په لومړيو ږ
د مهاجرت نړيوال سازمان ) (IOMي ي
واي خ د تت کال د همدیع مودې په پرتله په سمندر
ته پر الر د مهاجرت په هڅه يک مړه شوي .یاد سازمان ي ي
ک د مړو په شمت ک دوه برابره ډیروایل راغیل.

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 9
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

چهارشنت په ورځ د
واي خ دا معلومات د مهاجرت نړيوال سازمان ) (IOMد
د فرانس پريس ی
ی
ختي آژانس ي ي
جوالی په ۱۴مه وړاندي کړي دي .
نيماي يک
نيماي يک  ۵۱۳او د  ۲۰۱۹کال په لومړي
د مهاجرت نړیوال سازمان په وينا د  ۲۰۲۰کال په لومړۍ
يي
يي
 ۶۷۴انسانان اروپا ته د اوبو له الري د رسېدو په هڅه يک مړه شوي ول.

د مهاجرو له ډوبي سوي کښتۍ څخه پاته د ژغورنۍ جانکټونه| Photo: Reuters

د ) (IOMسازمان د شمتو په حواله تر ټولو زيات انسانان د مديتاي له الري د مهاجرت په هڅه يک مړه
اهيیس پر دغه الره د مړه شوو مهاجرو  ۸۹۶قضت ثبت
خ د کال له پيل ر
ويیل دي ي
شوي دي .دغه سازمان ي
ي
ر
خ له دغو څخه اکتيت يي د مرکزي مديتاي پر الره مړه شوي دي .
شوي دي .ويل شوي ي
خ  ۲۵۰انسانان قناري ټاپوګانو ته پر الر د کښتيو په حادثو يک ډوب شوي دي.
ويیل دي ي
ياد سازمان ي
د مهاجرت نړيوال سازمان شکايت کړی خ د ژغوري سازمانونه مخ په وړاندي هم د «لويو خنډونو» رسه
اروپاي بندرونو يک درل شوي دي.
کښت يي په
ژغوري زياي
خد
ۍ
ۍ
يي
مخامخ دي ځکه ي
خ په ترڅ يک يي اروپا
خ
دایس اقدامات وکړي ي
د مهاجرت نړيوال سازمان رئيس انتونيو پر حکومتونو ږغ وکړ ي
ي
ر
یس .نوموړي پر دغو دولتونو د نړيوالو قوانينو په رڼا يک د خپلو
ته د مهاجرت کوونکو د
کیم ي
مړيت شمتې ي
ي
مسؤليتونو د پوره کولو ږغ هم کړی دی.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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با گستش دامنه جنگ در افغانستان ،شمار زیادی از مردم این کشور راه مهاجرت را در پیش گرفتهاند .
هرروز صدها تن برای گرفی پاسپورت پشت در ادارۀ پاسپورت صف یمبندند تا راه مهاجرت قانوي را در
پیش گتند ،اما شماری ديگر به قاچاق مهاجرت یمکنند .

ریاست پاسپورت در کابل

آریوي در گوشهای از شهر کابل زندک یمکند .گستش دامنۀ جنگ و تشدید حملههای طالبان او و
یما
ی
خانوادهاش را نگران کردهاست .
یما تصمیم گرفته که خانه و کاشانه خود را در کابل ترک کنند و راه مهاجرت را در پیش گتند .
او یمگوید" :گروههای تروریست که در تخریب افغانستان نقش دارند یا درگت این فاجعه هستند ،ما طعمه
آنها شدهایم .ما هیچ مشکل اقتصادی نداریم .تنها مشکل ما این است که خانوادههایمان در خطر است ".
یما ییک از صدها تت است که با بدتر شدن وضعیت امنیت افغانستان ،یمخواهد این کشور را ترک کند .
اگرچه او یمخواهد بهگونه قانوي از این کشور بتون شود ،اما خانوادهها و افراد زیادی هستند که بهگونه
غتقانوي مهاجرت یمکنند ،در روزگاری که کشورهای زیادی مرزهایشان را به روی آنان بستهاست .
بهتازک بسیاری از همسایگان افغانستان گفتهاند که پناهندگان افغان را نیمپذیرند .
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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در این میان ،تاجیکستان تنها کشوری است که یکهزار غتنظایم فراری ینتد افغانستان را پناه دادهاست .
ختگزاری رویتز گزارش داده که شمار زیادی از این پناهندگان زن و کودک هستند .
ی
ازبیکستان ،ترکمنستان ،ایران و حت پاکستان نت در پیوند به مهاجرت پناهجویان افغان به آن کشورها ابراز
نگراي کردهاند .
شیخ رشید ،وزیر امور داخله پاکستان گفته که کشورش دیگر آماده پذیرش پناهجویان افغان و فراهمسازی
محل بودوباش برای آنان نیست .
شیخ رشید در  ۶جوالی در مصاحبهای با روزنامه "دان" گفت که حکومت تصمیم گرفته که مرزهای خود
را به روی پناهجویان باز نکند .
او افزود که اگر اوضاع در افغانستان وخیمتر شود ،کمت برای آنان در نزدییک خط دیورند ایجاد یمشود ،اما
به پناهجویان اجازه ورود به شهرهای پاکستان را نیمدهند .
وگوي تلفت با ابراهیم رئییس رئیس
عمران خان ،نخستوزیر پاکستان نت دو هفته پیش در یک گفت ي
جمهوری منتخب ایران گفت که دو کشور با وخیمتر شدن اوضاع افغانستان با موج جدیدی از پناهجویان
افغان روبهرو هستند .
مهدی محمودی ،مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین وزارت داخله ایران نت در دیداری با هیئت از ولیس جرگه
افغانستان ،نسبت به پذیرش پناهجویان جدید ابراز نگراي کرد .
با این همه ،عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاي وزارت مهاجرین و عودتکنندگان افغانستان یمگوید که
روزانه حدود هزار مهاجر افغان به ایران و پاکستان یمروند .
او یمافزاید" :ما تعداد مهاجر غتقانوي را نداریم ،اما بهطور اوسط هزاران نفر به ایران و پاکستان رفتوآمد
یمکنند ".
در همیحال ،کمیشتی عایل پناهندگان سازمان ملل متحد با اشاره به تشی ع روند مهاجرت همزمان با
ی
خارخ از افغانستان ،از موج تازه مهاجرتها هشدار دادهاست .
خروج نتوهای
فراتر از همسایگان افغانستان ،اتحادیه اروپا نت سیاست خود را در مورد پناهجویان افغان تغیت داده و آن
را سختگتانهتر کردهاست .
آلمان ،ترکیه ،سویدن و فرانسه پیش از این برخ از پناهجویان افغان را برگردانده و بر عدم پذیرش بیشت
مهاجران تأکید کردهاند .
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با این همه شهروندان افغانستان از راههای مختلف کشور خود را ترک یمکنند و با پیمودن راههای دشواری
اروپاي برسانند .
تالش یمکنند تا خود را بهکشورهای
ي
هرچند عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاي وزارت مهاجرین و عودتکنندگان یمگوید که پالییس برای
پناهجوي افغانان وجود ندارد .
جلوگتی از
ي
او افزود" :اینکه هموطنان ما به علت جنگ یيجای یمشوند ،دلیلش نبود صلح است .اگر صلح و امنیت
حاکم شود ،ما اطمینان داریم که هموطنان ما به خانههای خود باز یمگردند و از آوارک جلوگتی یمشود ".
بیشتر آناي که راه مهاجرت را در پیش یمگتند ،جوان هستند ،آنچه که برخها آن را بهعنوان دار ياي یک
کشور یمدانند و نگران مهاجرت آنان هستند .
نورهللا باشنده کابل یمگوید" :عالوه بر فرار رسمایه ،جوانان نت از افغانستان فرار یمكنند و یمخواهند به
كشورهای دیگر مهاجرت كنند .دولت موظف است جلوی آن را بگتد ،تا از فرار جوانان و رسمایه جلوگتی
كند ".
با آنکه دلیل اصیل مهاجرتها در افغانستان ناامت گفته یمشود ،اما طالبان پیش از این در اعالمیهای از
همه افغانان خواست تا در کشور خود بمانند و به فعالیتهایشان ادامه دهند .
طالبان در این اعالمیه ضمن تأکید بر تامی امنیت آنان اطمینان داد که با مردم بدرفتاری نیمشود .
ارقام رسیم وزارت مهاجرین و عودتکنندگان افغانستان نشان یمدهد که اکنون حدود پنج میلیون مهاجر
افغان در رسارس جهان زندک یمکنند که بسیاری از آنها تابعیت رسیم کشورهای دیگر را دارند ،اما شمار
دیگر هنوز به عنوان پناهنده زندک یمکنند .
ختساز
بیشتر آنان در پاکستان و ایران زندک یمکنند ،مکاي که مشکلها و نارضایتهای آنان برخ وقتها ی
یمشود.

هواي فیومیچینو در رم رسیدند .این
 ۳۴مهاجر سه شنبه صبح از جزیره لیسبوس در یونان به میدان
ي
مهاجران که از  ۱۳کشور مختلف هستند از طریق سازمان های ر
بشدوستانه به ایتالیا آمدند.
به گزارش سازمان کاتولیک سنت اجیدیو ،این مهاجران که شامل افراد زیرسن و بدون همراه نتهستند ،به
مذهت به ایتالیا آمدند .این مهاجران با ررسکت در کورس های یادگتی زبان و ادغام در
کمک این سازمان
ی
جزیره لیسبوس توسط اعضای این سازمان آموزش دیده بودند.
حاال قرار است که این  ۳۴مهاجر در شش شهر مختلف ایتالیا تقسیم شده و رسپرست از آن ها ادامه پیدا
کند.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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براساس این سازمان ،از سال  ۲۰۱۶تا به حال بیش از  ۳۷۰۰مهاجر آسیب پذیر با کمک سازمان های
مختلف کلیساي و ر
بشدوستانه اغلب به ایتالیا انتقال یافته اند .اما تعدادی از آن ها نت به کشورهای فرانسه،
ي
بلجیم و اندورا وارد شده اند.

مهاجران خوردسال در جادههای شهر وینتیمیل ایتالیا سرگردان هستند .عکس از آرشیف مهاجر نیوز

هزینه های این دهلتهای ر
بشدوستانه ،رسپرست و ادغام مهاجران در جامعه بیشت از طریق کمک های مایل
سازمان های مدافع و انسان دوست تمویل یم شود.
این اقدامات ویژه برای اشخاص بسیار آسیب پذیر است که مسافرت قانوي آن ها توسط همکاران سازمان
های امدادگر و نهادهای دولت سازمان دیه یم شود.
در مقایسه با اشخایص که به طور مثال از طریق بحته مدیتانه به ایتالیا یم آیند ،شمار مهاجراي که از
طریق دهلتهای ر
بشدوستانه به این جا انتقال یم یابند ،بسیار اندک است.
به این ترتیب از آغاز سال تا اواسط ماه جون بیش از  ۱۸هزار تن به صورت غتقانوي به سواحل ایتالیا
رسیدند .طبق اطالعات سازمان ملل در سال  ۲۰۲۱حدود  ۷۰۰مهاجر در بخش مرکزی بحته مدیتانه
جان باختند.
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معصومه عیلزاده پس از اینکه مجبور شد افغانستان را به خاطر دوچرخه سواری ترک کند حاال برای حضور
در بازیهای المپیک توکیو در تیم پناهندگان حضور خواهد داشت.
معصومه دوچرخهسوار  ۲۴ساله افغان ،سالها یمشود که کشورش را به مقصد فرانسه ترک کرده تا بتواند
ر
ورزیس مورد عالقهاش را دنبال کند.
رشته

تصویر از ویدیو

او این روزها به سخت مشغول تمرین است تا برای مسابقات المپیک توکیو آماده باشد .به همی خاطر
ر
مرياش تمرین کند.
رایه سوئیس شده تا در روزهای منتیه به اعزام به ژاپن به طور فشده همراه با ی
او درباره تجربه دوچرخه سواری اش در افغانستان یمگوید« :یمدانستم که این کار دشواری است اما هرگز
تصور نیمکردم که مردم ما را مورد آزار و اذیت قرار دهند .در آغاز و سال اول که ررسوع به دوچرخهسواری
کردم برایم اتفاق افتاده بود که فردی که داخل ماشی بوده با دست خود به پشت من ضبه بزند و همچنی
دیدم که این مساله تقریبا تجربه مشتک بسیاری از زنان دوچرخهسوار افغان است».
نماینده تمام زنان افغان هستم
او از اینکه در تیم پناهندگان در مسابقات المپیک توکیو حاض یمشود خرسند است و یمگوید« :حضور در
این مسابقات تنها برای شخص من نیست بلکه من نماینده تمام زنان افغان هستم و تمایم زناي که مانند
زنان افغانستان حق دوچرخهسواری ندارند .تیم پناهندگان حت از پرچم کشورم نت قویتر است چرا که اگر
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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من تنها پرچم خود را نمایندک یمکردم تنها نام افغانستان در میان بود اما حاال من به نمایندک از جهان و
تمام  ۸۲میلیون پناهنده در این مسابقات حضور دارم و این کار سادهای نیست .من تمام ملیتها و کشورها
را نمایندک خواهم کرد یا به عباري نماینده نوع ر
بش خواهم بود».
فرانسویها هم یک زن محجبه دوچرخهسوار یمبینند
کشورهاي مانند فرانسه نت جالب است که برای نخستی بار
او در همی حال یمگوید« :این همچنی برای
ي
یک زن محجبه را روی دوچرخه یمبیند و برای آنها کیم عجیب است».
کمیته بیالملیل المپیک به  ۵۶ورزشکار پناهنده «بورسیه همبستیک» اعطا کرد که از این تعداد  ۲۹نفر
برای ررسکت در توکیو انتخاب شدند.
قبل از ورود به ژاپن معصومه برای ررسکت در یک دوره آموزش ر
فشده در مرکز دوچرخه سواری جهاي
یویسآی در در غرب سوئیس آموزش یمبیند.
معصومه بسیار باهوش است
مري او در این مرکز یم گوید او بهتین دوچرخه سوار زن است که از افغانستان بتون آمده
ژان ژاک هتی ،ی
و از ر
پیشفت رسی ع وی تحت تاثت قرار گرفته است.
مري این دخت جوان افغان نت یمگوید« :معصومه بسیار باهوش است ،اشتباهات را به رسعت تصحیح
ی
کرده و در فرصت باقیمانده تالش یمکند رسعتش را باالتر یبتد».
بازیهای المپیک توکیو امسال بدون حضور تماشاگر برگزار یمشود .علت اتخاذ این تصمیم از سوی دولت
ژاپن گستش دوباره ویروس کرونا در این کشور است.

اگرچه هیچ نشانه ای وجود ندارد که مهاجران افغان یکبار دیگر به صورت گستده به پاکستان مهاجرت
کنند ،اما مقامات پاکستان یم گویند که ما در ررسایط پذیرش بیشت مهاجران افغان نیستیم.
مشاور امنیت میل پاکستان روز سه شنبه با اشاره به ناامت در افغانستان و افزایش موج مهاجرت به صدای
آمریکا گفت که جامعه جهاي باید به کمک رساي به آوارگان داخیل در افغانستان ادامه دهد .مقامات
پاکستان همچنان یم گویند که سازمان ملل باید فرصت های دیگر را برای مهاجران در نظر گتند.
معید یوسف مشاور امنیت میل پاکستان گفت« :این بار ما در موقعیت پذیرش مهاجران جدید نیستیم.
جامعه بی الملیل و سازمان ملل متحد باید برای آنها در داخل افغانستان امکانات را ایجاد کنند».

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 16
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

این نگراي ها در حایل است که درگتی بی نتوهای دولت و طالبان در افغانستان افزایش یافته است.
ً
طالبان اختا ادعا کردند که کنتل  ۸۵درصد خاک افغانستان را در اختیار دارند.

یک خانواده پناهجوی افغان در پاکستان .عکس :سازمان ملل متحد برای مهاجران

در همی حال کمیساریای عالی سازمان ملل برای مهاجران روز سه شنبه در مورد بحران انساي ر
نایس از
جنگ در افغانستان هشدار داد .از سوی دیگر دفت عایل نظارت و مبارزه با فساد اداری در افغانستان گفت
که حدود  ۵میلیون افغان در اثر جنگ طالبان از خانه هایشان آواره شده اند.
در اوایل ماه گذشته ،عمران خان نخست وزیر پاکستان به نیویورک تایمز گفته بود که در صورت وخیم
شدن وضعیت افغانستان ،پاکستان مرزهای خود را به روی افغان ها باز نیم کند.
بر اساس گزارش های اخت ،در حال حاض حدود سه میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندک یم کنند .از
این تعداد در حدود  ۱،۴میلیون مهاجر افغان مقیم این کشور در سازمان ملل ثبت شده و دارای اسناد
پناهندک هستند.
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این حرکت پس از درگتی گستده بی شهروندان قرغتستان و تاجیکستان در منطقه کوزمینیک در جنوب
ررسق مسکو پایتخت روسیه ،صورت گرفته است .
نورالن جابایف نماینده وزارت امور خارجه قرغتستان در مسکو ،امروز ( ۱۳جوالی) به رادیو آزادی گفت،
بیش از  ۷۰تن از افراد دستگت شده تبعۀ قرغتستان هستند .

پولیس روسیه

تنشها بی مهاجران کارگر قرغت و تاجیکستاي در روسیه ،پس از درگتیهای مرگبار اخت در امتداد منطقۀ
مورد منازعۀ رسحدی بی قرغتستان و تاجیکستان ،افزایش یافته است .
خت داده بود و به گفتۀ تاجیکستان  ۱۹تن از
قرغتستان از مرگ  ۳۶تن در اثر خشونت رسحدی آن زمان ی
شهروندان آن کشور در این درگتیها کشته شده اند .
حدود  ۷۵۰هزار قرغت و حدود یک میلیون مهاجر تاجیکستاي در روسیه کار یمکنند .
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کمیساریای عایل پناهندهگان سازمان ملل متحد اعالم کرد که به دلیل افزایش و شدت جنگ در افغانستان،
نزدیک به  ۳۰۰هزار نفر آواره شدهاند .این نهاد هشدار داده است که در صورت ادامه جنگ در این کشور
امکان بروز بحران انساي وجود دارد.

بابر بلوچ ،سخنگوی کمیساریای عایل پناهندهگان سازمان ملل متحد ،روز سهشنبه ،بیستودوم رسطان در
مقر این سازمان در ژنو با هشدار از بروز فاجعه انساي در افغانستان گفته است که به دلیل افزایش جنگ
از ماه جنوری سال جاری میالدی به این سو ۲۷۰ ،هزار نفر در این کشور آواره شدهاند.
طبق آمار ارایه شده از سوی این نهاد ،با ثبت این آمار ،رقم یيخانمانها در افغانستان به  ۳.۵میلیون نفر
رسیده است.
بلوچ گفته است که شماری از غتنظامیان به نمایندهگان کمیساریای عایل پناهندهک سازمان ملل متحد
گفتهاند که افزون بر جنگ مداوم ،گروههای مسلح غت مسوول از آنان در مست راهها اخاذی یمکنند.
سوي دیگر ،این یيجاشدهگان از وجود ماینها در مست رفتوآمد عامه و نت قطع خدمات اجتمایع و از
از ي
دست دادن درآمد خود نگران هستند.
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سخنگوی این نهاد ترصی ح کرده است که یط سه ماه نخست سال جاری میالدی تلفات غتنظامیان ۲۹
درصد افزایش یافته است که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند.
کمیساریای عایل پناهندهگان سازمان ملل متحد ،گفته است که نیازهای این یيجاشدهگان شدید است و این
هاي که به تازهک آواره شدهاند غذا،
نهاد با وجود چالشها در دستیس به گروههای آسیبپذیر ،به خانواده ي
مسکن اضطراری ،آب ،امکانات صیح و کمک نقدی فراهم کرده است.
سوي دیگر ،سخنگوی این نهاد خاطرنشان کرده است که درگتیهای مداوم ،سطح باالی آوارهک،
از ي
ویروس کرونا ،آفتهای طبییع از جمله خشکسایل و فقر در افغانستان به اوج خود رسیده است.
یاي به توافق صلح و جلوگتی از خشونتها به
با این وصف ،بلوچ هشدار داده است که عدم دست ی
آوارهشدن هزاران خانواده دیگر در داخل و به بتون از افغانستان خواهد انجامید.
در همی حال ،کمیساریای عایل پناهندهگان سازمان ملل متحد از جامعه بیالملیل خواست تا در این لحظه
حساس ،با روحیه همبستهک و با حمایت فزاینده در کنار دولت و مردم افغانستان بایستند.
این در حایل است که طبق اعالم بابر بلوچ ،منابع ر
بشدوستانه در حال حاض به طور چشمگتی کاهش
یافته است و کمیساریای عایل پناهندهگان سازمان ملل از کشورهای جهان برای رسیدهک به آوارهگان
درخواست کمک مایل کرده است.
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