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می کامل اخبار

وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان روز پنجشنبه با ابراز نگران از مهاجرت غیقانون گفت
که در ماه جوالی سال جاری  ۱۰مهاجر افغان در مرز ایران جان خود را از دست دادند .این وزارت از خطر
مهاجرت غیقانون نی هشدار داد .از سوی دیگر کمک های ر
بشدوستانه سازمان ملل برای مهاجران در
برخ از مرزهای ایران و پاکستان نی به حالت تعلیق قرار قرار گرفته است.

آرشیف :مهاجران افغان در بندر اسالم قلعه هرات .عکس از سازمان بین المللی مهاجرت

وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان یم گوید که این  ۱۰مهاجر افغان در حوادث جداگانه در راه ایران
به دلیل حوادث رانندک ،گرمای هوا ،رسقت مسلحانه و غرق شدن جان خود را از دست دادند.
این وزارت پس از دریافت اطالعات از مرز با ایران گفت« :بر اساس گزارش ها  ۶تن از این قربانیان در اثر
تصادف موتر در والیت سیستان بلوچستان کشته شدند .یک تن در نتیجه تی اندازی دزدان مسلح بر موتر
حامل مهاجران ،یک تن در اثر گریم هوا و دو تن آنها پس از افتیدن در چایه جانشان را از دست دادند.
هشت تن دیگر نی در این حوادث زخیم شدند.
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این منبع زمان دقیق وقایع را اعالم نکرده است.
بر اساس گزارش های وزارت امور مهاجران و عودت گنندگان از اوایل سال جاری به اینسو در حدود ۱۰۰
مهاجر افغان در مرز با ایران کشته و زخیم شدند.
به گفته این منبع وزارت مهاجران و عودت کنندگان بار ها از پیامد های مهاجرت غی قانون هشدار داده و
آگایه دیه نموده است.
ایران ییک از مسیهای ترانزین برای پناهجویان افغان است که برخ از جوانان افغان تالش یم کنند خود را
از ایران به ترکیه و سپس به کشورهای اروپان به گونه غی قانون برسانند.
از سوی دیگر ،نگران ها در مورد موج جدید مهاجرت از افغانستان با افزایش اخی ناامن ها و عقب نشین
نیوهای خارخ افزایش یافته است.
تأخی در خدمات ر
بشدوستانه سازمان ر ن
بی الملیل برای مهاجران در مرز
ر
دفی هماهنیک امور ر
بشدوستانه سازمان ملل متحد یم گوید که درگیی ها و نا امن ها در حال حاض همچنان
بر خدمات ر
بشدوستانه در مرزهای افغانستان تأثیگذاشته است .این آژانس روز پنجشنبه گفت که سازمان
بی الملیل مهاجرت به دلیل افزایش ناامن به طور موقت فعالیت خود را در مرزهای اسالم قلعه و اسپی
بولدک متوقف کرده است.
در همی حال ،دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل امیدوار است تا فعالیت های ر
بش دوستانه
خود را در مرزهای افغانستان با ایران و پاکستان در ارسع وقت از رس بگید.

به دلیل تشدید حمالت طالبان در افغانستان ،سویدن اعالم کرده است که اخراج پناهجویان افغان را تا
اطالع بعدی متوقف کرده است .حدود  ۷۰۰۰پناهجوی رد شده افغان در سویدن به رس یمبرند.
اداره امور مهاجرت سویدن امروز جمعه اعالم کرده است که به دلیل قدرت گرفی طالبان در مناطق
مختلف افغانستان ،اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرده است.
این اداره گفته است که وضعیت امنین افغانستان که پیش از این نی خراب بود ،در این اواخر به شدت
وخیم شده و در مدت کوتایه شبه نظامیان طالبان مناطق وسییع را در این کشور ترصف کرده اند.
به همی دلیل سویدن اجران کردن اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرده است .این اداره توضیح
ً
داده است که فعال معلوم نیست که این توقف اخراج تا چه زمان مدار اعتبار یم باشد ،اما همی که وضعیت
باثبات گردد ،پناهجویان که دستور اخراج دریافت کرده اند باید به کشور شان برگردند .
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حدود  ۷۰۰۰پناهجوی رد شده افغان در سویدن به رس یم برند و با اخراج مواجه اند .اما در عمل پاندیم
کرونا از دیر زمان روند اخراج این پناهجویان به افغانستان را دشوار کرده است.

ً
قبل از این فنلند نی اعالم کرده بود که روند اخراج پناهجویان افغان را عجالتا متوقف یمسازد.

د یونان د مهاجرت وزارت وییل خ د هغو مهاجرو شمی مخ په کمیدو دی خ د یونان ټاپوګانو ک د مهاجرو
په کمپونو ک ژوند کوي .یاد وزارت وییل خ د جون په میاشت ک  ۷۷۰۰مهاجر په دغو کمپونو ک ثبت شوي
و خو روانه میاشت ک بیا دغه شمی  ۶۹۰۰تنو ته راټیټ شوی دی .
د آلمان د خیي آژانس د خی له مج د مهاجرت له پاره د يونان دغه وزارت ويیل دي خ د آژې سمندر په
ختيځ ک واقع د ليسبوس ،ساموس ،کيوس ،لیوس او کوس په ټاپوګانو ک د مهاجرو دغه شمی کم شوي
دی .وزارت دا هم وییل خ د  ۲۰۲۰کال د اپريل په مياشت ک د دغو مهاجرو شمی تر  ۴۰زرو زيات و .
ياد يونان وزارت ويیل خ د کوس او لیوس په ټاپوګانو ک د مهاجرو شمی تر بل هر ځای کم سوی او آن
دغه کمپونه خال سوي دي .د دغه وزارت په وينا دمګړی په دغو دوو ټاپوګانو ک ضف  ۱۲۰مهاجر موجود
دي.
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د يونان د مهاجرت وزارت په داس حال ک دا شمیې وړاندي کوي خ اتن په دوامداره توګه له ټاپوګانو څخه
مرکزي وخ ته د هغو مهاجرو انتقال ته ادامه ورکړې ده خ په هکله ن اټکل کوي خ د پناه غوښتن به ن
کیي .
قبول رس .د دې تر څنګ اطفال لرونیک
ۍ
کورن ،زاړه او ناروغ انسانان هم وخ ته انتقال ږ

په لیسبوس کي د کاراټېپه کمپ Reuters

يونان په ورته مهال ،پر خپلو پولو ګزمه هم ټينګه کړې ده .يو شمی مرستندويه سازمانونو پر يونان تورونه
پوري کړي دي خ ګواک يونان د مهاجرو د مخنيوي له پاره د » «pushbacksيا له نيیم الري څخه د
رسلو له ناقانونه اقداماتو څخه هم کار اخیل .خو يونان دا تورونه ردوي او وان خ ضف ن
مهاجرو د بیته ر ړ
د خپلو پولو امنيت ټينګ کړی دی.
په يونان ټاپوګانو ک اوس هم تر ټولو زيات مهاجر د ليسبوس په ټاپو ک په کاراټېپه کمپ ک دي .دا مهال په
ياد کمپ ک  ۴۴۰۰مهاجر ژوند کوي .په تیه يوه مياشت ک په دغه شمی ک تقريبا د  ۳۰۰کسانو کمښت
راغیل دی .دغه کمب د  ۸۰۰۰مهاجرو د ځايولو امکانات لري .په ګاونډي ټاپو کيوس ک د  ۱۰۰۰مهاجرو د
ځای پر ځای کولو امکانات شته خو دمګړی هلته  ۳۴۰مهاجر شته دي .په ساموس ک هم وضعه ښه شوې
او پکیس دمګړی  ۹۵۰مهاجر میشت دي.
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سازمان بیالملیل مهاجرت ) (IOMیمگوید که فعالیتهایش را در سپی بولدک قندهار و اسالم قلعۀ هرات
به گونۀ موقت متوقف کرده است.
این سازمان در اعالمیهای گفت که تشدید رسی ع درگییها در رسارس افغانستان ،تاثی قابل توجیه بر
گذرگاههای مرزی داشته است.

در اعالمیه آمده است" :فعالیت سازمان بیالملیل مهاجرت در سپی بولدک و اسالم قلعه تحت تاثی
جنگهای اخی قرار گرفته و به گونۀ موقت متوقف شده است".
اما این سازمان گفته است که بررسها برای از رسگیی به موقع فعالیتها برای امدادرسان ر
بشدوستانه به
مهاجرین برگشتکننده به افغانستان جریان دارد.
برگشت مهاجران افغان
بر اساس آمار سازمان بیالملیل مهاجرت از آغاز سال روان میالدی تا هفتۀ گذشته ،بیش از ۶۲۷هزار
مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشته اند.
این سازمان گفته است که از این میان ۶۲۱هزار و  ۱۳۳نفر برگشتکنندگان از ایران و ششهزار و  ۸۴۶نفر
نی عودتکنندگان از پاکستان استند.
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برنامه پاسخگون به بحران سازمان بیالملیل مهاجرت ،برگشت ۶۵۴هزار مهاجر فاقد اسناد و نیازمند کمک
را به افغانستان در ۲۰۲۱پیشبین کرده بود ،اما این سازمان گفته است که از اواسط جوالی سال روان،
روند بازگشت به طور قابل توجیه افزایش یافت.
بر اساس آمار این سازمان ،میان برگشت مهاجران افغان فاقد اسناد در شش ماه  ۲۰۲۱نسبت به زمان
مشابه سال گذشتۀ میالدی ۶۷ ،درصد افزایش یافته است.
ً
سازمان بیالملیل مهاجرت گفته است که احتماال افغانستان در سال روان میالدی بیشیین آمار
برگشتکنندگان را ثبت کند.
این سازمان گفته است که با توجه به افزایش آمار برگشتکنندگان ،به حدود  ۳۰میلیون دالر دیگر برای
رسیدک به نیازمندیهای برگشت کنندگان نیاز دارد.

کمیسیون اتحادیه اروپا روز پنجشنبه پرونده مجارستان را به دلیل ایجاد "محدودیت های غیقانون" در
روند پناهندک به بهانه مبارزه با همه گیی ویروس کرونا به دادگاه اتحادیه اروپا ارائه داد.
بر اساس خیگزاری فرانسه ،اتحادیه اروپا به روز پنجشنبه ١٥جوالی پرونده محدودیت های غیقانون در
روند پناهندک از سوی مقامات مجارستان را به دادگاه فرستاد.
به گفته کمیسون اروپا این محدودیت های غی قانون به بهانه جلوگیی از همه گیی ویروس کرونا بر
درخواست کنندگان پناهندک در مجارستان تحمیل شده است.
این مسئله به دنبال عملکرد "تخلف در قانون پناهندک اروپا" از اکتی سال گذشته به دلیل حاکمیت رژیم
ویکتور اوربان و سیاست خصمانه او با مهاجران ،آغاز شد.
در جوالی سال  ،۲۰۲۰دولت ویکتور اوربان تصمیم گرفت که درخواست پناهندک دیگر نباید در خاک
مجارستان صورت گید بلکه این درخواست از طریق سفارت مجارستان در خارج از کشور ارسال شود.
طبق قوانی اتحادیه اروپا ،کمیسیون یادآوری یم کند که کشورهای اتحادیه اروپا باید به اتباع کشورهای
سوم و افراد ن تابعیت حاض در قلمرو از جمله در مرزهای اروپان ،اجازه دهند تا به گونه موثر از حق خود
برای ثبت درخواست پناهندک تحت حفاظت بی الملیل استفاده کنند.
کمیسیون معتقد است که اقدام جدید مجارستان در ماه جوالی سال گذشته در واقع "محدودیت غیقانون
دسیس به روند پناهندک" است .از سوی دیگر این محدویت های غی قانون به بهانه مبارزه با همه گیی
ویروس کرونا توجیه پذیر نیست.
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مجارستان چندین بار در دادگاه اروپا محمکه شده است
محکمه عال اروپا به تاری خ  ۱۷دسمی سال  ۲۰۲۰نی اعالم کرده بود که مجارستان از قانون پناهندک اروپا
تخیط یمکند .در این حکم قاضیان اخراج مهاجران غیقانون را بدون بررس درخواست های آن ها ،در
تضاد با قانون دانستند.

پلیس مجارستان در مرز .عکس :پکچرالیانس

مجارستان از خزان سال  ۲۰۱۵به این سو ،روند اخراج پناهجویان و مهاجران را آغاز کرده است .در آن
زمان ،ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان دستور داد که یک حصار فلزی در مرز این کشور با ضبستان
ساخته شود.
اما ادارات دولن در مجارستان از اخراج مهاجران به عنوان رد کردن آن ها یاد یمکنند و یم گویند ماموران
مرزی "مهاجران غیقانون را" به سوی دروازه های حصار مرزی "همرایه یمکنند" تا آن ها مجارستان را
به قصد ضبستان ترک کنند.
در مارچ  ،۲۰۲۱دولت ویکتور اوربان به "رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز "با خانواده ای از پناهجویان
ایران-افغان از سوی دادگاه اروپا مورد بازپرس قرار گرفت.
با وجود این محکومیت های متعدد ،مجارستان همچنان سیاست ضد مهاجرت را دنبال یم کند و اخراج
غیقانون مهاجران را در مرزهایش ادامه یم دهد.
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آمارهای کمیشیی عال سازمان ملل در امور پناهجویان نشان یمدهند که از ماه جنوری سال روان میالدی
تاکنون ،در نتیجه خشونتها در افغانستان۲۷۰ ،هزار تن از خانههایشان بیجا شدهاند.
کمیشیی عال سازمان ملل متحد در امور پناهجویان ،هشدار یمدهد که افغانستان در آستانۀ یک بحران
انسان دیگر قرار دارد .
این سازمان با اشاره به شدتگیی نیدها در افغانستان و بیجا شدن مردم ،تأکید یمکند که هنوز امکان
جلوگیی از بحران در افغانستان وجود دارد.

بابر بلوچ ،سخنگوی کمیشیی عال سازمان ملل در امور پناهجویان یمگوید که برای جلوگیی از بیجا شدن
و مهاجرت افغانان بیشی ،باید تالشها برای تأمی صلح با ثبات در کشور بیشی شوند« :اافغانستان در
آستانه یک بحران انسان دیگر قرار دارد .اما یمتوان جلو آن را گرفت؛ باید جلو آن گرفته شود! پس ،تالشها
برای تأمی صلح مطمی باید شدت بگیند و بیشی شوند و این همان چییست که افغانان انتظار دارند».
این مقام سازمان ملل ،از جامعه جهان نی یمخواهد که در این راستا افغانستان را حمایت کند« :یک
شکست در توافق صلح در افغانستان و ریشه گرفی خشونتهای کنون ،نجاشدنها را در کشور و نی
مهاجرتها را به کشورهای همسایه و دورترها ،بیشی خواهند ساخت».
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آمارهای کمیشیی عال سازمان ملل در امور پناهجویان نشان یمدهند که از ماه جنوری سال روان میالدی
تاکنون ،در نتیجه خشونتها در افغانستان۲۷۰ ،هزار تن از خانههایشان بیجا شدهاند و در حال حاض،
شمار تمایم بیجا شدهگان در کشور به  ۳میلیون و پنجصدهزار رسیدهاست.
کندز ییک از والیتهان است که بیشیین بیجاشدهگان را در جنگهای اخی دارد .شماری از کسانکه در
این والیت بیجا شدهاند یمگویند از اوضاع بدیکه دارند ،به ستوه آمدهاند.
نن حوا ،ییک از این بیجاشدهگان کندز گفت« :بیستودو روز شد ما همیجا آواره استیم؛ با همی طفالن
بر همی روی خاک و آفتاب تموز افتادیم».
حاخ اجمی ،بیجاشدۀ دیگر در کندز نی افزود« :ما فقط صلح یمخواهیم! ما را از کمکهایشان هم تی»!
مسؤوالن ریاست مهاجران والیت کندز یمگوید که در نیدهای اخی بیش از چهارده هزار خانواده در کندز
بیجا شدهاند.
گلمحمد رحمان ،آمر حمایت حقوق ریاست مهاجرین کندز ترصی ح کرد«« :بیشی از چهاردههزار فامیل
ً ُ
نجاشده را ما اینجا ثبت و راجسی داریم که از این تعداد ،تقریبا نههزار و دوصدوشصت فامیل آن ،رسوی
و شناسان شدهاند».
وزارت مهاجران و برگشتکنندهگان یمگوید که در حدود هشت هزار خانواده در جریان جنگهای دو ماه
اخی در بخشهای جنگزده کشور بیجا شدهاند .هلمند ،بغالن ،کندهار ،لغمان و کندز از والیتهان اند
که بیشیین شمار بیجاشدهگان را در این مدت داشتهاند.

د بخښن نړيوال سازمان(امنسن) د پنجشن په ورځ د جوالی په  ۱۵مه ،پر ليبيا د مهاجرو رسه د ناوړه چلند
تورونه لګول او «د جنیس تاوتريخوال په شمول په نارينه ،میمنو او ماشومانو باندي له وحشتناکو تیيو »
څخه ن خیه کړې ده .
ليبيا له افريقا او نژدې ختيځ څخه تلونکو مهاجرو له پاره يوه مهمه ترانزين الره ده .دغه مهاجر بيا له ليبيا
څخه د مديیان په الره اروپا ته د رسېدو کوښښ کوي.
کله خ د ليبيا سمندري ځواکونه د اروپا پر لور په کښتيو ک مهاجر ومویم نو هغوی ن بیته ليبيا ته وړي.
ليبيا په دې ترڅ ک له اروپان اتحادن څخه مالتړ او مرسته هم ترالسه کوي .کوم مهاجر خ د ليبيا د
کیي .د ر
بش
کیي هغوی په ليبيا ک په بندو کمپونو ک ساتل ږ
لیدول ږ
سمندري ساتونکو له خوا بیته ليبيا ته ږ
د حقونو مدافعی په دوامداره توګه په دغو کمپونو ک پر امکاناتو او حاالتو نيوک کوی .
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امنسټي انټرنېشنل په خپل راپور ک پر ليبيا تور لګول دی خ مهاجر بېله کوم دليل څخه په خودرسانه توګه
توقيف او بندي کوي .د ياد سازمان ځان رئيیس ديانا اېلتاهاوي ويیل خ مهاجر په ليبيا ک د «سيستماتيیک
کیي».
شکنج ،جنیس تاوتريخوال ،جیي کار او نور زبېښا رسه مخامخ ږ

آرشیف انځوړر )| Photo: Getty Images/AFP/F.Buccialrelli (via DW

د بخښن د نړيوال سازمان په راپور ک راغیل دي خ چارواکو د  ۲۰۲۰کال په پای ک د مهاجرو رسه ناوړه
چلند هغه وخت « ر
مشوع» وګرځاوه ،کله خ ن د دوو مليشو له خوا چلول کېدونیک د مهاجرو د توقيف
کمپونو په خپله ذمه واخيستل .په راپور ک راغیل خ له دغو کمپونو څخه په تیو کلونو ک په سلونو پناه
غوښتونیک او مهاجر په تاوتريخوال رسه الدرکه شوي دي .
امنسن ړ
انینېشنل دغه راپور له يادو کمپونو څخه د ژوندي وتلو میمنو د شواهدو پرمټ چمتو کړی .دغو
ر
میمنو د بشي حقونو ياد سازمان ته ويیل دي خ «د ژوند بنيادي څیونو لکه اوبو يا د ازادېدو په بدل ک
به» وررسه د پیه دارانو له خوا جنیس تاوتريخوال کيدی .دغه سازمان د ليبيا رسه د اروپان اتحادن پر دوام
لرونیک همکارۍ هم نيوک کړي دي .د بخښن نړيوال سازمان پر اروپان اتحادن ږغ کړی دی خ د ليبيا رسه
ياده همکاري ودروي.
د مهاجرت د نړيوال سازمان په حواله په روان ميالدي کال د مديیان له الري د مهاجرت په هڅه ک شاوخوا
 ۹۰۰انسانانو خپل ژوند له السه ورکړی دی .د UNHCRپه وينا د ليبيا رسحدي ساتونکو له خوا د روان
ميالدي کال د جنورۍ او جون مياشن تر منځ تر  ۱۳۰۰۰څخه زيات انسانان له سمندر څخه بیته ليبيا ته
بشی کال د شمی څخه ال هم زيات دی.
ستانه کړل شوي دي .دغه شمی د تی ړ

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 14
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

سازمان عفو بی الملل روز پنجشنبه اعالم کرد که پناهجویان در اردوگاه های مهاجران در لین برای دسیس
به آب آشامیدن ،مواد غذان و رسویس های بهداشن مجبور یم شوند تا به رابطه های جنیس اجباری تن
بدهند.

گروهی از پناهجویان در لیبی (عکس از آرشیو)

در گزارش این سازمان مدافع حقوق ر
بش آمده است که پناهجویان در لین در معرض سوءاستفاده جنیس
از سوی نگهبانان اردوگاه های مهاجران قرار یم گیند .سازمان عفو بی الملل در گزارش خود نوشته که
ررسایط اردوگاه های نگهداری از پناهجویان در لین بدتر شده است .این در حال است که این اردوگاه ها
اخیا تحت نظر وزارت کشور لین قرار گرفته است.
پاپ فرانسیس ،رهی کاتولیک های جهان و آنتونیو گوترش ،دبیکل سازمان ملل متحد خواستار تعطییل این
اردوگاه ها شده اند.
یک زن پناهجو به سازمان عفو بی الملل گفته است« :ماموران اردوگاه یم گویند شاید به آب و رختخواب
نیاز داشته ر
باس و بگذار با تو رابطه جنیس داشته باشم تا آزادت کنم».
تعداد دیگری از پناهجویان هم گفته اند که در اردوگاه های لین به آنها تجاوز جنیس شده است .گزارش
سازمان عفو بی الملل به دنبال گفتگوی کارکنان این نهاد با  ۵۳پناهجوی  ۱۴تا  ۵۰ساله از کشورهای
نیجریه ،سومال و سوریه تهیه شده است .شماری از زنان باردار در این اردوگاه ها به عفو بی الملل گفته
اند که بارها از سوی ماموران اردوگاه ها مورد تجاوز جنیس قرار گرفته اند.
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گزارش های زیادی از سال  ۲۰۱۷میالدی تاکنون درباره ضب و جرح و شکنجه پناهجویان و عدم دسیس
ر
منتش شده است.
آنها به امکانات بهداشن و مواد غذان در اردوگاه های لین
گارد ساحیل لین که از حمایت مال اتحادیه اروپا بهره یم برد حدود  ۱۵هزار پناهجو را یط شش ماه گذشته
از دریای مدییانه به لین بازگردانده است .شماری از نمایندگان پارلمان اروپا از کمیسیون اتحادیه اروپا
خواسته اند تا به حمایت مال از گارد ساحیل لین پایان دهد .به گفته آنها کشور لین محیل «امن» برای
پناهجوبان محسوب نیم شود.

سازمان ملل متحد یم گوید پاکستان و ایران مرزهای خود را به روی افغان ها بسته اند بنابراین مردم در
تالش هستند تا به گونه غیقانون از مرز ها بگذرند .به گفته این آژانس با شدت درگیی ها در افغانستان
عبور غیقانون از مرز ها افزایش یافته است.
خشونت ها و درگیی های اخی در افغانستان باعث افزایش مهاجرت غیقانون افغان ها به پاکستان و
ایران شده است .از سوی دیگر پاکستان و ایران مرزهای خود را به سوی مهاجرت افغان ها در این دو کشور
بسته اند.
ر
قرییس وزیر امور خارجه پاکستان گفته بود که این کشور دیگر نیم تواند سایر
پیش از این ،شاه محمود
مهاجران افغان را بپذیرد.
ً
طالبان اخیا جنگ و درگیی های خود را افزایش داده و تعدادی از مرزها با کشورهای همسایه را ترصف
کرده اند .در همی حال تعدادی از افغان در مرزها به کشور های همسایه پناه بردند .مقامات تاجیکستان
گزارش داده اند که صدها غینظایم افغان به دلیل ترس از طالبان از شمال کشور فرار کرده اند.
از سوی دیگر سازمان بی الملیل مهاجرت روز پنجشنبه فعالیت های خود را در مرز با ایران به دلیل نا امن
ها به حالت تعلیق درآورد.
سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت افغانستان ،از واقعات ناهنجار در مرزهای افغانستان هشدار داده
است .رامز االکبروف هماهنگ كننده امور ر
بشدوستانه سازمان ملل در افغانستان به روز پنجشنبه گفت:
«ما شاهد تحوالت اساس به سمت مرز پاکستان و ایران هستیم .پاکستان و ایران مرزهای خود را بسته
اند .مردم در تالشند تا از طریق مرزهای غیقانون وارد این کشورها شوند».
سازمان ملل متحد یم گوید  ۱۸میلیون افغان که در اثر خشونت ،جنگ ،خشکسال و آواره ک ن جا شده
اند ،به کمک نیاز دارند .این آژانس افزود که در حدود ۱۰میلیون افغان با گرسنیک روبرو هستند.
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گیی در سپینبولدک مرز میان افغانستان و پاکستان
در ر
سازمان ملل همچنان از خشونت ها در مرز پاکستان و افغانستان ابراز نگران کرده است .بر اساس گزارش
ها پلیس مرزی پاکستان روز پنجشنبه از گاز اشک آور برای اخراج صدها افغان که قصد عبور از سپی
بولدک را داشتند ،استفاده کرده است .یک روز قبل از این ،طالبان کنیل مرز سپی بولدک را به دست
گرفته بودند.

سپین بولدک ،مرز میان پاکستان و افغانستان .عکس :خبرگزاری فرانسه/گیتی ایماژ

یک مقام پاکستان که نخواست نامش فاش شود ،روز پنجشنبه به خیگزاری فرانسه گفت که گرویه در
حدود  ۴۰۰تن صبح آن روز تالش کردند تا از مرز عبور کنند .بنابر آن پلیس پاکستان به سوی آنها گاز اشک
آور استفاده کرد.
سازمان ملل متحد یم گوید که جنگ و ناامن در سال جاری  ۲۷۰هزار افغان را مجبور به ترک خانه های
خود کرده است .براساس گزارش این آژانس ،تعداد آواره گان داخیل به  ۳،۵میلیون تن رسیده است.
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