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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ------------------- « یوله در  چی    دو » کند   یم د یرد شده به افغانستان تأک انیادامه اخراج پناهجو  یداخله آلمان رو  ر یوز 

 5 -------------------------- « یآزاد و یراد» جنگ در غرب افغانستان؛ هزاران خانواده به هرات آواره شده اند  یی  شدت گ

 د پلي کولو ل ايهېځب قندهار ک  
ن  7 ------------------------------- «وزارت  تیسا بیو » پيل شوه  ړۍشوو ته د کرونا واکسي 

 8 -------------------------- «خامه پرس »  میافغانستان را ندار  شی  یمهاجران ب رشیپذ تیپاکستان: ظرف مل تیمشاور امن

انهیمد ۀی  پناهجو را از بح ۴۰۰از  شیامدادرسانان ب  9 ------------------------------------- « کا یآمر  یصدا» نجات دادند  ی 

دها   مهاجرت از افغانستان در پ   شیافزا ش نیر
 10 ------------------------------------------------------ « وز یطلوع ن» گسی 

 11 -------------------------------------- «وزارت  تیسا بیو » شدند  به چهار صد خانواده در بدخشان مددرساپن  کینزد

 12 ------------------------------- « وله فاریس چی    دو »  مانند در آلمان یم یشی  یب یهاافغان ان؛یموفق پناهجو  یهاتیشکا

انهیمد یایپناهجو در در  970غرق شدن   14 ------------------------------------------- « فاریس TRT»  ی  سال اخ کیدر  ی 

  یکاهش گردشگر   ان؛یجنگ در بام اتی  تأث
 

 14 ----------------------------------- «اطالعات روز » هزاران خانواده  و آوارک
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ن   اخبار کامل  مي 

وی های اخی  طالبان در افغانستان، هورست زی  هوفر، وزیر داخله آلمان یم خواهد اخراج  با وجود پیشر
های ن ن اخراج  پناهجویان رد شده افغان ادامه داشته باشد. حزب سیر  خواستار به تعویق انداخي 

ً
آلمان اکیدا

 .ها به افغانستان شده است

 

مذاکره با افغانستان هستیم تا  ما در حال»زی  هوفر در گفتگو با روزنامه آلماپن "بیلد ام زونتگ" گفت: 
ن جرم را به آنجا ادامهبتوانیم اخراج مرت او در ادامه گفته است که "چگونه یم توان مسئولیت « دهیم.  کبي 
ن به عدم بازگرداندن گزینه   مجرمان به کشور شان را به دوش گرفت؟". وزیر داخله آلمان فدرال همچني 

ات یک اگر یک بخشر از مجاز  دیگری یعنن تقویت "عودت داوطلبانه" افغان ها اشاره کرده گفته است که
ما در حال »به کشورش بازگردد. وی افزود:  مجرم بخشیده شود، ممکن است فرد به صورت داوطلبانه

بر اساس گزارش روزنامه « هستیم، زیرا آنها مسئول روند اخراج هستند.  مذاکره با همه ایالت های کشور 
ان اخراج "بیلد ام ن دیگر افزایش دهد.  ها را بار  زونتگ"، پس از پایان پاندیم کرونا، زی  هوفر یم خواهد می 

کشورهای جهان از ورود عفونت های جدید ترس   دوره کرونا زمان اخراج نبود. همه»زی  هوفر گفته است: 
ان اخراج ها را به طور قابل توجیه افزایش خواهیم داد داشتند. ما بعد از کرونا دوباره ن  «.می 

، از کمیس وزیر 
 

کمیسیون »کرده گفت:   یون اتحادیه اروپا انتقاد داخله آلمان با توجه به سیاست پناهندک
 از دست داده است.  اتحادیه اروپا در سال های اخی  قدرت خود را به طور 

 
ی در سیاست پناهندک چشمگی 
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 است راه حل برای خودخوایه برخن از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله این اتحادیه تاکنون نتوانسته
 «.اتریش، پیدا کند

دارد. شماری از  قابل اعتماد در زمینه مهاجرت برای آلمان در حال حاضن تنها با فرانسه وجود  همکاری
افغانستان، از روند اخراج افغان ها  سیاستمدران آلماپن با در نظر داشت وضعیت نهایت خراب امنین  

ن های  بر پایان روند اخراج ها به افغانستان اضار کرده  شدیدا انتقاد کرده اند. حزب سیر
 

ن تازک آلمان در همي 
ها در مورد ارزیاپر  .است

ن وزارت خارجه  وضعیت امنین  افغانستان توسطروبرت هابک، رهیر حزب سیر
 در افغانستان   آلمان در ماه جوالی، گفته است که حکومت فدرال همچنان وانمود یم

 
کند که "هیچ اتفاق

فرانکفورتر الگماینه زونتگ سایتونگ"، خواستار بازبینن و به تعویق " نیفتاده است". او به روزنامه آلماپن 
ن   .نستان شده استاخراج ها به افغا انداخي 

ول  وهای خارخر از افغانستان، طالبان ولسوایل های متعددی را در افغانستان تحت کنی  از آغاز خروج نی 
 .خود درآورده اند

ال آلمان اما مخالفت اش را در قبال ممنوعیت کامللی کریستیان اخراج ها به  ندنر، رئیس حزب لییر
گفته است که "مجرمان خطرناک و   افغانستان اظهار داشته است. لیندنر به آژانس مطبوعاپ  آلمان

در برابر  آنها باید از آلمان به کشور شان بازگردانده شوند". او  جنایتکار نباید نزد ما احساس امنیت کنند،
ن ها مبنن بر به تعلیق درآوردن روند اخراج افغان ها واکنش نشان داده گفته خواست حزب است که  سیر

افتمندانه باشد، اما آقای هابک در مورد  ها ممکن است شر ن ه سیر ن پیامدهای عمل این امر برای کشور  "انگی 
ایط حساس در افغانستان، اجازه نیست  ما فکر نکرده است". او هشدار داده گفته است که "با توجه به شر

ن اظهاراپ    ."سیگنال اشتبایه برای قاچاقچیان انسان فرستاده شود با چني 

است،  که حکومت آلمان در عوض باید از خطاهاپي که طور مثال در قسمت سوریه کرده  لیندنر یم گوید 
افغان شدیدا نیازمند کمک اند و با  فغانستان پناهجویاناجتناب کند. او یم گوید که در کشورهای همسایه ا

های همسایه افغانستان چون ایران و پاکستان، جلو مهاجرت  سازماندیه کمک ها به پناهندگان در کشور 
 .گرفته شود  شان به آلمان باید 

ن جنگ در والیت ، هزاران خانواده را به هراتشدت گرفي  تر این آوارگان از آواره کرده است. بیش های غرپر

 یم در کنار شک پرداخت کرایه خانه ناتوان هستند و 
 

کنند. همزمان با هجوم سیل آسای آوارگان، زندک

  .در حاشیه شهر هرات افزایش یافته است کرایۀ خانه

شپناه است چرا که نتوانسته کرایۀ مادرش معصومه از آوارگان جنگ بادغیس با سه فرزند خردسالش پر 
 .خانه را پرداخت کند
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خواهم. گرد و غبار است یم گوید که ناناریم و یمگوید: "این طفل من گرسنه هست و پول نداین مادر یم
 و پویل برای پر  های کودک من کور شده. از حکومت خواستو چشم

 
داریم، تا برای ما جای برای زندک

 ".بدهد های ما کردن این طفل

وهای امریکاپي از افغانستان در اول ماه یم سال جاری، حمالت طالبان افزایش یافته و این  با آغاز خروج نی 
 دهشعله .اندها ولسوایل شدهگروه موفق به ترصف ده

 
ها هزار نفر در مناطق ور شدن جنگ به آوارک

 .غیس را در پ  داشته استجمله در باد مختلف افغانستان از 

 
 آرشیف

بودند و  نو شدت بخشیدهقلعه شان را به شهر های بادغیس، حمالتطالبان پس از ترصف تمام ولسوایل
 .داشت ماه شطان ادامه ۲۴نو تا جنگ در شهر قلعه

شد و نو، هاوان پرتاب یمقلعه این مادر افزود: "بادغیس در حالت سقوط بود. دوازه شبانه روز در شهر 
 ".هاوان خورده است مردم ملیک کشته شدند و خانه خود من دو فی  

 زیاد خانواده ۴۰محمد اقبال 
 

نجات داد و حاال در یک خانه  اش را از آتش جنگنفری ۱۰ ساله با شاسیمگ
 
 

کند. او حاال حن  ش از ماه دیگر توان پرداخت کرایه را یم با کرایه دو هزار افغاپن در ماه در هرات زندک
 .ندارد

 یمگوید: "ما چهار خانواده داقبال یم
 

هزار افغاپن پول پیش پرداخت دادم  کنیم و هر ماه دو ر یک خانه زندک
ن خود را فروختم و پول پیش  نیم پرداختو قالي 

 
 یمدادم. به دشت زندک

 
کنیم، حاال آب شود خانه که زندک

 ".هم ندارد
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انندعبدالرحمان بیجاشدگان به م .است ها طعمه حریق شدهها و دکاننو شماری از خانهدر جنگ شهر قلعه
ن کرایه مسکن، پیدا کردن کار  شانتوانند به زادگاهحاال حن  دوباره نیم ن در کنار بلند رفي  بروند و در هرات نی 

 .دشوار است مناسب هم

پیشگ پول کرایه دادم و ش  .گوید: "خانه که من در بادغیس داشتیم صدبرابر خانه ما در هرات بوداو یم
ون یم  کبرج ما را بی 

 
خواهیم کنیم؟ ما نهادهای کمک کننده و از حکومت فعل یم  ند، ما دیگر به کجا زندک

 
 

  ".کند  که برای ما رسیدک

 یم های ارزان قیمت در حومه شهر هراتآوارگان جنگ در بادغیس در خانه تر بیش
 

کنند و حاال با زندک
ن هجوم سیل  .استافزایش یافته  آسا این آوارگان، قیمت کرایه مسکن نی 

ن قادری، رییس مهاجرین هرات اما یم دن خیمه گوید که هیچ کمگ برای اسکان این بیجاشدگان مبنن بر دامبي 
 .توانندو لوازم خانه کرده نیم

وع سال تا حاال او یم اند. هم چنان در دو ماه اخی  آمده هزار خانواده بیجاشده در هرات ۱۴افزاید: "از شر
 ".بیجاشده داخل در هرات داریم هزار  ۷که جنگ شدت گرفته، ما حدود 

وهای دولن  و طالبان   فروکش کرده  در غربهر چند پس از عید قربان جنگ میان نی 
ً
افغانستان نسبتا

 .این لرزه به تن آوارگان در هرات انداختهوجود دارد و  ور شدن دوباره جنگ هم چناناست، اما بیم شعله

مه په قندهار واليت ک  بېځايه شوو ته د کرونا ويروس ۹د قندهار واليت دکډوالو چارو رياست د زمري په 
 د کرونا واکيسن د پلي کولو خیر ورکړ.   د مخنيوي په موخه

 

دغه برنامه د روغتيا وزارت د رييسانو، حج او اوقاقو، طبيعي پېښو پروړاندې د مبارزې ادارې او د رسنيو د 
 ۱۵زره بېځايه شوو کورنيو ته د  ۸غه واکيسن استازو په شتون ک  پيل شوه او په پام ک  ده خ   د جانس د

 . ي
 محلونوک  پلي یسر
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مهاجران افغانستان را ندارد و نیاز  شگوید که کشورش دیگر طرفیت پذیر مشاور امنیت مل پاکستان یم
 .شازیر شود گان جنگ به پاکستانجاشدهنیست که پر 

 

جاشدگان جنگ در افغانستان پر  جهاپن باید برای موید یوسف، مشاور امنیت مل پاکستان گفته که جامعه
د یک مکان امن و مناسب را در داخل این کشور در   .نظر بگی 

، شماری از مقامات پاکستاپن گفته بودند که جنگ در  ن افغانستان سبب خواهد شد تا سیل  پیش از این نی 
 .شود از مهاجران افغانستان به این کشور وارد 

هزار تن به دلیل ۳۰کم ت گفته است که در هر هفته دستزمان یک سازمان جهاپن در امور مهاجر هم
، افغانستان را ترک یم  .کنندناامنن

وهای خارخر و تشدید جنگ شماری زیادی از شهروندان کشور تصمیم به ترک  به دنبال آغاز روند خروج نی 
 .اندافغانستان گرفته
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دولن  روز یکشنبه اول اگست )دهم اسد( خیر  یۀ غی  های این سه سازمان دادند که کشن   سه سازمان خی 
ۀ ۴۰۰بیش از  انه نجات دادند پناهجو را از غرق شدن در بحی   .مدیی 

 
 عملیات نجات این پناهجویان در طول شب شنبه و تا ساعات آغازین روز یکشنبه ادامه داشت

" این پناهجویان در حال غرق شدن بود که امدادرسانان به ناین سازما  بزرگ چوپر
ها گفته اند که "کشن 

 .داد آنان رسیدند

انه" در یک پیام تویی  نگاشتهیگ از این سازمان است که عملیات نجات در طول  ها به نام "سوس مدیی 
 .شب و تا ساعات اول صبح یکشنبه ادامه داشت

انه گذرگا ۀ مدیی  دارند از طریق سواحل شمایل لیبیا  ه پناهجویان کشورهای فقی  افریقاپي است که تالشبحی 
ن سفر سوار بر قایق ، خود را به کشورهای اروپاپي برسانند ها و در پیش گرفي   .پرمخاطرۀ دریاپي

ن  و پناهج ۱۱۴۶الملل مهاجرت گزارش داده است که تنها در شش ماه نخست سال روان کم از کم سازمان بي 
انه غرق شده اند ۀ مدیی   .در بحی 

یۀ اروپاپي است و در بخش نجات پناهجویان انه که نهاد خی 
انه  موسسۀ ساس مدیی  ۀ مدیی   در بحی 

قانوپن غی 
وری هزار پناهجو را از غرق شدن نجات  ۳۰تا کنون بیش از  ۲۰۱۶ فعالیت دارد، گزارش داده است که از فیر

 .داده است
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 مهاجرین وعودت کنندگانوزارت امور 

گان آن بیست سال و باشنده آیند، جوانان زیر ها یمکه به قصد مهاجرت به این مسافرخانهبیشی  کساپن 

 .اندافتاده های شمال کشور اند که به دست طالبانبخش

 

وهای امنین  و طالبان در کشور، مهاجرت افغان ش جنگ میان نی  ون از کشور افزایش در پ  گسی  ها به بی 
  .استیافته

که در منطقۀ کمپنن کابل، در هاپي مسافرخانه .روندجا به ایران یمها نخست به نیمروز و از آنبسیاری افغان
ترک  ها های شان را در والیتاند که خانهوزها پر از کساپن و ر  شب دارند این نیمروز، قرار  –کابل   مسی  راه

 .اندهدف مهاجرت به کابل آمدهاند و بهکرده

 .یابدگویند که شمار این مسافران هر روز افزایش یمها یممالکان این مسافرخانه

دارند در مسافرخانۀ  قصد مهاجرت را  گوید که روزانه تا هشتاد تن کهها یمامان، مالک یگ از این مسافرخانه
بان تا بیست تن در یک شبانه ها،که پیش از جنگآیند در حایلاو یم ن تعداد »روز بود: مسافرخانۀ او می 

 «.زیاد شده زنان هم استند مسافران بسیار 
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 مهاجرین وعودت کنندگانوزارت امور 

گان آن بیست سال و باشنده آیند، جوانان زیر ها یمکه به قصد مهاجرت به این مسافرخانهبیشی  کساپن 
 .اندافتاده شمال کشور اند که به دست طالبان هایبخش

است، اما کابل فارغ شده  عبدالمجید، باشندۀ سمنگان است که سه سال پیش از دانشکده زراعت دانشگاه
گوید اکنون اوضاع است. او یماو سه صد افغاپن بوده در این مدت به کار آزاد پرداخته است و درآمد روزانه

 به ایرانعث شدهبا بد امنین  در سمنگان
 
ن درآمد را هم نداشته باشد و راه سفر قاچاق را در  است که همي 

د:  خریدم، اما کش از ترس طالبان به  کار باشد، دولت باشد، یا کار آزاد باشد اما نشد؛ زرنج هم»پیش گی 
 «.آیدشهر نیم

ویس، پس از گذشت سه روز از ولسوایل آقچه جوزجان به کمپنن کابل است و قرار است تا یک رسیده می 
 به ایران و پس از آن به ترکیه

 
ها در در شهر آقچه بودیم، اوضاع خوب نبود؛ نرخ»برود:  روز دیگر قاچاق

 «.روز به روز بدتری است بازار بلند رفته است،

 راه پر خ گونۀخواهد بههللا، باشندۀ سمنگان یگ دیگر از کساپن است که یمحجت
 
ن به ایران قاچاق طر رفي 

یم؛ اگر زنده ماندیم یک چند مقدار پول پیدا مانیم یا یمیم گپ قسمت است، یا زنده»جان بخرد: را به می 
 «.کنیم

ل مقصود،  بار این راه را پیمودهدر این میان این افراد، کساپن هم استند که چندین ن اند و بیش از رسیدن به مین
 .اندبازداشت و به کشور برگشتانده شده

بار رفتییم پس برگشت ها بلند رفته، تاهنوز هفتنرخ»الدین، باشندۀ جوزجان یگ از این افراد است: زین
 «.داده شدیم

مرز این کشور با ایران  است که در کار ساخت دیوار در است که حکومت ترکیه هشدار دادهاین در حایل
قانوپن وارد ا ین شت مهاجران افغان بهگذا  تدابی  سخت دیگر را روی دست گرفته است و نخواهد  گونۀ غی 

 .کشور شوند

 اسد سال روان بسته 9خانواده بیجاشده به روز شنبه  398
 

 وزارت امور های مساعدپ  را که در هماهنگ
 مهاجرین وعودت کنندگان و موسسه داکار در نظر گرفته شده بود، دریافت کردند. 

 به هر خانواده پس از شوی یک بسته صیح مساعدت شد. 
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 مهاجرین وعودت کنندگانوزارت امور 

 

د.  ن توزی    ع صورت گی   قرار است که در روزهای آینده مساعدت غذاپي نی 

وهای آمریکاپي از افغانستان، تهدیدهای طالبان ای گرفته است. به موازات تشدید جان تازه با خروج نی 
، پناهجویاپن  که تقاضاهایشان در آلمان رد شده، در شکایات خود برای   خشونت و خطرات امنین 

  .رسندبه نتیجه یم قبل تجدیدنظر، بیش از 

 در آلمان در ماافغان
 

یههای متقاضن پناهندک  احکام مردودی خود  هایهای گذشته، در پیگی 
 
حقوق

پاسخ منفن به  ۴۲۱۲ژانویه تا ماه مه سال جاری،  اند. در فاصله پنج ماههتر از همیشه بودهموفق
 ۱۰۰۹مورد به نفع شاکیان تجدیدنظر شده است. شکایات مربوط به   ۳۲۰۳ ها داده شده که در درخواست

 .تپرونده برگشت خورده اس فقره

ی۷۶به این معنا،  ن درصد پیگی  ، به  ۲۴۱۸اند. بوده ها موفقیت آمی  ن ن مطابق قرارداد دوبلي  تقاضای دیگر نی 
 
 
آنها شده  اند، از جمله به کشورهاپي که پناهجو نخست وارد کشورهای دیگری ارجاع شده  مراجع حقوق

 .است

 .ها اعالم کرده استزب چپاین اطالعات را وزارت کشور آلمان در پاسخ به درخواست نماینده ح

 از افغانستان، در شکایت علیه ۵۵، حدود ۲۰۲۰در پنج ماه نخست سال 
 

درصد متقاضیان پناهندک
 .های مردودی موفق بودندپرونده

وهای آمریکاپي و ناتو از افغانستان، خشونت در این کشور تشدید شده و  با  طالبان بال و پر  خروج نی 
وی شورهای اروپاپي خواسته که بهاند. دولت کابل از کگرفته های طالبان و شیوع کرونا، دلیل پیشر
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 مهاجرین وعودت کنندگانوزارت امور 

سه ماه متوقف کنند. در اصل، وزارت کشور آلمان به رغم این  بازگرداندن پناهجویان افغان را برای
 .معمول خود در دیپورت مردودشدگان را دارد درخواست، روال

کشورشان بازگردانده   متقاضن افغان را به طور مستقیم به ۱۰۴تا کنون، هزار و  ۲۰۱۶از دسامیر  آلمان
ن اعزام جمع ن در چهلمي  ، یک هواپیما با  است. اوایل ماه ژوئیه نی  ن وارد کابل  ۲۷پناهجویان اخراخر شنشي 

 .شد

 

تردیدی  برای ما هیچ»گوید: ها در مجلس فدرال آلمان یمسیاست داخل فراکسیون حزب چپ خنگویس
دانیم چه فرستاده شود اما نیم وجود ندارد که حن  یک نفر هم نباید در این وضعیت به افغانستان پس

 «.های طوالپن وجود داردرازی پشت این برریس

ایط خطی  افغان اوال  کند؛ این که تنها اشاره یم ستان به آمار سازمان ملل در این کشور یلپکه در توضیح شر
ی ۲۳۹۲های مه و ژوئن، ظرف دو ماه و یط ماه نظایم در درگی   .اندها زخیم یا کشته شدهغی 

 حقوق پناهندگان موظفند پذیرش و محافظت از افراد تحت تعقیب و آزار در  کشورهای عضو کنوانسیون
ن و  ن کنند. کنوانسیون ژنو کشورهای خود را تامي  بان را تضمي  ن اییط، یم متعهد   می  سازد که تحت هیچ شر

، شکنجه و   .پیگرد دارد پس نفرستد فرد پناهنده را به جاپي که خطر ناامنن

از این  و آوارگان اروپاپي پس از جنگ جهاپن دوم تنظیم شد.  کنوانسیون ژنو بدوا برای حفاظت از پناهندگان
را مورد  پروتکل به آن افزوده شد که محافظت و پشتیباپن از پناهندگان در شاش جهان ۱۹۶۷رو در سال 
اند برای پناهندگان مامن امن و امکانات موظف اند،دهد. کشورهاپي که این سند را امضا کردهتاکید قرار یم

، آموزیسر و اجتمایع  .فراهم کنند بهداشن 
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 مهاجرین وعودت کنندگانوزارت امور 

ن  پناهجو بر  970کم تاکنون دست الملل مهاجرت ملل متحد اعالم کرد که از اول ژانویه امسالسازمان بي 

 .اندانه جان خود را از دست دادههای مدیی  آب ها در ی حامل آنهای باد اثر غرق شدن قایق

 

ن  ی در مرکز سازمان ملل متحد پائول دیلون، سخنگوی سازمان بي  الملل مهاجرت ملل متحد در نشست خیر
پناهجو در مسی  اروپا بر  970کم تاکنون دست 2021شود از اول ژانویه سال در ژنو اعالم کرد: پیشبینن یم

انه جان باختند. های بادی خود در داثر غرق شدن قایق  ریای مدیی 

ن حوادپی فراخواند و گفت: اتحادیه اروپا  ی از وقوع چني   برای جلوگی 
 

دیلون اتحادیه اروپا را به همبستگ
 ها باید در باره این موضوع رویکرد قابل اعتماد و انساپن داشته باشد. برای نجات انسان

ن خود در  57از بندر الخمس لینر با  شنبه گذشته یک قایق حامل پناهجویان کهبه گفته وی یک شنشي 
انه غرق شده و دستآب ن  18اند. زن و دو کودک خردسال مفقود شده 20کم های مدیی  تن از این افراد نی 

 اند. نجات یافته

گویند در سال جاری، ناامنن و شیوع یم ها نگران هستند و ی ناامنن باشنده ها و مسئوالن بامیان از ادامه
های جدی اقتصادی را متحمل شوند و در سال جاری بامیان آسیب موج دوم و سوم کرونا باعث شد مردم

ین ت  .گردشگر داخل و خارخر از بامیان دیدن کنند  وریست و کمی 
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 مهاجرین وعودت کنندگانوزارت امور 

 در »کند. او به اطالعات روز گفت: ولنگ و مرکز بامیان کار یمکه در مسی  یکه  ای استسیحن رانندهغالم
زیادی از گوشه و کنار  کار ما بسیار خوب بود. خصوصا بعد از ماه جوزا مردمان  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷های سال

بردیم اما به بندامی  و دیگر ساحات دیدپن بامیان چکر یم ها را آمدند و آنه به بامیان یمافغانستان برای میل
بیایند. کار ما  توانند به بامیان برای چکر خاطر کرونا و ناامنن مردم نیمسال جاری به در سال گذشته و در 

 «.هم رونق ندارد

 یهای اجتماعی عودت و مهاجرین بامیان. عکس از شبکهنجیبه معصومی، مسئول اداره

ن حال اسحاق موحد، رییس ن  در همي   از کاهش صنعت گردشگری در سال اطالعات و فرهنگ بامیان نی 
که در   هایبر اثر شیوع ویروس کرونا و ناامنن  ۱۴۰۰و  ۱۳۹۹در سال های »کرده گفت:   ابراز نگراپن  ۱۴۰۰

داخل و خارخر در بامیان  هایمناطق مرکزی و از جمله در بامیان تحمیل شد آمار سیاحان و توریست
ماه  ۷بامیان در سال جاری خوب نچرخید. بیش از  منسبت به سال های قبل کاهش یافت و چرخ توریز 

کت ن در بامیان پرواز نداردمانند کام های هوای داخلاست که شر  نی 
ن
 «.ایر و صاق

نفر  ۱۵۰خارخر از بند امی  و  نفر توریست ۲۵۰دست داریم آماری که ما تا قبل از عید قربان به»افزود:  او 
هزار  ۴۰۰۰های بودا، شهر غلغله و شهر ضحاک و پیکره توریست خارخر از ساحات باستاپن و تارییحن مثل

ن داخل از بند  افزایش اندک  ۱۳۹۹و ساحات طبیع بامیان دیدن کردند که نسبت به سال  امی   نفر سیاحي 
ین کاهش را  ۱۳۹۷و ۱۳۹۸دهد اما نسبت به سال های نشان یم را  دهد. در نشان یم متأسفانه بیشی 

هزار گردشگر خارخر از بامیان دیدن  ۳هزار گردشگر داخل و بیش از  ۱۵های ذکرشده بیشی  از سال
 «.اندکرده
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 مهاجرین وعودت کنندگانوزارت امور 

 شدن صنعت گردشگری در بامیان شده، بلکه به وضعیت اقتصادیتنها باعث کمرنگنه های اخی  نن ناام
ن آسیب جدی وارد کرده است. خصوصا ناامنن های اخی  و سقوط دو ولسوایل این والیت  مردم این والیت نی 

ت کابل و هرات بیجا های بابا و یا در والیاهای کوهدامنه دست طالبان باعث شد اکیی مردم بامیان بهبه
به شوند. این وضعیت  .ی شدید به چرخه اقتصادی مردم بامیان زدضن

که از آن بعد »گوید: های کوه بابا برده است. او یمبامیان است که فامیلش را در دامنه جعفر یگ از ساکنان
، کهمرد و سیغان اوج گرفت، منها در ولسوایلناامنن  های بابا در یگ های کوهفامیلم را در دامنه های شییر
برای  نفر را به دوش دارم. پول ۷انتقال دادم. من یک کارگر روزمزدم و شپرسن   های دوردست بامیاناز دره

موتر کرایه کنم و بعضن مواد خورایک  هزار قرض گرفتم تا هایم پنجکرایه موتر نداشتیم. از یگ از همسایه
جا گذراندیم. بعد دو فرزند خردم مریض شد و روز در آن ۱۰ مدت ابتدای برای فامیل خویش انتقال دهم. 

ودارها حدود ده دوباره برگشتیم به شدم و حاال  هزار افغاپن قرضدار خانه خود در مرکز بامیان. من در این گی 
انم با کدام پول قرض خود را خالص کنم  «.کار هم ندارم. حی 

اند را مرصف کرده هزار افغاپن  ۳۰کابل و بعضن والیات دیگر مانند هرات شدند، بیش از   که رایه  هاپي خانواده
 .شان برگردندهایخانه ها پول ندارند تا دوباره بهو حتا بعضن از این خانواده

های متأسفانه در ناامنن »بامیان به اطالعات روز گفت:  نجیبه معصویم، مسئول اداره عودت و مهاجرین
توانم یم دست طالبان،والیت بامیان شد و بعد از سقوط دو ولسوایل سیغان و کهمرد به گی  دامن اخی  که

های شان را ترک کرده به ولسوایلهایخانه های ناامن این والیتدرصد مردم مرکز و ولسوایل ۹۹بگویم که 
هزار و  ۱۲ل والیت بامیان به های داخبابا پناه بردند. آمار بیجاشده هایهای کوهدوردست بامیان، دامنه

فامیل بیجا شده و از  ۵۰۹رسد که این آمار از چهار ولسوایل و مرکز بامیان است، از سیغان فامیل یم ۷۱۲
ها از زودترین فرصت آمار بیجاشدهساحه رفتند که به کهمرد ما هنوز آمار در دست نداریم. همکاران ما در 

ن به ن در د و بعضن فامیلما خواهد رسی دستآن ولسوایل نی  دفی  ما  ها به والیات همجوار رفتند که از آن نی 
 «.آمار دقیق در دست نیست

دلیل شدی هوا و یا هر عامل دیگر در ها بهاز تلفات این بیجاشده بانو معصویم ابراز کرد که آمار رسیم
رسیم گفته میشود که حدود  دست نیست، دلیل فوالدی به ر درههای بابا دطفل در دامنه کوه ۷اما غی 

جاشده های پر همچنان افزود برای خانواده شدی هوا تلف شده که هنوز این آمار ثبت و تأیید نشده است او 
و مؤسسات دیگر مواد غذای و بعضن  wfp همکارشان مانند آمریت عودت و مهاجرین با موسسات

 .شودجاشده توزی    ع یمهای پر نوادهزودترین فرصت برای خاگرفته شده که به  های دیگر در نظر کمک

افزایش فقر و بیجا شدن  تنها در بامیان بلکه در سطح کشور باعثهای اخی  نهدر حایل است که ناامنن  این
 .هزاران خانواده در سطح کشور شده است

 


