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مت کامل اخبار
مقامهای پولندی اعالم کردند که یط چند روز گذشته شمار مهاجراب که از طریق مرزهای بالروس وارد
پولند یمشوند به گونه ب سابقهای افزایش یافته است .به گفته مقامها این مهاجران عراقها وافغانها
هستند .
نگهبانان مرزی پولند روز دوشنبه  ۹اگست با انتشار خینامهای گفتند که از روز جمعه  ۶اگست ۳۴۹
مهاجر غیقانوب را هنگام ورود از مرزهای بالروس به پولند دستگیکردهاند .بر اساس خینامه این مهاجران
ً
احتماال اتباع عراق و افغانستان هستند.

نگهبانان مرزی پولند روز دوشنبه  ۹اگست گفتند که در روزهای اخیر  ۳۴۹مهاجر غیرقانونی را هنگام ورود از مرز های بالروس به پولند دستگیر کردهاند .عکس از نگهبانان مرزی پولند /رویترز

آنا میشالسکا ،سخنگوی اداره حفاظت از مرزهای پولند گفت که این رقم یک افزایش ب سابقه در شمار
مهاجراب محسوب یمشود که در این اواخر وارد پولند شدهاند.
به گفته این سخنگو ،بزرگیین گروه مهاجران که متشکل از  ۸۵نفر بود روز شنبه در منطقه کوژنیتسا توسط
نگهبانان مرزی دستگی شد.
از آغاز سال  ۲۰۲۱نگهبانان مرزی پولند  ۸۷۱مهاجر را در مرزهای بالروس دستگی کردهاند ،در حایل که
این رقم در سال قبیل تنها  ۱۲۲مهاجر بود.
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 5
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

در هفتههای اخی پولند و لیتوانیا با افزایش جدی شمار مهاجران از طریق مرزهای بالروس مواجه شدهاند
به گونهای که هردو کشور هفته گذشته از اتحادیه اروپا خواستار کمک در این زمینه شدند.
مقامهای لیتوانیا الکساندر لوکاچنکو ،رئیس جمهور بالروس را به استفاده ابزاری از مهاجران برای مقابله با
تحریمهای اتحادیه اروپا متهم یمکنند .پولند نی گفته است که مینسک تالش دارد با استفاده از مهاجران،
به پناهندگ یک تن از ورزشکاران این کشور به پولند در پایان بازی های المپیک توکیو ،واکنش نشان دهد.
قرار است پارلمان لیتوانیا امروز یط یک جلسه فوق العاده ،اقدامات برای مقابله با مهاجرت غیقانوب از
جمله طرح ساخت یک دیوار آهن درمرزهای مشیک با بالروس را برریس کند.
اتحادیه اروپا به روز  ۱۸اگست پاسخ خود به درخواست کمک از سوی پولند و لیتوانیا را اعالم خواهد کرد
اما رئیس جمهور بالروس روز دوشنبه گفت که با هرگونه اقدایم علیه کشورش ،مقابله خواهد کرد.

به دلیل تشدید وخامت اوضاع امنین در افغانستان ،سفی اتحادیه اروپا در یک نامه به کشور های عضو
این اتحادیه ،بر وخامت اوضاع امنین افغانستان تأکید کرده و از آن ها خواسته است تا اخراج پناهجویان
ً
افغان راعجالتا متوقف نمایند .

عکس از آرشیف /گرویه از پناهجویاب که از آلمان به افغانستان اخراج شده اند

با توجه به تشدید ناامن ووخامت شدید اوضاع امنین درافغانستان ،سفی اتحادیه اروپا عنواب کشور های
ً
عضو این اتحادیه نوشته است که وضعیت امنین در افغانستان شدیدا وخیم شده و به دلیل وضعیت بد
حقوق ر
بشی و نبود نوایح امن ،به کشور های اتحادیه اروپا توصیه یم شود تا از اخراج پناهجویان افغان
ً
به این کشور درگی جنگ عجالتاخودداری کنند .
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رئیس مأموریت اتحادیه اروپا درافغانستان ،دراین نامه که یک روبرداشت آن به خیگزاری آلمان نی رسیده
است ،تأکید کرده است :توصیه یم شود تا کشور های عضو اتحادیه اروپا اخراج اجباری افغانها به این
ً
کشور را عجالتا به تعویق اندازند .
قبل از این وزارت امور مهاجران افغانستان به دلیل وخامت شدید اوضاع افغانستان از کشور های عضو
ً
تقاضا کرده بود تا اخراج پناهجویان افغان به افغانستان را عجالتا متوقف سازند .
افزون براین به کشورهای عضو اتحادیه اروپا توصیه شده است که با حمایت از مأموریت سازمان جهاب
مهاجران و کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل کشوردر پاکستان ،ایران و ترکیه ،هر سه کشور راکمک
کنند؛ زیرا این کشورها بیشیین تعداد پناهجویان افغان را جا داده اند .
تا اکنون چنت یک پیشنهاد و توصیه ای از جانب این نهاد معمول نبوده است .زیرا مسایل مرتبط به
مهاجرت مربوط به امکانات و قابلیت های خود کشور های عضو این اتحادیه یم شود .رئیس مأموریت
اتحادیه اروپا در محل یم تواند مسایل خایص را ارزیاب کرده و یا هم مورد سوال قراردهد و اما نیم تواند
که درتصامیم اصیل دخالت کند .
درحال حاض سفارت های هشت کشور عضو اتحادیه اروپا در کابل فعالیت دارند که سفارت آلمان نی ییک
از این سفارت ها یم باشد .همه سفیان مأموریت اتحادیه اروپا این نامه را امضاء نموده اند .
افزون براین کمیسیون اتحادیه اروپا امروز سه شنبه دریافت یک نامه از آلمان و پنج کشور دیگر عضو
اتحادیه اروپا را تأیید کرده است که دربرابر توقف اخراج پناهجویان به افغانستان مخالفت نموده اند .دراین
نامه که همچنان به دست خیگزاری آلمان رسیده است ،وزرای داخله هر شش کشور بر گفتگو ها با
حکومت افغانستان دررابطه به اخراج این پناهجویان تأکید کرده اند .وزرای مذکور گفته اند که درصورت
توقف اخراجها ،مهاجران بیشیافغان برای آمدن به این کشور ها ترغیب خواهند شد.

شش کشور عضو اتحادیه اروپا همزمان با ر
پیشوی شبه نظامیان طالبان در خاک افغانستان ،با ارسال
نامهای به نهاد اجر یاب این اتحادیه نسبت به توقف روند اخراج آن دسته از پناهجویان افغان که درخواست
پناهندگ آنها رد شده ،هشدار دادند.
اتریش ،دانمارک ،بلژیک ،هلند ،یونان و آلمان در نامهای به تاری خ  ۱۰اوت که خطاب به کمیسیون اتحادیه
اروپا نوشته شده ،ترصی ح کردهاند که توقف بازگشت پناهجویان اخراج شده از خاک اروپا یمتواند با مخابره
پیایم غلط موجب افزایش انگیه شهروندان افغانستان برای ترک خاک این کشور به مقصد کشورهای عضو
اتحادیه اروپا شود.
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این شش کشور در نامهای که به رویت خیگزاری روییز رسیده است از کمیسیون اتحادیه اروپا خواستهاند
تا با انجام مذاکرههای پیگی با دولت افغانستان زمینه بازگشت پناهجویان افغان به کشورشان را تشی ع
کند.
کشورهای امضا کننده این نامه همچنت اذعان کردهاند که در مورد رشایط حساس کنوب افغانستان که
توجه به خروج نیوهای بتالملیل قابل پیشبین بوده ،آگایه کامل دارند .آنها همچنت با اشاره به وجود
 ۴.۶میلیون افغان آواره در منطقه از کمیسیون اروپا خواستهاند تا با افزایش همکاری با پاکستان و ایران
حمایت همهجانبهای را از پناهجویان افغان صورت دهد.

ورود گروهی از پناهجویان افغان به یونان

بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این که تحوالت در افغانستان به تکرار بحران مهاجرت به اروپا
که در سالهای  ۲۰۱۶-۲۰۱۵رخ داد و موجب ورود بیش از  ۱میلیون پناهجوی خاورمیانهای به کشورهای
عضو اتحادیه شد نگرانند؛ بحراب که ضمن تحمیل بار سنگت به نظام رفایه و بهداشن اتحادیه اروپا زمینه
تقویت احزاب و گروههای راستگرای افزایط را فراهم کرد.
کمیسیون اروپا نی ضمن اعالم وصول این نامه اعالم کرده که به زودی به آن پاسخ خواهد داد .سخنگوی
کمیسیون نی در پاسخ به این سوال که آیا افغانستان در حال حاض کشور امن محسوب یمشود ،گفت که
در سطح اتحادیه اروپا فهرسن از کشورهای ناامن در رابطه با درخواست پناهندگ یا برای بازگشت
پناهجویان وجود ندارد و قضاوت در این مورد با کشورهای عضو است.
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انتظار یم رود که این موضوع در نشست اضطراری وزیران کشور اتحادیه اروپا در  ۱۸اوت که با هدف
برریس ابعاد شدت گرفت مهاجرت از بالروس به لیتواب ،لتوب و لهستان برگزار یمشود ،مورد برریس قرار
گید.
از سال  ۲۰۱۵تا کنون حدود  ۵۷۰هزار افغان از  ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگ کردهاند.
تنها در سال  ۲۰۲۰نزدیک به  ۴۴هزار افغان تقاضای پناهندگ خود را به کشورهای اتحادیه ارائه کردهاند
که موجب شده افغانستان پس از سوریه به عنوان دومت کشور اعزام کننده پناهجو به اتحادیه اروپا
شناخته شود.

عراق یم خواهد صدها مهاجر را بازگرداند که در مرز بت بالروس و لیتوانیا گیمانده اند .در هفته های
گذشته چند صد مهاجر از طریق بالروس وارد لیتوانیا شدند که عضو اتحادیه اروپا است .

میزا ن مهاجرت به لیتوانیا از طریق بالروس طی هفته های گذشته به شدت افزایش یافته استهی/عکس): Paulius Pelecki/Getty Images (via DW

یک سخنگوی وزارت خارجه عراق روز دوشنبه اعالم کرد ،این کشور در مجموع یم خواهد  ۲۸۰شهروند
هواب عراق یم خواهند در روز دوشنبه  ۸۰و در روز سه
عراق را با هواپیما بازگرداند .براین اساس خطوط ی
شنبه  ۲۰۰تن را از مینسک به عراق پرواز دهند.
در هفته های گذشته چند صد مهاجر از طریق بالروس وارد لیتوانیا شدند که عضو اتحادیه اروپا است .در
مجموع در سال روان حدود  ۳۵۰۰تن در مرز گرفتار شدند.
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براساس برآورد لیتوانیا ممکن است که در ماه های آگست و سپتمی تا  ۱۸۰۰مهاجر از عراق و کشورهای
دیگر به این کشور بیایند.
الکساندر لوکاشینکو ،رئیس جمهور بالروس در گذشته به ضاحت گفته بود که در واکنش به اقدامات
کشورهاب مانند عراق ،افغانستان و یا
تعزیری اتحادیه اروپا علیه کشورش اجازه یم دهد که مهاجران از
ی
سوریه با عبور از مرز مشیک وارد لیتوانیا شوند.
هاب از مرزش را مسدود کند .این کشور
حکومت بالروس در هفته گذشته اعالم کرد که یم خواهد بخش ی
یم خواهد از این طریق جلوی بازگشت مهاجراب را بگید که وارد لیتوانیا یم شوند.
جاب که بالروس از مهاجران به مقاصد سیایس سواستفاده یم کند ،اتحادیه اروپا در این باره فکر یم
از آن ی
کند که اقدامات تعزیری دیگری علیه لوکاشینکو تصویب کند.
اتحادیه اروپا به خاطر شکوب جامعه مدب و اپوزیسیون دموکراتیک در بالروس ،یط ماه های گذشته
چندبار از تصویب اقدامات تعزیری علیه این کشور خی داد.

وزارت دولت در امور رسیدگ به حوادث یمگوید تا کنون ۳۰هزار آواره جنگ وارد کابل شده اند.
این وزارت یمگوید آوارگان به کمکهای اولیه و شپناه نیاز دارند و جامعه جهاب باید در این زمینه افغانستان
را کمک کند.
غذاب به آوارگان رسانیده شود و تا
مقامهای این وزارت یمگویند تالش دارند کمکهای مواد
غذاب و غی ی
ی
یک هفته دیگر برای این آوارگان یک کمپ ایجاد خواهد شد.
غالم بهاالدین جیالب وزیر دولت در امور رسیدگ به حوادث امروز سهشنبه ( ۱۹اسد) در یک نشست
خیی در کابل گفت" :ما برای  ۵۰۰۰آواره تا یک هفته دیگر خیمه ترتیب خواهیم داد و در نظر داریم برای
غذاب و غی
آوارگان یک کمپ ایجاد کنیم .خواست ما از جامعه جهاب این است که در رسانیدن کمکهای ی
غذاب بدرنگ ما را کمک کنند".
ی
صدها آواره از هلمند تا کندز و شیغان و دیگر والیتها روی زمت در شهر کابل با کودکان و زنان شب را
سحر یمکنند و چشم به راه رسیدن کمک اند.
لیلما آواره جنگ از تخار؛ شوهرش شباز است در خط نخست نید رفته او با کودکان و پدر شوهرش به
کابل پناه آورده است" :در آفتاب سوزان با کودکان خود از تخار رفتیم کندز باز آنجا جنگ شد آمدیم کابل.
هیچ چی با خود نیاوردیم شوهرم شباز است در جنگ ورسج رفته کودکانم گرسنه هستند حوییل داشتیم
زندگ داشتیم طالبان حمله کردند بسیار جوانان را کشتند".
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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او یمگوید که چند تن از اعضای خانوادهاش در آن والیت گی مانده اند.
عبدالطیف از آوارگان هلمند یمگوید چند روزی است با کودکان و خانواده خود به کابل پناه آورده و شب و
روزهای بآب و نان را روی جادهها صبح یمکنند" :مهاجر شدیم طالبان ما را به زور بیون کردند و از خانه
ما در لشکرگاه به حیث سنگر استفاده یمکردند بسیاری از خانوادههای ما آنجا مانده اند".

شماری از خانواده های که از ترس جنگ از مناطق شان فرار کرده و به شهر کابل پناه آورده اند.

پس از آغاز خروج کامل نیوهای خاریح از افغانستان گروه طالبان به حملههای خود در بخشهای از کشور
شدت بخشیده اند.
این حمله ها اما در ماههای پست بپیشنه بوده اند -حملههای که به دور از تلفات غی نظامیان هم نبوده
است.
این نیدها واکنشهای جهاب و نهادهای حقوق ر
بشی را برانگیخته است .در حالیکه طالبان نیمپذیرند در
جنگ شان به غی نظامیان آسیب رسیده باشد ،آوارگان این نیدها یمگویند از زیانهای مایل تا تلفات جاب
به آنان وارد شده و خانههای شان را چور و چپاول کرده اند.
اینان یمگویند دلیل پناه آوردن شان به کابل این است که طالبان از خانههای آنان به عنوان سنگر جنگ
هاب که روز پیش ذبیحهللا مجاهد سخنگوی این گروه در پیام صوب که به رادیو
استفاده یمکنند ،ادعا ی
آزادی فرستاده بود ،رد کرده.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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بربنیاد آمار وزارت امور مهاجرین و وزارت دولت در امور حوادث در دو ماه پست در نتیجه این جنگ ها
 ۶۰هزار خانواده بیجا شده اند .از این میان  ۵۳هزار خانواده تاکنون کمکهای اولیه دریافت کرده اند.

در یب افزایش بسابقهی بیجاشدگان جنگ که در اثر اعمال خشونتها از سوی طالبان خانه های شان را
ترک یم کنند ،نور الرحمن اخالق ،وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با ین ایگلند ،دبی کل شورای
پناهندگان ناروی )(NRCروی هماهنیک برای رسیدگ به آوارگان جنگ و نی افزایش کمکهای این شورا بحث
و تبادل نظر کرد.

این گفتگو در حایل صورت یمگید که وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از آغاز شدت یافت
خشونتهای طالبان بر مردم ،بارها با نهادهای مختلف بت الملیل برای بهبود روند کمکرساب به
بیجاشدگان صحبت کرده و از آنان در زمینه مددرساب ها به منظور جلوگیی از یک فاجعه انساب در
صورت افزایش سیلآسای آوارگان درخواست همکاری کرده بود .
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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دراین نشست که از سوی سفی افغانستان در دانمارک تنظیم شده بود ،آقای اخالق ابراز داشت که
خشونتهای طالبان نه تنها دهها هزار نفر را حت برداشت حاصالت زمتهای شان از خانه و کاشانه شان
آواره ساخته ،بلکه بر مشکالت  18میلیون شهروند که نیازمند کمک های ر
بشدوستانه هستند ،افزوده
است .
وی در اخی با ابراز قدرداب از شورای پناهندگان ناروی در خصوص رسیدگ به بیجاشدگان داخیل ،از رشکای
بت الملیل دولت خواست تا به مناطق جدید و آسیب دیده تمرکز و در زمینه رسیدگ به نیازمندان تالش
کنند .
دراین گفتگو که سه شنبه  19اسد سال روان بصورت آنالین صورت گرفت ،محمد یوسف غفورزی سفی
افغانستان در ناروی وکای آیده ،نماینده ویژه پیشت سازمان ملل در افغانستان تأکید نی حضور داشتند.

بخت ب ب روز دوم عید قربان  ،پنج فرزندش را در حملههای طالبان بر حومههای شهر کندهار از دست
داد و شپرسن خانواده  ۱۸نفری را دارد.
شمار آوارهگان جنگ در والیت کندهار در جنوب کشور به حدود یس هزارخانواده افزایش یافتهاست.
بسیاری ازآوارهگان باشندهگان کندهاراند اما شماری از آواره گان جنگ فراه ،بادغیس و هلمند نی دیده
یمشوند.
بریح از خانوادههای بیجا شده ادعا دارند که طالبان مردان شان را کشتند و یا هم با خود بردند اما
طالبان این گفتهها را دسیسه و تبلیغات از سوی دستگاه استخباراب حکومت یم دانند.
نبود غذا ،آب کاق آشامیدب ،شپناه و خدمات بهداشن از مهم ترین مشکالت این خانواده هااند.
حایح کمپ کندهار گواه حضور گسیده آواره گان جنگ است.
هاب از بخشهای زیر ادارۀ طالبان روایت میکنند .
زنان ،مردان و کودکان بیجاشده هرکدم قصه ی
بخت ب ب ییک از بیجاشدهگان است.
بخت ب ب روز دوم عید قربان  ،پنج فرزندش را در حملههای طالبان بر حومههای شهر کندهار از دست
داد و شپرسن خانواده  ۱۸نفری را دارد.
بخت ب ب ،آواره جنگ گفت«:هیچ چیی ندارم تنها یم خواهم که برایم کمک شود».
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بلقیس بیجاشدۀ دیگر یمگوید که بیست روز پیش طالبان شب هنگام بر خانه اش هجوم آوردند و پشش
را که کارگر بود پیش چشمانش کشتند و عروسش شکریه را که پیش از این دو بار دیگر نی بیوه شده بود
بیوه ساختند.
او ادعا دارد کهه شکریه بیوه دو فرزندش بزرگش بود که ییک پس از دیگری کشته شده بودند.
بلقیس ،آواره جنگ گفت«:من برای شان گفتم که اکنون من ب شپناه شدم ،ییح کنم ،تنها همت یک پش
برایم مانده بود؛آنان گفتند که عروس ات را به ما نکاح کن ،باورکن در نصف شب و پنهان از خانه بیون
شدیم».

حکومت به این بیجا شدهگان در یک شبانه روز یک بار غذا میدهد.
به گفتۀ مسوالن حایح کمپ کندهار ریاست صحت عامه کندهار به این بیجا دشه گان خدمات بهداشن
فراهم نکرده است.
اما این پزشکان به گونه رضاکارانه به درمان بیماران یم پردازند .
سباوون ،پزشک در کندهار گفت«:اینجا صدها زن های حامله حضور دارند و انان هر لحظه احتمال دارد
که والدت کنند ،اما خدماب برای آنان نیست تا آنان را تا شفاخانه برسانیم».
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همش شکریه نگهبان ر
بخش از بازار ولسوایل سپت بولدک کندهار بود و ماهانه چهار هزار افغاب تنخواه
داشت ،او ادعا دارد که بیشی از بیست روز است که طالبان او را برده اند و از شنوشت او اطالیع در دست
نیست.
شکریه ،آواره جنگ گفت«:هفت فرزند دارم ،برایم یم گویند که پدرم کجاست؟ من پدر شان را از کجا برای
شان پیدا کنم».
نادیه ،آواره جنگ گفت«:طالبان هیچ کاری برای مردم نکرده اند ،نه یک پل ساخته اند نه برای به دست
آمدن آب آشامیدب کاری کرده اند ،جوانان مان را کشتند و همه زنان جوان بیوه شدند».
طالبان همه این ادعاها را دسیسه و تبلغات از سوی دستگاه استخبارات حکومت یم دانند و آنرا رد یم کنند.
ریاست امور مهاجران کندهار شمار بیجا شده گان دراین والیت را بیست هزار تن یم گوید اما بزرگان قوم در
این والیت یمگویند که این شمار به بیشی از یس هزار تن میسد.
هاب از شهر
از میان هفده ولسوایل کندهار تنها ولسوایل تخته پل به دست نیوهای دولن است و بخش ی
کندهار نی به دست طالبان اند.
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