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می کامل اخبار
حکومت هالند و وزارت داخله آلمان تصمیم گرفته اند که اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کنند.
پیش از این سویدن ،ناروی و فنلند هم از توقف روند اخراج پناهجویان افغان که واجد ررسایط پناهندگ
دانسته نیم شدند ،سخن گفته بودند.

وزارت داخله فدرال آلمان اعالم کرد که به دلیل ر
پیشوی های اخی جنگجویان گروه طالبان در مناطق
مختلف افغانستان ،پناهجویان رد شده افغان را از این کشوراخراج نیم کند .سخنگوی این وزارت روز
چهارشنبه در صفحه توییاش نوشته است« :وزارت داخله تصمیم گرفته است که به دلیل تحوالت جاری
ً
در وضعیت امنیت ،اخراج پناهجویان به افغانستان را عجالتا متوقف کند».
هالند هم پناهجویان را اخراج نیم کند
هالند اعالم کرد که در شش ماه آینده هیچ پناهجوی رد شده افغان را اخراج نیم کند .انیک بروکرس-کنول
یک مقام ارشد حکومت در وزارت عدلیه هالند امروز چهارشنبه در پارلمان این کشور در شهر دنهاگ ،با
تأیید این مورد گفته است که همچنان در دوازده ماه آینده نی هیچ تصمییم در قبال اخراج پناهجویان
افغان اتخاذ نیم شود .
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سفی اتحادیه اروپا در افغانستان
خواست ر
با توجه به تشدید ناامت و وخامت شدید اوضاع امنیت درافغانستان ،سفی اتحادیه اروپا در افغانستان
ً
عنوان کشور های عضو این اتحادیه روز گذشته نوشته بود که وضعیت امنیت در افغانستان شدیدا وخیم
شده است.او در خطاب به کشورهای عضو ترصی ح کرده بود که 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 عجالتا خودداری کنند.
رئیس مأموریت اتحادیه اروپا درافغانستان ،در این نامه که یک نسخه 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».

افغانستان امن نیست

قبل از این وزارت امور مهاجران افغانستان به دلیل وخامت شدید اوضاع افغانستان از کشور های عضو
ً
اتحادیه اروپا تقاضا کرده بود تا اخراج پناهجویان افغان را عجالتا متوقف سازند.
ناوری
اداره امور مهاجرت ناروی (یو دی ای) و اداره رسیدگ به شکایات پروندههای پناهندگ این کشور (یو ان ِا)
ضمن یک اعالمیه مشیک در ماه جون امسال گفته بودند که به دلیل وخامت وضعیت امنیت افغانستان
ً
و با توجه به وضعیت ب رشی در این کشور ،عجالتا اخراج پناهجویان افغان را متوقف یمکنند.
مقامات هر دو اداره یاد شده تاکید کرده بودند که به همی دلیل تصمیم گرفته شده است که پولیس ناروی
تا  ۱۵ماه سپتمی هیچ پناهجوی رد شده را به کشور درگی جنگ افغانستان اخراج نکند .این تصمیم شامل
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حال آن افرادی یمشود که تقاضای پناهندگ شان رد شده ،مکلف به ترک ناروی اند و یا درخواست اجازه
اقامت شان رد گردیده است.
فنلند
اداره امور مهاجرت فنلند در ماه گذشته اعالم کرد که رس از  ۹ماه جوالی ،اخراج پناهجویان رد شده افغان
متوقف گردیده است.
یک عضو اداره امور مهاجرت فنلند به روزنامه" "Iltalehtiگفته بود که متوقف ساخی اخراج پناهجویان
رد شده افغان به این مفهوم نیست که افراد مذکور به طور خودکار مجوز اقامت داییم دریافت خواهند
کرد؛ بلکه اخراج این پناهجویان فقط به تعویق افتاده است.
اروپان تقاضا
با توجه به وخامت اوضاع امنیت در افغانستان ،مقامات حکومت این کشور از کشورهای
ی
کرده اند که برای سه ماه دیگر از اخراج پناهجویان به افغانستان منرصف گردند.
سویدن
اداره امور مهاجرت سویدن در  ۱۶ماه جوالی اعالم کرد که به دلیل قدرت گرفی طالبان در مناطق مختلف
افغانستان ،اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرده است.
این اداره ترصی ح کرده بود که وضعیت امنیت 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 اجر یان کردن اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرده است .این اداره توضیح
ً
داده بود 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 .
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.

نور الرحمن اخالق ،وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در نشست با شارژدافی(نماینده سیایس ارشد)
سفارت آلمان در کابل با اشاره به وضعیت اخی امنیت و افزیش رقم بیجاشدگ در کشور ،به رسعت عمل
در کار رسیدگ به آوارگان تاکید کرد.
آقای اخالق روز چهارشنبه  20اسد سال روان ،وضعیت کنون کشور را حساس خواند و نگران شدید
خویش را از احتمال قوی بدتر شدن اوضاع آوارگان جنگ با توجه به تشدید خشونتها از سوی گروه
طالبان ،ابراز کرد.
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با این حال ،وی از سفارت آلمان خواست به تمایم موسسان که به کمک آلمان به بیجاشدگان داخیل در
افغانستان مساعدت یمکنند هماهنیک شود تا پرپسع با رسعت بیشی انجام یابد و از وقوع بحران جلوگیی
شود.

وزیر امور مهاجرین اذعان کرد که در صورت عدم مدیریت درست رسیدگ به آوارگان ،احتمال افزایش
مهاجرت افغانها بیشتر از پیش وجود دارد و تنها راهکار برای جلوگیی از مهاجرت را کمکرسان جامع و
درست عنوان کرد.
شارژدافی سفارت آلمان اطمینان داد که آلمان در کنار مردم افغانستان خواهد بود.
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مقامهای افغان یمگویند که با تشدید جنگها در دو ماه اخی ،حدود  ۶۰هزار خانواده افغان از مناطق
جنیک آواره شدهاند .به گفته این مقامها حدود  ۱۷هزار خانواده از مناطق جنگ زده به کابل پناه آوردهاند.
در روزهای اخی تعداد آوارگان جنگهای شمال افغانستان در کابل افزایش یافته است.

شماری از آوارگان داخلی جنگهای شمال افغانستان در یکی از پارکهای شهر کابل ۱۰ ،اگست  .۲۰۲۱عکس از رویترز

مهر خدا صبار ،رسیس اداره امور اضطراری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به مهاجر نیوزگفت« :برریس
های ما نشان یمدهد که با تشدید جنگ در ولسوایلها و تعدادی از والیات بیشی از  ۶۰۰هزار افغان از
منازل خود آواره شدهاند».
به گفته وزارت امور مهاجرین این رقم کسان را در بر یمگید که از سوی این وزارت در مناطق امن ثبت
شدهاند .از جمله حدود  ۱۷هزار خانواده از مناطق جنگ زده که به کابل پناه آوردهاند.
مهر خدا صبار همچنی به مهاجر نیوز توضیح داد که از دو هفته به این سو ادامه جنگ در بریح از والیات
باعث شده که کمکهای ر
بشدوستانه به این والیات قطع گردد.
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او گفت« :در شهرها و والیات هرات ،هلمند ،جوزجان ،قندوز ،رسپل و تخار ارسال کمکها قطع شده است
زیرا با رسیدن جنگ به شهرها ،تعدادی از کارمندان ما به مناطق شان برگشتند».
به گفته وزارت امور مهاجرین ،بیشی افراد از ترس جنگ به شهرهای بزرگ پناه یمبرند که تحت کنیول
نیوهای امنیت قرار دارند اما با ادامه جنگها ،احتمال دارد تعداد آوارگان بیشی و یک فاجعه ر
بشی رونما
گردد.
ی
طالبان در مناطق ترصف شده مرتکب جنایات جنگ یمشوند
از جمله آوارگان یاد شده ،صدها خانواده افغان در ییک از پارکهای مرکز شهر کابل جابجا شدهاند .فریبا،
یک زن ساکن والیت قندوز به خیگزاری فرانسه گفت که روز یکشنبه بعد از ترصف زندان قندوز توسط
طالبان ،او با شش فرزندش از منطقه فرار کردند و به کابل آمدند .او گفت که تعداد زیادی اجساد را در
نزدییک زندان دیده است.
سازمانهای بی الملیل از جمله سازمان ملل متحد طالبان را متهم یمکنند که در مناطق ترصف شده مرتکب
جنایات جنیک یمشوند.
مروه ،یک زن جوان  ۲۵ساله که از شهر تالقان فرار کرده در حایل که گریه یم کرد توضیح داد که طالبان
یک شب پیشی دخی کاکای  ۱۵سالهاش را برای عرویس با یک تن از جنگجویان با خود بردند.
او گفت« :وقت در یک خانواده دو دخی جوان باشد طالبان ییک را برای عرویس یمبرند و اگر دو پش جوان
باشد ،ییک را مجبور یمکند برای آنها بجنگد ».این زن جوان گفت «:خییل از این وضعیت متاثر هستم و
دلم یمخواهد خود را آتش بزنم»>
میویس ،یک تن از آوارگان جنگهای قندوز در کابل گفت« :طالبان کسان را که با دولت افغانستان کار
یمکردند یم کشتند؛ حت کسان را که پنج سال پیش همکاری خود را قطع کرده بودند».
امان هللا ،یک تن از آوارگان در کمپ شمال کابل به خیگزاری فرانسه گفت که طالبان ییک از دخیان او را
«مانند گوسفند» رس بریدند.

حکومت بنگلهدیش و ادارات امدادرسان روز سه شنبه دهم اگست ( ۱۹اسد) کمپاین تطبیق واکسی
کووید ۱۹را به بیش از یک میلیون مهاجر روهینگیا که در کمپهای مزدحم در بنگلهدیش زیست دارند،
آغاز کردند.
شکل دلتای کروناویروس که به شدت ساری است ،با رسعت در رستارس بنگلهدیش در حال گسیش است.
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در کمپ مهاجرین روهینگیا در ساحۀ کاکس بازار بنگلهدیش در نزدییک مرز با میانمار ،تا کنون حدود ۲۰
هزار واقعۀ مثبت کووید ۱۹و کم و بیش  ۲۰۰مورد مرگ ر
نایس از این بیماری ثبت شده است.
کمیتۀ بیالملیل صلیب رسخ گفته است که آمار ابتال به کروناویروس و مرگ و می ر
نایس از آن در بنگلهدیش
به مراتب بلندتر از آمار رسیم است ،به ویژه در کمپهای مزدحم پناهجویان که شمار زیاد مردم در یک
ساحۀ کوچک و در کنار هم زیست دارند.
کمیشیی ملل متحد در امور پناهندگان با ر
نش بیانیهای گفته است که حدود  ۵۰۰کارمند حالل احمر
بنگلهدیش و داوطلبان با کارکنان صیح بنگلهدیش پیوسته اند تا واکسی کووید ۱۹را به مهاجرین روهینگیا
تطبیق کنند.
هان اند که
روهینگیاهای سالمندتر از  ۵۵سال ،کارکنان صیح و امدادرسانان مقیم کمپها نخستی گروه ی
واکسی خواهند شد.
کمیشیی ملل متحد در امور پناهندگان در پاسخ به ایمییل به خیگزاری اسوشیتدپرس نوشته است که در
دور نخست بیش از  ۶۵هزار مهاجر روهینگیا واکسی خواهند شد.
از آغاز همهگیی کروناویروس تا کنون ،بنگلهدیش از  ۱.۳میلیون مورد ابتال به کروناویروس و نزدیک به ۲۳
هزار مورد مرگ ر
نایس از این بیماری گزارش داده است.

کارشناسان صیح نی آمار واقیع ابتال و مرگ و می ر
نایس از کروناویروس را در بنگلهدیش به مراتب بلندتر از
آمار رسیم یمپندارند ،زیرا به باور آنان شمار زیاد بیماران کووید ۱۹برای آزمایش به شفاخانه مراجعه نکرده
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و کسان هم که در اثر ابتال به این بیماری یممیند ،بدون اینکه به خاطر تشخیص علت مرگ آزمایش شوند،
سیده یمشوند.
به خاک ر
تا کنون کمی از پنج درصد جمعیت  ۱۶۰میلیون بنگلهدیش واکسی کووید ۱۹دریافت کرده اند و حکومت
آن کشور در تالش است تا از منابع مختلف به ویژه چی ،مقادیر بیشی واکسی دریافت کند.
در اواخر هفتۀ گذشته کمپاین رستارسی تطبیق واکسی کووید ۱۹در بنگلهدیش آغاز شد و به گفتۀ مقامها
تنها در دو روز نخست این کمپاین بیش از سه میلیون نفر واکسی کووید ۱۹دریافت کردند.

شیعلم املهوال ،معی پالییس و تطبیق برنامههای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان شامگاه سه
شنبه 19،اسد از وضعیت بیجاشدگان اخی که در پارک شهر نو و خیخانه کابل تجمع کرده اند دیدار و
مشکالت آوارگان را استماع کرد.

این خانوادهها در چند روز اخی ،در رن حمالت و خشونت های طالبان از والیتهای بدخشان ،کندز ،تخار
و بغالن در شمال ررسق کشور بیجا و به کابل پناه آوردهاند.
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آقای امله وال در رابطه به رسیدگ این بیجاشده ها بیان کرد که به نیازمندان مواد خوراکه و خدمات صیح
از سوی دولت صورت یم گید و قرار است این خانواده ها بزودی در رسپناه های موقت انتقال داده شوند.
بر اساس رسویهای امروز وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تا کنون از میان  1هزار و  547خانواده
بیجاشده که در پارک شهر نو کوتل خی خانه شهر کابل تجمع کردهاند 756 ،خانواده مستحق کمک اند.
تیم رسوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با موسسات کمکرسان اکنون هم در حال رسوی
بیجاشدگان این دو محل قرار دارند.
پس از تکمیل شدن رسوی و نیازسنیحها به خانوادههای نیازمند در ارسع وقت رسپناه موقت ،مواد خوراکه،
وسایل مورد نیاز میل و نیازمندیهای اولیه مهیا خواهد شد.
معینان وزارت رسیدگ به حوادث طبییع و رسه میاشت و نی هیأن از اداره امور ریاست جمهوری نی در این
ساحات حضور داشتند.

پاکستان با تأکید بر اینکه برای پذیرش و جایدیه  ۷۰۰هزار پناهنده  ۲.۲میلیارد یورو کمک مایل نیاز دارد،
تصویب و اجرای سیاست جدید درباره پناهندگان افغانستان را به تعویق انداخت.

به گزارش شفقناافغانستان ،مقامات پاکستان با تأکید بر اینکه امکان اسکان و نگهداری پناهندگان در داخل
شهرها را ندارند ،اعالم کردند برای پذیرش و اسکان  ۷۰۰هزار پناهنده  ۲.۲میلیارد یورو کمک مایل نیاز
داریم.
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بر همی اساس ،کابینه فدرال ،تصویب سیاست جدید در مورد پناهندگان افغانستان را به تعویق انداخت.
مطابق پیش نویس سیاست جدید کابینه فدرال در مورد پناهندگان افغانستان ،پاکستان برای میبان از ۷۰۰
هزار مهاجر افغانستان به  ۲.۲میلیارد یورو کمک مایل بی الملیل نیاز دارد و پناهندگان را «آواره داخیل»
اعالم یم کند.
این سیاست توسط وزارت مناطق قباییل برای تصویب در آخرین جلسه هیئت دولت ارائه شد .پیش از
این ،بی ماههای یم و جون ،کمیته وزیران چهار جلسه در مورد این سیاست برگزار کرد.
طبق این پیشنویس ،اسکان و میبان از  ۷۰۰،۰۰۰پناهنده یط  ۲سال  ۲،۲میلیارد هزینه خواهد داشت
که شامل ثبتنام ،حمل و نقل ،ساخت اردوگاه و هزینه های دیگر است.

گسیش و تشدید جنگ در افغانستان در ماهها و بویژه در هفتههای اخی موجب بیجاشدن صدها هزار تن
و فرار آنان در داخل و یا به خارج از کشور شده است .تهاجم طالبان بویژه به شهرهای شمال افغانستان
در روزهای اخی شمار فراوان از ساکنان این والیات را ن خانمان ساخته و آنها را ناگزیر به فرار و حرکت به
سوی شهرهای دیگر کرده است .صدها تن از آنان که بیشی آنها زنان و کودکان هستند در پارگ در کابل
اردو زده و در انتظار کمک بش یمبرند .بسیاری نی تالش یمکنند از کشور بگریزند .

غالم بهاءالدین جیالن ،وزیر دولت در امور رسیدگ به حوادث کشور ،روز سه شنبه اعالم کرد که بر اثر
جنگهای اخی  ۶٠هزار خانواده بیجا شده و  ١٠هزار خانواده به کابل آمدهاند .او از جامعۀ جهان کمک
غذان و غی ی
ی
غذان برای افراد جابجا شده است.
خواست و گفت این کشور در انتظار دریافت کمکهای
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در همی حال ،کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد در بیانیهای که همان روز انتشار یافت «نگران
عمیق خود را از تشدید پرشتاب جنگ در هفتۀ جاری در افغانستان »ابراز داشت .بگزارش این کمیساریا ،از
آغاز سال تا کنون نزدیک به  ٤٠٠هزار تن در داخل کشور جابجا شدهاند .جنگ اخی در والیت نیمروز در
جنوب غرن افغانستان شمار دیگری را بیجا کرده و تنها در دو روز آخر هفته نزدیک به دویست تن از مرز
عبور کرده و به جمهوری اسالیم ایران گریختهاند.
کمیساریای عایل سازمان ملل متحد برای پناهندگان تاکید یمکند که شمار فراوان از شهروندان افغان اگر
امکان فرار نداشته باشند در خطرگرفتار شدن در موقعیت ن ثبات کنون قرار خواهند گرفت .این کمیساریا
از ایران یمخواهد با توجه به بحران انسان جاری در افغانستان ،پایانۀ مرزی میلک را باز نگاه دارد و اعالم
آمادگ یمکند که کمکهای اضطراری الزم ،از جمله چادر ،توالت صحر یان و دیگر کاالها و مواد ضوری
اولیه را تامی کند.

رسانهها از افزایش مهاجرت افغانها به ترکیه از مرز ایران خی دادند.

به گزارش خیگزاری شفقناافغانستان به نقل از خیداغ؛ مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در مورد مهاجرت
افغانها به ترکیه گفت :باید مرزهای پاکستان با افغانستان باز بماند؛ همچنی ممکن است افرادی از طریق
ایران به ترکیه سفر کنند.
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وزارت خارجه ترکیه اعالم کرد :ترکیه که با بیش از چهار میلیون مهاجر مواجه است ،بحران جدید مهاجرت
را نخواهد پذیرفت .ما تصمیم غیمسئوالنه ایاالت متحده آمریکا را بدون مشورت با کشور ما رد یم
کنیم .ایاالت متحده یمتواند آنها را مستقیم با هواپیما به کشورش منتقل کند.
گزارش رسانهها از شهرهای مرزی ترکیه با ایران نشان یمدهد که تعداد مهاجریت که از مرز ایران به ترکیه
یمروند رو به افزایش است
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