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 اخبارتن کامل م

 

 
 پاڼهد وزارت ویب 

 

(مه د افغانستان اسالمي ٢٣د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسالح خروټي دوشنبه د کب په )

د عالي کمېشنر فلیپوګراندي  (UNHCR)امارت په استازیتوب د کابل په هوایي ډګر کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې

 .هرکلی وکړ
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مرستیال سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو دغه لوړپوړي چارواکي ویلي چې  د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت

کابل ته یې د سفر موخه له د اخلي بېځایه شوو سره د ال زیاتو مرستو او د افغانستان اسالمي امارت له چارواکو سره د 

 .وشي دواړو لوریو ترمېنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې کول وو، ترڅو اړمنو کورنیو ته رسېدګي

په پام کې ده چې د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت چارواکي د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو 

چارو له عالي کمېشنر او مل پالوي سره په هېواد کې د بېځایه شوو او راستنېدونکو کورنیو د اړتیاوو د حل او په 

 .نو او د د ګډو همکاریو په اړه خبرې وشويافغانستان کې د دې ادارې د پراختیایي پروګرامو

 

 صدای امریکا

 

گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که با وصف جنگ و بحران در اوکراین، بحران  فلیپو
 .افغانستان به دست فراموشی سپرده نشده است

ام تا بگویم که تنها اوکراین اینجا آمده" :حوت( در جریان سفرش در کابل گفت ٢٣مارچ ) ۱۴آقای گراندی روز دوشنبه 
 ".بحران دیگری در جهان نیز وجود دارد، وضعیت دیگری که نیاز به توجه دارد و افغانستان اولویت ما استنیست، 

های ملل متحد برای بیجاشدگان داخلی در افغانستان کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان همچنین گفت که کمک
بشری در افغانستان و نیز در باره پناهجویان افغان با ادامه خواهد یافت. او گفت که در این سفر در مورد حل بحران 

 .رهبران طالبان صحبت خواهد کرد



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

6 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

آقای گراندی گفت: "با کسانی که افغانستان را ترک کرده اند و نیز با کسانی که در داخل این کشور بیجا شده اند، به 
 ".دهیمکمک ادامه می

البان گفته است که در همکاری با سازمان ملل متحد، زمینۀ در همین حال وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان ط
 .کندعودت مهاجران افغان از خارج به کشور و نیز برگشت بیجاشدگان داخلی به مناطق اصلی شان را فراهم می

 المللی مهاجرت چندی پیش با نشر گزارشی گفت که شمار بیجاشدگان داخلی در افغانستان در یک دهۀ گذشتهسازمان بین
به بیش از شش میلیون نفر رسیده است که دلیل عمدۀ آن جنگ، خشونت و آفات طبیعی مانند خشکسالی خوانده شده 

 .است

های میلیون نفر در بخش ۱.٣میالدی کم و بیش  ٢۰٢۱المللی مهاجرت، تنها در سال بر اساس گزارش سازمان بین
میلیون شهروند  ۴.۵سال گذشته، بیش از  ۱۱مده است که در مختلف افغانستان آواره شده اند. در این گزارش همچنین آ

 .افغانستان به کشورهای خارجی مهاجر شده اند

پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان و بروز بحران کم پیشینۀ بشری و اقتصادی در آن کشور، صدها هزار شهروند 
 .مدتاً ایران و پاکستان مهاجر شده اندافغان مجبور به ترک کشورشان شده و بیشتر به کشورهای همسایه، ع

هزار پناهجوی افغان از ایران، پاکستان و برخی ۵۵۰های طالبان گفته اند که در شش ماه گذشته، در همین حال، مقام
 .کشورهای دیگر به افغانستان برگشته اند

درصد جمعیت این  ۹۰حاضر  ملل متحد با ابراز نگرانی از بحران موجود بشری در افغانستان گفته است که در حال
  .کنندکشور زیر خط فقر زندگی می

 مهاجرنیوز

 
 

 
  گارد ساحلی یونان در جریان یکی از عملیات هایش در بحیره اژه )عکس آرشیف(
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به سوی ایتالیا  هپناهجو را روز یکشنبه نجات داده است. گفته شده است که این قایق از ترکی ۱۰۱گارد ساحلی یونان 
  .حرکت می کرده و اکثریت سرنشینان آن مهاجران افغان بوده اند

 شدن در نزدیکی جزیره پاروس نجات داده شده اند. رادیو و تلویزیون دولتی این مهاجران از یک قایق در حال غرق
تالیا در حرکت بودند. گفته می مسیر ای یونان به نقل از گارد ساحلی این کشور گزارش داد، این مهاجران از ترکیه به

 .هستند. این مهاجران ابتدا در جزیره پاروس به جای امنی انتقال یافته اند شود که اکثریت آنها از افغانستان

خطرناک شمال یا جنوب جزیره  به طور منظم تالش می کنند تا از سواحل دریای اژه ترکیه، از طریق مسیرهای مهاجران
 .طوالنی اغلب موتر قایق ها آسیب می ببیند و یا سایر حوادث رخ می دهد ا برسانند. در این راهکریت خود را به ایتالی

قایق هایی که مهاجران از قاچاقبران دریافت می کنند، اکثرا کهنه و فرسوده اند و در حالت عادی نباید از آن ها استفاده 
 .شود

 دویچه ویله

گفته است که با وجود جنگ اوکرایین و آواره شدن بیش از  کمیسار عالی امور پناهندگان ملل متحد به کابل سفر کرده و
 .است ها تن از بیجاشدگان داخلی آن فراموش نشدهاین کشور، افغانستان و میلیون میلیون نفر از ۷،٢

 

 گراندی، کمیسار عالی امور پناهندگان ملل متحد

https://www.dw.com/fa-af/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-61122475


http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

8 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

مارچ، وارد کابل شد. او هنگام رسیدن به  ۱۴فلیپو گراندی، کمیسار عالی امور پناهجندگان ملل متحد امروز دوشنبه، 
 میلیون پناهجو از این کشور به کشورهای دیگر ٢.۷ین و سرازیر شدن اوکرای کابل گفت که با وجود جنگ جاری در

  .ها بیجا شده داخلی در افغانستان فراموش نشده انداروپایی، میلیون

بحران بسیار بزرگ و همچنین یک  افتد. این یککنید که در اوکرایین چه اتفاق میشما همه دنبال می»گفت:  گراندی
به شما بگویم که بحران اوکرایین تنها بحران جهان نیست؛ بلکه  اینجا آمده ام تابحران مهاجرت است، اما من 

افغانستان برای ما یک  های دیگری که نیاز به توجه دارند، ودیگری نیز در جهان وجود دارند، وضعیت هایبحران
 «.اولویت است

گفتگو در مورد وضعیت بشری با  عالی ملل متحد در امور پناهندگان در صفحه توییتر خود نوشته است که برای کمیسار
 .سفر کرده است تمرکز ویژه روی بیجاشدگان داخلی به افغانستان

افغانستان به شدت با یک بحران و فاجعه بشری مواجه گردید. بنا  ،٢۰٢۱آگست  ۱۵پس از به قدرت رسیدن طالبان در 
 .کننددگی میدرصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زن ۹۰سازمان ملل بیش از  هایبر گزارش

بیش از چهار دهه جنگ در این  رسد، اما با توجه به پیامدهایفصل زمستان رو به تمامی است و بهار فرا می هرچند
ها تن با کمبود مواد غذایی مواجه اند. کودکان ویران شده است و میلیون کشور تقریباً همه بنیادهای اقتصادی این کشور

 .در میان کسانی اند که شدیداً از این بحران متاثر شده اند نیز

 

 مهاجرنیوز

اوائل ماه روان  پناهجویان جنگی از اوکرایین، رسما از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرد. در چک به خاطر شمار زیاد
  .اعالم شده بود یبه خاطر سرازیری پناهجویان اوکرایینی در چک وضعیت اضطرار
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  picture alliance/ZUMAPress :ورود آوارگان اوکرایینی به مدوکا در پولند/عکس

اطفائیه جمهوری چک روز شنبه در پراگ گفت، مسئوالن در چارچوب مکانیزم  پاوال یاکوب کووا، سخنگوی نیروی
ارائه کرده اند. او در ادامه گفت:  هزار تن را ۵۰مدنی اتحادیه اروپا تقاضای کانتینرهای مسکونی برای حداکثر  محافظت

گفته خانم یاکوب کووا این خطر وجود دارد که برای تازه رسیدگان فقط  به. «هر جای خالی به سرعت پر می شود»
 .سکونت در سالون های ورزشی یا خیمه ها وجود داشته باشد امکان

اداره اطفائیه در چک مسئولیت  .بیشتر آوارگان اوکرایینی در آپارتمان ها یا هوتل ها اسکان داده می شدند تا به حال
 .مدیریت شرایط اضطراری را نیز به عهده دارد

هزار پناهجوی  ٢۰۰به حال حدود  ارزیابی های نهادهای دولتی با استفاده از داده های تلفون های هوشمند، تا براساس
 .به چک رسیده استاوکرایینی 

حدود یک سوم از آن ها در  هزار از آن ها مدرک "حفاظت تحملی" دریافت کرده اند که ۱٣٣آمار کنونی، حدود  براساس
درصد از پناهجویان بزرگسال را زنان تشکیل می  ۸۰کودک هستند و  پراگ زندگی می کنند. تقریبا نیمی از پناهجویان

 .دهند

 ازیری پناهجویان در اوائل ماه مارچ وضعیت اضطراری ملی اعالم کرده بود.مهاجحکومت چک در پراگ در پی سر

 مهاجرنیوز
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  رویترز عکس:

 تن مهاجران غیرقانونیقانونی ساخ

از حزب  ژان لوک میالنشون نامزد حزب چپ در یک گفتگوی تلویزیونی در برابر اریک زمور کاندیدا ها چه می گویند؟
بدرفتاری با آنها خودداری می کنم. شما باید با  هنگامی که خارجی ها به فرانسه رسیدند، من از»راست افراطی گفت : 

 «.باشید مردم رفتاری انسانی داشته

در سفرهایم از سوی »تلویزیون پوبلیک سنا گفت: در ٢۰٢٢فابین روسل، نامزد حزب کمونیست در دوم فبروری 
شود. آنها  مجوز کار هستند، مورد خطاب قرار می گیرم تا از آن ها محترمانه استفا ده مهاجران غیرقانونی که دارای

از امضای سند کاری امتناع می ورزد تا آنها مدرک  . اما کارفرمامعاش دارند. کار می کنند و به دولت مالیه می دهند
 «.قانونی را به دست آورند

ها، ساختمانی، بیمارستان هایبدون مهاجران، بخش»آرتو، نامزد انتخابات از حزب کمونیست می گوید:  ناتالی
 «.نند درست کار کندتواونقل، و صنایع غذایی نمیحمل داری، نظافت، امنیت،ها، صنعت هتلفرودگاه

اسناد باید قانونی شوند. این  افراد بدون»نوامبر اعالم کرد:  ۱۷سکرتر حزب سبزها و ایکولوژی اروپا در  ژولین بایو،
 «.کار یک افتخار انسانی است

مهم استخدام افراد کارگر برای پیشرفت اقتصاد ما »ان هیدالگو از حزب سوسیالیست در دسمبر سال گذشته اعالم کرد: 
 «.است

 پیشنهاد چپ ها

شوند و همچنان دسترسی خارجیان  کاندیدای حزب فرانسه نافرمان، الزم است که تمام کارگران غیرقانونی، قانونی برای
 .گردد قانونی برای بدست آوردن تابعیت فرانسوی مهیا

مدرک را که کار می کنند قانونی  به همه کارگران بدون ما باید»فابین روسل و ان هیدالگو نیز پیشنهاد مشابه دارند: 
هاست در فرانسه مدت افراد غیرقانونی یا بدون مدرک که»کند: شهردار فعلی پاریس تاکید می ان هیدالگو« بسازیم.

 «.هستند و کار می کنند، باید قانونی شوند
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 مهاجرنیوز

 

 
  Jonas Banken :خانم پترا بندل، محقق مهاجرت/عکس

اوکرایین نسبت به گروه های دیگر آوارگان  از نظر پترا بندل، پژوهشگر مهاجرت، آمادگی برای پذیرش پناهجویان از
این  ا نبودند. اما او می گویدتا حال حاضر به پذیرش پناهجویان از دیگر کشور ه بیشتر است. به ویژه در کشور های که

  .امر با نژادپرستی ارتباطی ندارد

در حال حاضر کشورهایی هم اعالم همبستگی می »دی( گفت، به خصوص این که  بندل به خبرگزاری پروتستانت )ای پی
 رار و ادغامریاست بخش مهاجرت، ف او« که در گذشته از این کار خودداری کرده بودند، یعنی پولند و مجارستان. کنند

(MFI) علوم سیاسی دانشگاه ارالنگن نورنبرگ است. افزون براین خانم بندل  را نیز برعهده دارد که بخشی از بنیاد
 .تشکیل داده است ٢۰٢۰شورای کارشناسان ادغام و مهاجرت را نیز برعهده دارد که حکومت در سال  ریاست

ون در اتحادیه اروپا با کشوری همسایه هستیم که در آن جا جنگ ما اکن»به گفته او این وضعیت دالیل مختلفی دارد: 
 .«جریان دارد

اتحادیه اروپا مانند آلمان، پولند،  گفته او قبل از این هم شمار زیادی زنان و مردان اوکرایینی در کشورهای عضو به
 .این مساله هم بر احساسات تاثیر می گذارد ایتالیا و یا اسپانیا زندگی می کردند و

صندوق کودکان ملل متحد  پناهجویان اوکرایینی در حال حاضر زنان و کودکان هستند. بندل به نقل از افزون براین بیشتر
 .اوکرایین فرار کرده اند گفت که همین حاال حدود یک میلیون کودک از« یونیسف»

باشند، بیشتر در معرض خطر خصوص وقتی که به همراه خانواده ن به گفته این خانم پژوهشگر مهاجرت، کودکان به
روابط بر مبنای  آن ها در معرض خشونت های روانی و فیزیکی متعددی قرار دارند، بیشتر وارد» :هستند. او گفت

 .«بیشتر است وابستگی می شوند و خطر سواستفاده جنسی و کاری از کودکان

  .افراد و یا گروه های خالفکار سازمان دهی شده از نیاز به محافظت در چنین وضعیت هایی سواستفاده می کنند
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پذیرش پناهجویان اروپایی درست نیست.  در پیوند با آمادگی بیشتر برای« نژادپرستی و فرار»نظر بندل واژه کلیدی  از
 .آلمان از سوریه، عراق و افغانستان نیز پناهجو پذیرفته است او افزود،« است پیچیده تر از این»از نظر او واقعیت 

یونان به سر می برند، هنوز هم آن ها در  تاکید کرد، همزمان تعداد بسیاری از پناهجویان در جزایر بندل براین هم اما
 .ق می شوندرانده می شوند و هنوز هم پناهجویان در بحیره مدیترانه غر مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا به عقب

 مهاجر نیوز

چک به خاطر شمار زیاد پناهجویان جنگی از اوکرایین، رسما از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرد. در اوائل ماه روان  
  .پناهجویان اوکرایینی در چک وضعیت اضطراری اعالم شده بودبه خاطر سرازیری 

پاوال یاکوب کووا، سخنگوی نیروی اطفائیه جمهوری چک روز شنبه در پراگ گفت، مسئوالن در چارچوب مکانیزم 
ه گفت: هزار تن را ارائه کرده اند. او در ادام ۵۰محافظت مدنی اتحادیه اروپا تقاضای کانتینرهای مسکونی برای حداکثر 

به گفته خانم یاکوب کووا این خطر وجود دارد که برای تازه رسیدگان فقط «. هر جای خالی به سرعت پر می شود»
 .امکان سکونت در سالون های ورزشی یا خیمه ها وجود داشته باشد
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ئیه در چک مسئولیت اداره اطفا .تا به حال بیشتر آوارگان اوکرایینی در آپارتمان ها یا هوتل ها اسکان داده می شدند
 .مدیریت شرایط اضطراری را نیز به عهده دارد

هزار پناهجوی  ٢۰۰براساس ارزیابی های نهادهای دولتی با استفاده از داده های تلفون های هوشمند، تا به حال حدود 
 .اوکرایینی به چک رسیده است

یافت کرده اند که حدود یک سوم از آن ها در هزار از آن ها مدرک "حفاظت تحملی" در ۱٣٣براساس آمار کنونی، حدود 
درصد از پناهجویان بزرگسال را زنان تشکیل می  ۸۰پراگ زندگی می کنند. تقریبا نیمی از پناهجویان کودک هستند و 

 .دهند

 حکومت چک در پراگ در پی سرازیری پناهجویان در اوائل ماه مارچ وضعیت اضطراری ملی اعالم کرده بود

  صدای امریکا

ََ نزدیک به  ٢۰٢٢ادارات ملل متحد گزارش داده اند که تا آخر سال  میلیون زنان و کودکان یمنی از  ٣.۵میالدی احتماالَ

  ببرندسوء تغذیه حاد رنج 

 

 

 

ََ در  ۱۶۱حوت( گفتند که  ٢٣مارچ ) ۱۴ادارٔه ملل متحد روز دوشنبه  ۱٢بیش از  هزار نفر در یمن جنگ زده احتماالَ
یعنی پنج برابر شماری مردم که در حال حاضر با قحطی در آن کشور مواجه —با قحطی مواجه شوند ٢۰٢٢نیمٔه دوم 

  .اند
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 ۱۶در حالی صادر شده است که قرار است این سازمان به تاریخ  (IPC) این هشدار جدی ادارات ملل متحد موسوم به
 .مارچ کنفرانس جمع آوری کمک ساالنه برای یمن را میزبانی کند

های بشردوستانه مستقر در یمن است که توسط های بین المللی کمکمتشکل از ادارات ملل متحد و سازمان IPC ادارهٔ 
 (UKAID)و وزارت توسعه بین المللی بریتانیا  (USAID) ادارٔه ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی اتحادیٔه اروپا،

 .ناطق جنگ زده را ردیابی و اندازه گیری می کندعدم مصوونیت غذایی در م IPC تمویل می شود. ادارهٔ 

میالدی حکومت به رهبری عبدربه منصور هادی، رییس جمهور آن کشور را خلع  ٢۰۱۴شورشیان حوثی یمن در سال 
ترین کشور عربی است که پس از تصرف صنعا، پایتخت قدرت کرد و صنعا، پایتخت و برخی از یمن در حال حاضر فقیر

 .حات شمال آن کشور را به تصرف خود آوردیمن، و برخی سا

ایران از شورشیان حوثی یمن حمایت می کند و عربستان سعودی از حکومت عبدربه منصور هادی، رییس جمهور آن 
 .کشور که در حال حاضر در سعودی در تبعید به سر می برد، حمایت می کند

میالدی به این سو، بر  ٢۰۱۵برخوردار است، از مارچ  ایتالفی به رهبری عربستان سعودی که از حمایت ایاالت متحده
ضد شورشیان حوثی درگیر جنگ است و تالش می کند تا حکومت مخلوع آن کشور را که از سوی جامعٔه بین المللی به 

 .رسمیت شناخته شده است، دو باره قدرت را در آن کشور کسب کند

های بین های متخاصم در بن بست به سر می برند. سازماناحاما وضعیت جنگ در آن کشور رو به وخامت گرایده و جن
 .المللی از جمله ملل متحد گفته اند که یمن با بدترین بحران بشری در جهان دست و پنجه نرم می کند

ََ بین ماه ۱۹میلیون جمعیت یمن،  ٣۰از جمله بیش  IPC بر اساس گزارش های جون تا میلیون نفوس آن احتماالَ
 .باشند تا حداقل غذای مورد نیاز خود را به دست بیاورنددسمبر قادر ن

الوقوع و نجات با درخواست بودجه فوری برای جلوگیری از فاجعه قریب (WFP) دیوید بیزلی، رییس برنامه جهانی غذا
ن استیم کند که ما در حال شمارش معکوس برای فاجعه در یمها شهروند یمنی گفت: "این ارقام دلخراش تایید میمیلیون

 " .و تقریباً زمان الزم برای جلوگیری از آن ]فاجعه[ به پایان رسیده است

با خطر سوء تغدیه  تغدیه شدید مواجه اند، هزار کودک که از قبل با سوء ۵٣۸میلون کودک به شمول  ٢.٢عالوه بر آن،
میلیون زن در یمن نیز  ۱.٣میالدی، نزدیک به  ٢۰٢٢مواجه اند. در این گزارش همچنین آمده است که تا آخر سال 

 .ممکن با سوء تغذیه حاد مواجه شوند

ر نفر کشته شده است و اکثر مردم این کشور با کمبود هزا ٣۷۷بر اساس معلومات ملل متحد، در جنگ یمن کم و بیش
 .خدمات صحی و آب آشامیدنی مواجه است های اولیه از جمله غذا،نیازمندی

 .جا شده اندشان بیهایها شهروند یمنی در جریان جنگ این کشور از خانهعالوه بر آن، میلیون

 آژانس اطالعاتی باختر
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حدود سه صد شهروند افغانستان که هفت ماه پیش در جریان روند تخلیه از افغانستان به یک کمپ در ابوظبی امارت 

 .متحده عربی انتقال یافته بودند، دو باره به کشور برگشته اند

افغانستان شماری زیادی از شهروندان این کشور را گزارشگر آژانس باختر می نگارد؛ امریکا در جریان روند تخلیه از 

که بعضی شان سابقه کار با نهاد های نظامی و ملکی امریکا و شماری دیگری از کشور های غربی را داشتند، از 

 .افغانستان انتقال داد

پنج کمپ نظامی در داخل گفته می شود که شمار انتقال یافتگان بیشتر از هشتاد هزار نفر بوده است، انتقال یافته گان در 

ایجاد شده است، نگهداری می … امریکا و کمپ های دیگر که از سوی این کشور در البانیا، ابوظبی، یوگندا، المان، قطر

شوند، مگر در جریان هفت ماه که از روند تخلیه سپری شده است شماری اندکی از آنان توانسته اند، مسیر عادی زندگی 

 .ان تن دیگر همچنان سرگردان و منتظر انتقال اسکان در امریکا و یا انتقال به امریکا اندکردن را دریابند وهزار

گفته شده است که منابع امریکایی بارها اسناد و این که آنان شرایط انتقال به امریکا را دارند بررسی کرده اند و برای 

نفر شان واجد شرایط برای اقامت دایمی  ۱٣۰ها هزار در خواست دهندۀ تن ٢۷رسانه های امریکایی گفتند که از میان 

در امریکا اند، همچنان از شرایط دشوار زندگی در کمپ ها گزارش دادند که در آن، شهروندان انتقال یافته افغان 

 .نگهداری می شوند

ند و افغانان که در کمپ ابوظبی نگهداری می شوند و شمار شان بیشترازپنج هزارنفر است، دست به تظاهرات زد

 .خواستار رسیدگی به پرونده های شان شدند که از چند ماه به این طرف به آن پرداخت نشده است

وضعیت ناهنجار که افغانان در کمپ ها با آن مواجه اند، شماری زیادی از آنان را وا داشته است که دو باره به فکر 

 .بازگشت به کشور شان باشند
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 .هاجرتی موقت ابوظبی سپری کرده بودند، دوباره به افغانستان بازگشتندافغانی که در کمپ های م ٣۰۰چنانچه 

های های مهاجرتی ابوظبی منتقل شده بودند، با مشکلآنان گفتند؛ شهروندان افغان که از سوی ایاالت متحده به کمپ

های ، دست به اعتراضخواندندچه وعده دروغین امریکا میبه رو بودند و در حدود سه هفته قبل از بهر آنزیادی رو

 گی نکرد. تحلیل سیاسیچند روزه زدند که ایاالت متحده به آنان رسید

 


