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تن کامل اخبار
ویب سایت وزارت

یکهزار و  ۹۷۷تن مهاجر افغان ،به تاریخ 7حوت ،ازایران به کشورعودت نمودند.
به گفته آمر امور مهاجرین والیت نیمروز،از میان عودت کننده های مذکوریکهزار  ۵۴۸تن آنها طوراجباری و  ۴۳۰تن
دیگر آنها داوطلبانه وارد کشور گردیده اند.
منبع عالوه نمود که ازآن میان 78،خانواده و 345تن افراد مجرد نیازمند غرض دریافت کمک ،به دفتر IOMمعرفی
شدند.

آژانس اطالعاتی باختر
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وزارت مالیه امروز با نشر اعالمیهیی از اقدام وزارت خزانهداری ایاالت متحده آمریکا مبنی بر صدور مجوز عمومی
شماره  20قدردانی کرده است.
به گزارش آژانس باختر؛ در این اعالمیه گفته شده است“ :در پی تالشهای دوامدار و مذاکرات پیهم رهبری وزارتهای
مالیه و امور خارجه و همچنان بانک مرکزی افغانستان با وزارت خزانهداری ایاالت متحده امریکا ،به تاریخ 25فبروری
 2022مجوز عمومی شماره  20برای تسهیل فعالیتهای انکشافی ،تجارتی و بانکداری برای افغانستان صادر شده
است”.
این مجوز شامل موارد ذیل است:
–تعامل و همکاری با تمامی ادارههای حکومتی؛
–اجرای پروژههای انکشافی (خارج بودجه) برای موسسات ،سازمانهای بین المللی انکشافی و کشور های همکار
مشمول فعالیتهای حفظ و مراقبت و انکشاف زیربناها در سکتور های حمل و نقل زمینی و هوایی ،شاهراهها ،آبرسانی،
برق ،انرژی ،و دیگر فعالیتهای عامه؛
–پرداخت مالیات ،محصول گمرکی ،فیس خدمات ،فیسهای جواز ها به ادارههای حکومتی که ممانعت روی فعالیتهای
تمویل کنندگان و سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی را رفع میکند؛
–انتقاالت بانکی از تمام کشور ها به افغانستان و عکس آن؛
–معامالت تجارتی شامل واردات به افغانستان و صادرات به خارج؛
–خدمات مالی و تخینکی به منظور تقویه فعالیتهای اقتصادی در افغانستان؛
–مجوز فعالیتهای خدمات پستی ،پارسل و مکالمات الکترونیکی.
در پایان اعالمیه ،وزارت مالیه امارت اسالمی افغانستان از این اقدام وزارت خزانهداری (مالیه) ایاالت متحده امریکا
قدردانی کرده آنرا نشان دهنده یک تغییر مثبت خوانده است.
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این وزارت همچنان ابراز امیدواری کرده است که ایاالت متحده امریکا به فراهمسازی تسهیالت بیشتر ،رفع تمام تحریمها
و آزاد سازی پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان نیز اقدام نماید.

مهاجر نیوز

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز پنجشنبه اعالم کرد که حدود  ۱۰۰۰۰۰نفر در اوکراین خانه
های خود را ترک کرده اند و هزاران نفر کشور را ترک کرده اند .مردم در انتظار عبور از مرز به مجارستان هستند .در
پولند  ۹مرکز پذیرش فوری برای مهاجران اوکراینی آماده شده است.
از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین ،پنجشنبه  ٢۴فبروری ،هزاران شهروند اوکراینی با موتر و حتی گاهی با پای پیاده راهی
جاده شدند تا از بمباران و جنگ فرار کنند.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان اعالم کرد ،حدود  ۱۰۰هزار اوکراینی به مناطق دیگر این کشور فرار
کرده اند.
شابیه مانتو ،سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ،گفت که چندین هزار اوکراینی نیز طی چند ساعت به
کشورهای همسایه ،عمدتا ً مولداوی و رومانیا رسیده اند .وی افزود که این ارقام از اطالعات جمع آوری شده توسط مقامات
ملی ،کارکنان آژانس سازمان ملل و آژانس های همکار به دست آمده است.
این ارقام ممکن است در روزهای آینده به میزان قابل توجهی افزایش یابد .آژانس های سازمان ملل روز جمعه تخمین زدند
که تا پنج میلیون نفر می توانند به خارج از کشور پناه ببرند .به گفته این منبع در برخی مناطق مواد سوخت ،پول نقد و
تجهیزات صحی در حال حاضر رو به کاهش است.
«ما نمی خواهیم با صدای زنگ های خطر زندگی کنیم»
پلیس مجارستان اعالم کرد که در مرز  ۱۴۰کیلومتری مجارستان و اوکراین ،صف های طوالنی مهاجران در پنج نقطه
عبور منتظر هستند.
هر کسی سعی دارد تا خارج از کشور فرار کند .کریستیان ساوال ،یک شهروند اوکراینی به نقل از خبرگزاری فرانسه می
گوید که در تالش است کشور را به همراه همسر و نوه اش ترک کند و وارد مجارستان شود .او گفت« :ما نمی خواهیم آنچه
را که دوستان و هموطنان ما در آن تجربه می کنند زندگی کنیم .با هر بمباران روسیه ،ما با صدای زنگ های خطر از
خواب بیدار می شویم ».او افزود« :من قبول نمیکنم که نواسه ام بدون پدر بزرگ شود .او نمی خواهد که به نیروی نظامی
بپیوندد».
به گزارش خبرگزاری مجارستان ،حداقل  ۴۰۰تا  ٥۰۰نفر روز پنجشنبه با پای پیاده از مرز عبور کردند.
ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان که به دلیل موضع سخت خود در قبال مهاجرت شناخته می شود ،گفته است که آماده
پذیرش پناهجویان اوکراینی است .رقم تخلیه شده گان به این کشور  ۶۰۰۰۰۰نفر ذکر شده است.
وی در پیامی ویدیویی گفت« :ما آماده استقبال از آنها هستیم تا به سرعت و به طور موثر با این چالش مقابله کنیم».
 ۹مرکز پذیرش در پولند
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توماس پراگا ،فرمانده کل گارد مرزی پولند گفت« :در سمت مرز با پولند تعداد زیادی از افرادی که می خواهند از طریق
گذرگاه های جاده ای از مرز عبور کنند مشاهده شده است .وضعیت پایدار است».

مردم اوکراین منتظر عبور از مرز در نزدیکی شهر مدیکا به پولند هستند .عکس :رویترز

پولند خود را برای افزایش شدید این گذرگاه ها در روزهای آینده آماده می کند .وزیر کشور پولند روز پنجشنبه اعالم کرد
که  ۹مرکز پذیرش را برای پناهندگان اوکراینی باز می کند.
این مراکز در نزدیکی گذرگاه های مرزی بین دو کشور واقع شده اند .مقامات پولند اطمینان دادند افرادی که وارد می شوند
می توانند به اطالعات مورد نیاز ،غذا ،امکانات استراحت و کمک های صحی دسترسی داشته باشند.
وزارت صحت پولند همچنان اعالم کرد که مکانهایی در صورت نیاز برای اسکان زخمی ها آماده شده است .این وزارت
در پیامی که به خبرگزاری فرانسه ارسال کرد ،اطمینان داد« :در حال حاضر امکان پذیرش چند هزار مریض را در این
مراکز داریم .پولند دارای ذخیره دواهای ضروری است».
در طول شب پنجشنبه تا جمعه ،حدود  ٢۰۰نفر از اوکراین در ایستگاه پرزمیسل ،شهری در جنوب شرقی پولند ،در چند
کیلومتری مرز پناه گرفتند .در میان آنها بیشتر زنان و کودکان حضور دارند».
رومانیا هنوز آماده نیست
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بر اساس گزارش های رسانه ها ،از مرز اوکراین به رومانیا ،چند صد نفر به ویژه زنان همراه با کودکان ،به این کشور
فرار کرده اند.
اما دولت رومانیا هنوز آماده گی اش را برای پذیرش مهاجران اوکراینی اعالم نکرده است.

عبور مردم از مرز بین اوکراین و رومانیا در شهر سیرت .عکس :رویترز

فالویوس ایلیونی لوگا ،رئیس یک سازمان غیردولتی که به مهاجران کمک می کند ،می گوید «:رومانیا یکی از فقیرترین
کشورهای اتحادیه اروپا است .در این صورت آماده پذیرش مهاجران نیست».
وی افزود« :چگونه مقامات می توانند همه چیز مربوط به کمک های بشردوستانه را تنظیم کنند؟ چه کسی قرار است غذا و
داروی الزم را برای آنها فراهم کند؟» او خاطر نشان کرد که ادغام طوالنی مدت ،نبود امکانات مکتب کودکان و یافتن کار
و مسکن اجتماعی نیز از چالش هایی اند که مهاجران به آن مواجه هواهند شد.
پلیس مرزی رومانیا قبالً افزایش ورود افراد با به این کشور اعالم کرده بود .به گفته این منبع ،تا هنوز حدود  ٥۳۰۰نفر را
ثبت کرده است.
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دویچوله

په آلمان کي څه ناڅه  ۳۰زره افغان پناه غوښتونکي چي په هغو کي ډېر ځوان نارینه هم شامل دي ،د خپلي پناه غوښتني د
عریضو ارزوني ته سترگي په الر دي.

لکه څنگه چي د فونکه په نامه د رسنیو ډلي ورځپاڼو د پنجشنبې په ورځ رپوټ ورکړی ،د جرمني د کورنیو چارو وزارت
ویلي چي د جنورۍ میاشتي له پای راهیسي د افغان پناه غوښتونکو په مجموعي ډول له  ٢۹زره ۳۳۶هغو دوسیو څخه چي
تر اوسه ال کار نه دی ورباندي پیل سوی ،دوه پر دریمه برخه یعني ۱۹زره  ۷۴۹یې د ځوان افغان نارینه پناه غوښتونکو
دي.
د هغو له جملې څخه  ۱٢زره  ۱۶۵یې هغه افغانان دي چي عمرونه یې د  ۱۸او  ۴۰کلونو ترمنځ دي چي دغه رقم د ټولو
ترکار الندي عریضو  ۴۱،۵سلنه جوړوي .د کورنیو چارو وزارت له خوا دغه جواب د آلمان په پارلمان کي د کیڼ اړخه
گوند پوښتني ته ورکړل شوی دی.
له هغه وخت راهیسي چي په افغانستان کي طالبان واک ته رسېدلي دي ،د افغان پناه غوښتونکو د منلو چانس ډېر لوړ دی:
د مهاجرو او پناه غوښتونکو له پاره آلمانۍ ادارې یا »بامف« د احصائیو له مخي ،په جنوري میاشت کي دغه رقم تقریبا ً ۹۹
سلنه وو.
د جرمني د کورنیو چارو وزارت څرگنده کړې ده چي دغه ډول کړنالره د بامف له هغي پریکړي سره مطابقت کوي چي
تر کارالندي دوسیو ته »د ځانگړو ډلو د قضیو پر اساس« اولویت ورکړي .په دې ډول په اوس وخت کي د کورنیو او
همدارنگه د ترگواښ الندي کسانو ته اولویت ورکول کیږي.
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کیڼ اړخه فراکسیون بیا اندېښنه لري چي په اوس وخت د منلو لوړي کچي ته رسیدل ،فقط د ځوانو نارینه پناه غوښتونکو د
دوسیو د ځنډولو له امله ترالسه کیږي .د کیڼ اړخه گوند وکیلي ،کالرا بیورگر د آلمان له کورنیو چارو وزارت څخه غوښتل
چي غواړي په دې پوه سي چي آیا افغانستان ته د مجردو ،ځوانو او صحتمندو کسانو استول یو معقول کار بولي او که څنگه.
د جرمني خارجه وزارت د دې پوښتني په جواب کي وایي چي د بامف اداره په دې برخه کي ځانگړي قضیي ارزوي چي
آیا هغوی ته د محافظت حیثیت ورکول کیدای سي .دا کار ښایي د دې سبب سي چي مجرد ،صحتمنده او ځوانو نارینوو ته د
ساتني حیثیت ور نه کړل سي«.
په عین حال کي د آلمان حکومت ژمنه کوي چي جرمني به په افغانستان کي خپل تعهد ته ادامه ورکړي او په خاص ډول د
هغو افغانانو د ساتني او منلو له پاره به خپلو هغو هلو ځلو ته دوام ورکړي چي له آلمان حکومت سره د گډ پخواني کار له
امله تر خطر الندي دي.
اولس بیا پر دغه ډول کړنالره باندي انتقاد کوي .د پارلمان دغي وکیلي نوموړو ورځپاڼو ته ویلي :دا چي په آلمان کي د
ځوان افغان نارینه وو د اخراج له ممنوعیت څخه ډډه کیږي ،په افغانستان کي اوسني ناوړه وضعیت ته په کتو سره دا یوه
لویه رسوایي ده .په ساده ډول دا یو غیرمسووالنه کار دی چي موږ وغواړو کوم څوک افغانستان ته واستول سي.
د ادغام د سیاست له مخي د انتظار په کړۍ کي د ځوان افغانانو پریښودل هم یو ناورین او تر گواښ الندي کسانو له پاره یو
دروند بار شمیرل کیږي.

د امریکا غږ
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د احصایي او معلوماتو د ادارې چارواکو د یکشنبې په ورځ فبرورۍ ( ٢۷کب  )۸وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له
اوو میلیونو څخه زیات کسان الکټرونیکي تذکرې لري.
د احصایي او معلوماتو د ادارې چارواکي وایي ،چې د دغې ادارې له خوا په کابل او ټولو والیتونو کې د الکټرونیکي تذکرو
د ویشلو بهیر په عادي ډول روان دی او هره ورځ د شپاړسو او اتلسو زرو ترمنځ کسان نوې الکټرونیکي تذکرې اخلي.
د احصایي او معلوماتو د ادارې ویاند محمد حلیم رافیع وویل چې دغې ادارې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې له یو میلیون
څخه زیاتو کسانو ته نوې تذکرې ورکړي دي.
ښاغلي رافیع وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمن کیدو راهیسې "د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ټول فعالیتونه
په عادي شکل روان دي .دمګړۍ د هیواد په  ۳۴والیتونو کې د توزیع لړۍ په عادي بڼه جریان لري ،تر دې مهاله مونږ د
امارت په دوره کې یو میلیون او  ۶۰زره الکټرونیکي تذکرې توزیع کړي دي .په کلي توګه د جمهوریت د دورې تر دې
دمه په عموم کې ټولو افغانانو ته اوه میلیونه او دیارلس زره الکټرونیکي تذکرې توزیع شوي دي".
د احصائې او معلوماتو د ادارې د ویاند د وینا له مخې اوس مهال په  ٢٢والیتونو کې د الکټرونیکي تذکرو د اخیستلو لپاره
د بایومټریک ټیست هم ترسره کږي چې دمخه دا ټیست یوازې په کابل او څو نورو والیتونو کې ترسره کیده.
په تیر رژیم کې په پارلمان کې د یو لړ جنجالونو وروسته د الکټرونیکي تذکرو د ویشلو لړۍ پیل شوه ،چې اوس هم خلکو
ته چې کومې تذکرې ویشل کیږي تیر رژیم کې د جوړ شوي ډیزاین او بڼې پراساس الکټرونیکي تذکرې ویشل کیږي.
محمد حلیم رافیع وایي ،چې د طالبانو د حکومت د وزیرانو شورا د روان کال د لړم په میاشت کې په تذکرو کې د تیر رژیم
د نوم او نشان پر ځای د طالبانو د اسالمي امارت نوم او نشان ته د ځای ورکولو پریکړې ده .خو تراوسه ال په تذکرو کې
کوم بدلون نه دی راغلی.
ښاغلي رافیع وویل" :د اوس لپاره مونږ ډیزاینونه ترتیب کړي دي کله چې د افغانستان اسالمي امارت په رسمیت وپیژندل
شي دغه ټول ډیزاینونه به د خلکو سره شریک شي .د اوس لپاره د جمهوریت په نوم تذکرې چاپیږي".
په تیر رژیم کې د نوي پاسپورټ اخیستل د الکټرونیکي تذکرې پورې تړلی وو او د الکټرونیکي تذکرې پرته د پاسپورت
اخیستل ناشونې وو .خو په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کیدو وروسته ،بهر ته د تللونکو افغانانو په شمیر کې د زیاتوالي
او پاسپورټ ته د اړتیا د ډیریدو وروسته د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې د الکټرونیکي تذکرو ترڅنګ په کاغذي تذکرو
هم خلکو ته پاسپورټونه ورکړي.

دویچوله پښتو

د افغانستان او پاکستان تر منځ یوه کلیدي پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي ستونزې وروسته اوس بیرته پرانیستل شوې.
چارواکو ویلي چې د پاکستاني او د طالبانو د امنیتي ځواکونو تر منځ د تیرې ورځې نښتو کې لږ درې تنه وژلي ول.
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د طالبانو د ولکې راهیس ې د دواړو ګاونډیو هېوادونو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي .پاکستان ادعا کوي چې اورپکې ډلې د
افغانستان له خاورې څخه بریدونه پالنوي.
طالبان بیا دغه خبره ردوي چې پاکستانیو اورپکو ته یې ځای ورکړی خو خپله بیا دې ته په غوسه دي چې اسالم آباد د
 ٢۷۰۰کیلومتره اوږدې پولې پ ه اوږدو کې کټارې لګوي .دغه لیکه د استعمار په وخت کښل شوې او د ډیورنډ کرښې په
نوم شهرت لري .د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو یوه ویاند د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې »پوله د هر ډول فعالیتونو
له پاره بېرته پرانیستل شوې ده «.یوې امنیتي سرچینې وویل چې دغه اقدام د پاکستاني چارواکو او د کندهار د والي تر منځ
تر »بریالیو خبرو اترو« وروسته پورته شوی دی.
د کندهار له پاره د طالبانو والي ،محمود عزام ،هم دغه خبره تائید کړې ده .دواړو لورو یو پر بل د چمن او سپین بولدک تر
منځ د نښتو پړه اچولې ده چې سپکې او درنې وسلې پکې کارول شوې وې .له دې پولې څخه هره ورځ په زرونو کسان
تېریږي چې سوداګر او داسې ناروغان پکې شامل دي چې په پاکستان کې یې درملنه کیږي .د دې تر څنګ ډېر خلک د
خپلوانو لیدو ته هم له یادې پولې څخه تېریږي.

د امریکا غږ د طالبانو حکومت وایي تر څو چې په بهرنیو هېوادونو کې له افغانستان څخه د وتلیو کسانو حالت ښه شوی نه
وي ،نه پرېږدي چې د تخلیې په پروګرام کې نور خلک له افغانستان څخه ووځي .
د طالبانو ویاند ذبیح هللا مجاهد نن یکشنبه فبروري اوومه (کب  )۸وویل په کابل کې په خبري کنفرانس کې دا څرګندونې
کړې دي.
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کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته لسګونه زره افغانان د تخلیې په پروګرام کې له افغانستان څخه واېستل شول

د فرانسې خبري اژانس وایي چې ښاغلي مجاهد ورته ویلي دي« :حکومت د خلکو د ساتلو مسئولیت لري او له همدې کابله
دا «تخلیه» به تر هغه وخت پورې بنده وي تر څو پورې چې موږ ته اطمینان راکړل شوی نه وي چې د هغوی «افغانانو »
ژوند په خطر کې نه دی».
ښاغلي مجاهد نه دي ویلي چې دوی له چا او څه ډول اطمینان غواړي .
ښاغلي مجاهد په ترکیه او قطر کې د افغانانو وضعیت د بېلګې په ډول یاد کړ چې په خبره یې په ښه حالت کې نه دي .له
کابل څخه یو شمېر افغانان چې د تخلیې په پروګرام کې اېستل شوي ،د اسنادو تر تکمیل کېدو پورې په قطر کې په کمپونو
کې مېشت کړل شويوو .ترکیې ته هم یو شمېر افغانان تللي دي.
امریکا او نور هېوادونه غواړي له افغانستان څخه خپل همکارانو او هغه خلک ،چې فکر کېږي د طالبانو په حکومت کې
کې یې ژوند په خطر کې دی ،له افغانستان څخه وباسي.
طالبان د  ٢۰٢۱د اګست په  ۱۵کابل ته داخل شول او له هغه وروسته امریکا او نورو هېوادونو څه باندې ۱۰۰افغانان د
تخلیې په پروګرام کې له هېواد څخه واېستل چې اکثریت یې د امریکا متحدو ایالتونو کې مېشت کړل شول.
په دوی کې د بهرنیو ځواکونو ترجمانان ،همکاران ،د مخکني حکومت د پوځ غړي ،چارواکي،د بشري حقونو فعاالنو او
نور شامل دي .په دوی کې یې ځینې داسې دي چې په بهرنیو هېوادونو کې د ژوند د امکاناتو او اسانتیاو څخه شکایتونه
کوي.
طالبان داسې مهال د تخلیې د ځنډولو خبره کوي چې څه موده مخکې په ابوظبۍ کې سلګونو افغانان مظاهره وکړه او د
امریکا له حکومت څخه یې وغوښتل چې له دې ځای څخه دې دوی ژر وباسي او امریکا ته دې یې واستوي .

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

په ابوظبۍ کې د امریکا سفارت مقاماتو د دغو مظاهره کوونکو له استازو سره لیدلياو ژمنه یې کړې ده چې د اسنادو له
تکمیلېدو وروسته به امریکا ته انتقال شي.
دا خلک وایي که بېرته وطن ته ستانه شي ،طالبان به یې ونیسي ،شکنجبه او وبه یې وژني .خو طالبان وایي چې دوی عمومي
«عفوه» اعالن کړې ده او دوی له ټولو افغانانو غوښتي چې بېرته خپل هېواد ته ستانه شي.
مګر د بشريحقونو ځینې سازمانونه او فعاالن وایي چې د طالبانو په ژمنو باور نشي کېدای.
د یو بل خبر له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په اوکراین کې د بند پاتې شویو افغانانو د مصون ایستلو
لپاره به له ټولو امکاناتو څخه کار اخلی .د باختر خبري اژانس وایي چې شاوخوا  ۵۰۰افغانان په اوکراین کې ژوند کوي.

رادیوفرانسه

صفوف طویل و فشرده زنان ،کودکان و سالخوردگانی که در ایستگاههای راه آهن شهرهای گوناگون اوکراین برای رساندن
خود به شهرهای مرزی در انتظارند و مردانی که زنان و کودکان خود را به مرز میرسانند تا آنها در کشور امنی پناه دهند
و خود برای مقاومت در برابر «ارتش متجاور روسیه» به یکی از جبههها بپیوندند ،در روزهای اخیر بر صفحۀ شبکههای
تلویزیونی جهان نقش بسته است .لهستان ،اسلوواکی ،مجارستان و رومانی به سبب همسایگی و مرز زمینی مشترک در ردۀ
نخست مقاصد پناه جویان اوکراینی قرار دارد .
رئیس جمهوری اوکراین مردان  ١٨تا  ۶٠ساله را به ماندن و «مقاومت در برابر ارتش متجاوز روسیه» فراخوانده است.
از همین رو اکثریت  ١٠٠هزار شهروند اوکراینی که به لهستان و هزاران تن دیگری که به مجارستان گریختهاند را زنان و
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کودکان و سالخوردگان تشکیل میدهند .برنامه ریزی برای توزیع پناهجویان میان کشورهای مختلف اروپا در دستور کار
نشست فوقالعاده امروز وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد.
کشورهای اروپائی که از شرکت مستقیم در جنگ تحمیل شده بر اوکراین خودداری کرده و از نظر نظامی تنها به ارسال
مقادیری سالح و تجهیزات به این کشور اکتفا کردهاند ،اکنون بر سر تامین نیازهای صدها هزار جنگ زده اوکراینی در
کشورهای همسایه مثل لهستان و مجارستان رایزنی میکنند .این رایزنیها در نشست فوق العاده روز یکشنبه  ٢٧فوریه٨ /
اسفند با حضور وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام میگیرد.
گرهارد کرنر وزیرکشور اتریش از حزب محافظه کار «مردم اتریش» که تاکنون جزو سرسخت ترین مخالفان پذیرش
پناهجو در اروپا بوده است ،همانند بسیاری دیگر از سیاستمداران راستگرای اروپا در مورد ضرورت پذیرش پناهجویان
اوکراین تردید نشان نمیدهد .وی اعالم کرد که کشورش پناهجویان اوکراینی را خواهد پذیرفت.
اعالم آمادگی لهستان و آلمان
بنا به گزارش دولت لهستان تا شامگاه شنبه  ٢۶فوریه ٧ /اسفند ،بیش از  ١٠٠هزار تن از شهروندان اوکراین خود را به
لهستان رساندهاند .ماتیاس موراویکی نخست وزیر لهستان به روزنامه «فونکه مدین گروپه» آلمان و روزنامه وست فرانس
فرانسه گفته است که کشورش آماده است دهها هزار پناهجوی اوکراین را بپذیرد.
چند ماه پیش هنگامی که پناهجویان افغانستانی ،عراقی و سوری میکوشیدند از خاک بالروس وارد لهستان شوند ،این کشور
مرزهای خود را به روی آنها بست.
به گفته خانم نانسی فزر وزیرکشور آلمان این کشور نیز از همه امکانات خود برای پذیرش و نگهداری جنگ زدگان
اوکراین استفاده خواهد کرد .این سیاستمدار وابسته به حزب سوسیال دموکرات به روزنامه بیلد یکشنبه گفت «اکنون مسئله
بر سر آن است که با سرعت ،همبستگی و به صورت دسته جمعی در اتحادیه اروپا دست به عمل بزنیم».
ده هزار اوکراینی در مجارستان
پلیس بوداپست ،پایتخت مجارستان ،شامگاه شنبه اعالم کرد که تاکنون بیش از  ١٠٠٠٠هزار شهروند اوکراینی وارد
مجارستان شدهاند .مجارستان دارای  ١٤٠کیلومتر مرز مشترک با اوکراین است .روز جمعه شهردار شهر مرزی ساهونی
گفته بود که تاکنون  ١۶٠٠اوکراینی از  ۵گذرگاه مرزی خود را به این شهر رساندهاند .با این حال ،با ادامه پیشروی ارتش
روسیه و مقاومت ارتش اوکراین و شهروندان اوکراینی ،انتظار میرود که ساعت به ساعت بر تعداد کسانی که به
کشورهای همسایه پناه میآورند افزایش یابد.
گزارشهای رسمی میگویند تقریبا همه اوکرائینیهائی که کشور خود را به مقصد مجارستان ترک کردهاند به اقلیت مجار اوکراین
تعلق دارند .این اقلیت در منطقه «ترانس کارپاتین» واقع در غرب اوکراین زندگی میکنند .اعضای این اقلیت یا دارای تابعیت دوگانه
مجارستان و اوکراین هستند یا با برخورداری از حق قانونی اخذ شهروندی مجارستان نیازی به پناهندگی به این کشور ندارند .به
همین دلیل تاکنون تنها ده مجار اوکراینی در مجارستان درخواست پناهندگی کردهاند.

دویچه ویله
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د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست
براساس گزارش سازمان ملل متحد ،از آغاز حمله بزرگ روسیه بر اوکرایین ،حدود  ۳۷۰هزار نفر از این کشور اروپای شرقی
فرار کرده اند .

کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان به روز یکشنبه از طریق تویتر نوشته است که ادارات کشور های همسایه
اوکرایین جمعا ً از بیش از  ۳۹٨هزار مهاجر گزارش داده اند .براساس این گزارش ،بخش بزرگ مهاجران با حدود ١۵۶
هزار تن ،از مرز اوکرایین به سوی پولند عبور کرده اند.
سربازان مرزی در آنجا به روز شنبه ،از رسیدن  ٧٧هزار و  ۳٠٠تن خبر دادند .بعضی از آنها از مرز پای پیاده ،فقط باداشته
های ناچیزشان عبور کرده بودند .شماری از آنها به خانه های اقارب شان درپولند پناه یافته اند و شماری دیگر توسط نهاد
های مدد رسان در آنجا مورد مراقبت قرارگرفتند.
براساس این گزارش ،شمار دیگر اوکرایینی ها به سوی مولداویا ،مجارستان ،رومانیا و سلواکیا حرکت کردند.
روسیه بامداد پنجشنبه به حمالت گسترده ای خود بر اوکرایین آغاز کرد .سربازان پیاده نظام روسیه ،تا ساحات وسیع کییف
نفوذ کردند ،اما در مقابل با مقاومت شدیدتر از آن مواجه شدند که انتظار داشتند.
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