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وزارت امور مهاجرین 
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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 --------------------------------------- « وز یمهاجر ن»   "به عقب رانده است ا یبیفرانتکس مهاجران را در برابر سواحل ل"

 5 ---------------------------------------------- « یچ وله در ی    دو » است  افتهی شیتعداد مسلمانان در آلمان به وضوح افزا

 7 -------------------------------------------------------------«ز و یمهاجر ن»  وک  یمرکز ن وهیپر  تونکو ښد پناه غو  ک    میبلج

 9 ---------------------------- «ز و یورونی»  بخشد شدت یم را با مشوق مایل قانون  ی  مهاجران غ« بازگشت داوطلبانه»اروپا 

: په تبعيد کي د ژوند معن    10 ---------------------------------------------------------- «وزیمهاجر ن» ده  هڅ زهرا اسمعيلي

 12 ---------------------------------------------------- « وله فریس چی    دو » مهاجران  ونیناسیآلمان و "چالش برزگ" واکس

 14 ------------------------------------------------ «ز و یمهاجر ن»  د یرس ا یاسپان یقنار  ر یپناهجو به جزا ۲۴با اجساد  ق  یقا

انهیمد یاز آب ها گر یپناهجو د ۴۰از  شینجات ب  16 ---------------------------------------------------- «ز و یمهاجر ن»  ی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار کامل  مت   

زمینه برخورد با مهاجران  اتهام های جدیدی علیه آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا )فرانتکس( در 
انه، مطرح شده است. براساس گزارش ه مدیی  ، «اشپیگل»رسانه ها از جمله هفته نامه آلمان   در بحی 

سواحل لیبیا بازداشت کرده و به صورت اجباری به این کشور بازگردانده  فرانتکس مهاجران را در برابر 
   .است

 
 Photo: DW/I. Seferi :چنین بازوبندهایی را با نشان فرانتکس دیده اند /عکس« به عقب رانده شدن»برخی از مهاجران می گویند که در زمان 

 مهاجران در برابر سواحل لیبیا  گرویه از رسانه ها روز پنجشنبه اعالم کردند که فرانتکس در زمینه بازداشت
و برنامه « اشپیگل»اسایس بازی کرده است. هفته نامه آلمان   اجباری آن ها به این کشور نقشو بازگرداندن 

 .کانال یک تلویزیون آلمان )ای آر دی( نشر یم شود، از جمله این رسانه ها اند  که از « مونیتور»

ق های مورد بر فراز قای ۲۰، هواپیماهای فرانتکس در دست کم ۲۰۲۰براین اساس از ماه جنوری سال 
  .لیبیا آن ها را به صورت اجباری به این کشور بازگرداند مهاجران پرواز کردند، پیش از این که گارد ساحل

سیستیم که اتحادیه اروپا  مهاجر جان باخته یا مفقود شده اند، چون ۹۱« اشپیگل»به گزارش هفته نامه 
یم شود. براین اساس ظاهرا به کشن  های مهاجران(  ایجاد کرده، باعث تاخی  قابل توجه )درعملیات نجات

سانحه بودند و یا سازمان های خصویص نجات مهاجران اطالع رسان  نشده  تجاری که در نزدییک محل
  .است
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

کشورهای مجاور اطالع   ر د فرانتکس در صورت کشف قایق های مهاجران به نهادهای دولن  مسئول نجات
 .ستیم دهد. لیبیا نی   در جمله این کشورها ا

دولن    که سازمان غی 
اسیون»فرانسوی  و روزنامه «Lighthouse Reports» براساس تحقیقان  انجام « لییر

  .مستقیم با گارد ساحل لیبیا در تماس شده اند داده اند، کارمندان فرانتکس ظاهرا به صورت

 به آن ها از طریق "واتساپفرانتکس  سه مامور گارد ساحل لیبیا گفته اند که« اشپیگل»به گزارش هفته نامه 
 .فرستاده است " مختصات جغرافیاني قایق مهاجران را 

از دانشگاه مونسی  آمده  به نقل از نورا مارکارت، متخصص حقوق بت   الملل« اشپیگل»در ادامه گزارش 
او در ادامه گفته است: « قوانت   اروپا است.  این نوع گفتگوی مستقیم به معنای نقض واضح»است: 

 خطر  گارد ساحل لیبیا مهاجران را به لیبیا بازیم گرداند و آن جا مهاجران را   مندان فرانتکس یم دانند کهکار »
انسان  تهدید یم کند  «.شکنجه و رفتار غی 

ین را متهم کرد که به پارلمان درا اریک مارکارت، از حزب سیر  در پارلمان اروپا، فابریس لگری، رئیس فرانتکس
 نر »ست. او از گفته ا  زمینه دروغ

فرانتکس و اتحادیه اروپا با مقام های لیبیاني سخن  « سابقه همدسن 
ند تا این که زنده»گفت:   گفت و در ادامه به اروپا  ظاهرا حکومت های ما ترجیح یم دهند که مهاجران بمی 

 «.برسند

نخست سال روان بیش سه ماه  به گزارش کانال یک تلویزیون آلمان )ای آر دی(، گارد ساحل لیبیا فقط در 
ان بازگردانده است. به این ترتیب شمار آن ها در مقایسه با زم تن را بازداشت کرده کرده و به لیبیا  ۴۵۰۰از 

 .گذشته دوبرابر شده است  مشابه در سال

قانون   مهاجران تحت فشار قرار  فرانتکس از ماه ها پیش بدین طرف به دلیل اتهامات به عقب راندن غی 
که یم خواستند از طریق ترکیه و یونان به اروپا   اتهامات به خصوص در زمینه مهاجران  است دارد. این
 .بیایند

 به این اتهامات تشکیل شده بود،
ی

به نتیجه مشخیص دست  گزارش نهاني یک گروه کاری که برای رسیدک
جام نشده است، شمار مهاجران تحقیقات الزم ان نیافت. به خاطر این که در زمینه اتهامات به عقب راندن

ی فابریس لگری، رئیس فرانتکس هستند، رو به نمایندگان  که در پارلمان  اتحادیه اروپا خواهان کناره گی 
 .افزایش است

های اخی  افزایش یافته است. دلیل شمار مسلمانان در آلمان در سال دهد کهیک تحقیق جدید نشان یم
 مهاجرت این افزایش

ً
 .های اخی  از کشورهای اسالیم عنوان شده استهای سالعمدتا
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 فدرال آلمان به صور 
ی

کنتایج یک تحقیق که اداره مهاجرت و پناهندک با وزارت داخله این کشور  ت مشی 
گ ارائه کرد، نشان یم دهد  که شمار مسلمانان در آلمان در سال های اخی  افزایش   روز چهارشنبه در نورنیر

 .داشته است

 یم میلیون مسلمان در آلمان ۵.۶تا  ۵.۳براساس این تحقیق در حال حاض  بت   
ی

 ۷. ۶تا  ۶.۴کنند که زندک
میالدی  ۲۰۱۵در مقایسه با آخرین برآورد که در سال  .دهندشور را تشکیل یمدرصد مجموع جمعیت این ک

 .هزار نفر افزایش داشته است ۹۰۰مسلمانان حدود  صورت گرفته بود، شمار 

 
 از زنان مسلمان در یک بازار در آلمانعکس 

 ۲۲دهند. سال تشکیل یم ۱۵درصد( جمعیت مسلمانان در آلمان را کودکان و نوجوانان زیر  ۲۱یک پنجم )
ساله اند. تقریبا نییم از مسلمانان در  ۴۶سنت   باالی  اله و پنج درصد در س ۲۴تا  ۱۵درصد در سنت   میان 

 .شهروندی این کشور را دارند درصد( ۴۷آلمان )

 آلمان گفته است
ی

ها در آلمان در جمعیت مسلمان» :هانس ایکهارد زومر، رئیس اداره مهاجرت و پناهندک
یتپیوند با مهاجرت  «.متنوع تر شده است ق میانه در سال های اخی  مسلمان در شر  ها از کشورهای با اکیر

  قش دین در ادغامها حایک از آن است که در مورد نزومر گفته است که تحلیل
ً
پناهجویان در آلمان غالبا

د، در حایل که عوامل دیگریمبالغه صورت یم اجرت یا وضعیت اجتمایع مانند مدرک اقامت، دالیل مه گی 
 .وند ادغام نقش دارندر  بیشی  از تعلقات دین  در 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ه شنبه د اپریل  د بلجیم د پناه  غوښتونکو مرکز ک   مه وویل، یالهای ښار ک  ني  د پناه۲۴غوښتونکو ادارې تی 
ي شاهدانو 

  پیل کړې دي. د عین 
ایطو په تړاو پلټن     د خرابو شر

دغه مرکز ک  پناه غوښتونکو له ګواښ له مخ 
ي امکاناتو    .ته الشیس نه لري شه مخ دي او روغتیاني

نو د پیل خیر و  بلجیم ک  د پناه غوښتونکو ادارې یا فدازیل د یالهای د پناه غوښتونکو  ړ رکړی مرکز په تړاو د څی 
ي امکاناتو ته الش نامه سازمان ویلي وو چ   د یاد مرکز او  دی. تر دې دمخه د ازادو مهاجرو په

 
یس سېدونیکي کاف

وي نه ایطو ک  ژوند تی 
 .لري او په خورا سختو شر

 
 یالهای مرکز بلجیم کې موقعیت لري. انځور: ازاد مهاجر

ه شنبه د اپریل  ي او د دغه مرکز د  خبرپانه مه په یوه۲۴فدازیل تی  ړ ک  وویل په پام ک  لري چ   تورونه به څی 
 .وضعیت د ښه کولو لپاره به الزم اقدامات وکړي

  پر 
سازمان خپور کړی و. د دغه  رپوټ مه د یالهای مرکز په اړه یو ۱۸د ازادو مهاجرو سازمان د اپریل میاشن 

صلیب سازمان د یاد مرکز څخه ووت او سواستا  په حواله د مرکز وضعیت هغه وخت خراب شو چ   د شه
کت ني  مدیریت په غاړه واخیست  .شر

مدیریت مسولیت  راهیس  د بلجیم دولت صالحیت لري چ   د پناه غوښتونکو د مراکزو د  ۲۰۱۵له 
ي کزونه د مر  ۶خصویصي ارګانونو ته وسپاري. اوسمهال بلجیم ک   کتونو له خوا اداره کی  ږ  .خصویصي شر

 

https://www.fedasil.be/fr/actualites/enquete-sur-le-centre-daccueil-jalhay
https://www.fedasil.be/fr/actualites/enquete-sur-le-centre-daccueil-jalhay
https://migrationslibres.be/svasta/
https://migrationslibres.be/svasta/
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 «سوداګریز منطق»

ي  ط کډوال نیوز ته واني
چ   دمګړۍ دغه مرکز د  د ازادو مهاجرو یو غړی د خپل نوم د نه ښودلو په شر

ي. په وینا ني  « سوداګریز منطق» کت د هوټلدارۍ برخه ک  فعالیت کوي» :پر اساس اداره کی  ږ « سواستا شر
کت دی  .او انتفایعي شر

و کارکوونکو شمی  کم کړی کت د پناه غوښتونکو په مرکز ک  د ټولنی   دی. د شه صلیب د مدیریت پر  دغه شر
ټولنی   کارکوونیکي په فعالیت بوخت و، خو اوس ني  د کارکوونکو  ۳۰مهال د یالهای د پناه غوښتونکو مرکز ک  

ي تنو ته ۱۲شمی    .رسی  ږ

تر دې دمخه هره ورځ پناه  مه شوې ده. د شه صلیب په حوالهدغه راز د خورایکي توکو لپاره بودیجه هم ک
، خو د  ۱۰اعشاریه  ۵غوښتونکو ته  ه نن سبا له پناه غوښتونکو شه  یورو ورکول کېدیل  ازادو مهاجرو په خیر

 .راټیټه شوې ده د مایلي مرستو کچه

ي امکاناتو ته ي الشیس نه لري. د یاد   هم د ازادو مهاجرو سازمان زیاتوي چ   د مرکز اوسېدونیکي روغتیاني
 
 کاف

 : ي ۍ ک  دوه ځله مهاجرو شه ګوري، خو د شه  مرکز ک  یوازې یو ډاکی ړ »سازمان غړی واني
شته چ   په اون 

ي کوله صلیب د مدیریت پر 
ي چارو ته رسېدک  ړ د مهاجرو روغتیاني

 «.مهال هره ورځ یوه ډاکی 

ي شاهدانو له قوله زیاته کړې چ   
روغتونونو ني  مالقاتونه کنسل   ځینو بلجییمي  د ازادو مهاجرو ادارې د عین 

 .کړې وه  کړي ځکه چ   مرکز د دوی د کاغذونو له ډکولو ډډه

 پناه غوښتونکو ته ګواښونه

دمګړۍ افغان پناه غوښتونیکي   د ازادو مهاجرو سازمان دغه راز د مرکز د زوړتوب خیر ورکوي. په وینا ني  
 .مرطوب دي او تشناب او مرکز ګریمي نه لري ګدامونو ک  ځای پر ځای شوي دي. خو دغه ځایونه

  پناه غوښتونیکي د مرکز
شه مخ دي. عینو شاهدانو  ارکوونکو له خوا هم له ګواښک د یاد سازمان له مخ 

ایطو څخه د شکایت په صورت ک  به یوه  ویلي د مرکز مدیرې ځینو پناه غوښتونکو ته ګواښ کړی چ   له شر
ي او « ناوړه مرکز»

 .کړي« دوسن   ناقیص  »ی به ني  دو  ته انتقال یسر

ه ډېسمیر میاشت د یالهای ښاروال پولیسو ته د ورته ګواښونو په اړه اطالع ورکړې وه.   د یادولو ده چ   تی 
 .حاکم دی« ډاروونیک وضعیت» هغه بلجییمي رسنیو ته ویلي وو چ   مرکز ک  

ي چ   د پلټنو پای ته انتظار کوي خو نه پوهی  ږ  انتفایعي مرکز  يد ازادو مهاجرو سازمان واني چ   ویل  د یو غی 
ي 
کتونو ته وسپارل یسر  .مدیریت باید خصویصي شر

ي چ    کت دومینیک نېدې نومی  ږ   ګوند  ۲۰۰۷د سواستا شر
ر  اړچ 

نوماند و. د یاد ګوند بنسټګر  ټاکنو ک  د یس 
ي ویلي وو چ   بلجیم ک  باید مهاجرو ته امکانات کم ک ک  په یوه لیکنه ک    ۲۰۰۹ژان ماري دېکر په کال 

 .ړل یسر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ان  آوریل( طرچ را ارائه کرد که هدف آن ۲۷اردیبهشت ) ۷شنبه اروپا روز سه کمیسیون باال بردن می  
قانون  به کشورهای مبدأشان« بازگشت داوطلبانه»  .است مهاجران غی 

ی یم اختیارات (Frontex) این طرح به سازمان مرزبان  اروپا فرانتکس شود  دهد و مهاجران  را شامل یمبیشی 

 .انداروپا تشخیص داده نشده که مجاز به ماندن در اتحادیه

 
 مهاجران غیرقانونی به اروپا

 

  پیمان جدید مهاجرت»اقدامات تازه بخسر از 
ی

کند جایگزین است که قوه اجراني اروپا تالش یم« و پناهندک

 .اندوضع شده ۲۰۱۵پناهجوني کند. مقررات کنون  بعد از بحران مهاجرت در سال  فعلسیستم 

که با « های داوطلبانهبازگشت» ای گفت اینیوهانسون، کمیش امور داخل اتحادیه اروپا، در بیانیه یلوا 

ین گزینه به شمار  ی نسبت به اخر رود و بازده و هز یم تشویق مایل همراه است بهی  اج اجباری ینه کمی 

 .پناهجویان دارد

را ندارند به کشور  فقط حدود یک سوم افرادی که حق ماندن در اتحادیه اروپا »کمیش سوئدی گفت:   این

 «.کنندین کار را یماطور داوطلبانه  درصد به ۳۰گردند و از این تعداد کمی  از مبدأ خود بازیم

بازداشت فرد و تدارک اسکورت مخصوص برای بازگشت اجباری که شامل  مطابق آمار پارلمان اروپا،

یورو  ۵۶۰تنها  یورو هزینه دارد در حایل که مشوق مایل برای بازگشت داوطلبان ۳۴۱۴فرد است  بازگرداندن

 .داردخرج بریم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

آژانس مرزی اروپا، فرانتکس، به درخواست کمیسیون اروپا فراخوانده شده است تا در این پروسه نقسر 

 .اسایس ایفا کند

قانون  در  ۲۰۱۹نهاد از سال  این ی در امور مدیریت مهاجران غی  اروپا پذیرفته است،  بدین سو نقش بیشی 

قانون  ت اخی  پس از وارد شدن اتهامان   هایبا این حال در ماه حت دال بر بازگرداندن اجباری مهاجران غی 

 .فشار قرار گرفته بود

مهاجران تقویت کند. خانم  را با کشورهای مبدأ و ترانزیت گوید تصمیم دارد همکاری خود اروپا یم اتحادیه

 علیه کشورهاني که به اندازه ک های ویزا محدودیت یوهانسون اعالم کرده بود که اتحادیه آماده است
 
اف

 .کنند، وضع کنداز اتحادیه همکاری نیم برای خارج کردن اتباعشان

پیشنهادات  کنند کار کنیم، آماده ارائهبتوانیم با کشورهاني که به خونر همکاری یم ما اگر »وی افزوده بود: 

 «.تر در امور اعطای ویزا هستیمهای سخاوتمنداتهبرای سیاست

قانون  یم طبق گزاریسر که کمیسیون اروپا در سپتامیر گذشته ارائه داد، این نهاد  بر  کوشد تعداد مهاجران غی 

 .تر از پناهجویان در بت   کشورهای عضو داشه باشدمتعادل را در اتحادیه کاهش دهد تا بتواند توزییع

ان متناسب بت   کشورهای عضو د عزم کمیسیون کشورهای   ر حایل است کهبرای توزی    ع پناهجویان به می  

ق حاض  در اتحادیه اروپا عمدتا رویکردی خصمانه نسبت به  .اندپذیرش پناهجویان در پیش گرفته بلوک شر

، زهرا اسمعيلي د آلمان په هامبورګ کي د  افغان االصل  ماډیل   په يوه  «تبعيد په هکله مقالو»او ليکوایلي
ي وکړې  .غونډه کي پر خپلو تجربو خیر

ۍ  مه نېټه د آلمان په۲۶له خوا د اپريل په « کيوربر بنياد»زهرا اسمعيلي د 
ن  تبعيد »هامبورګ ښار کي د ش ږ

  په تبعيد کي د ژوند په هکل په غونډه کي مېلمنه وه. په« په هکله مقالو
من  ي می 

 
ه افغانستان کي زېږېدیلي دیع

ي »ه غونډه د واوروله. دغ مقاله
ي د شاوخوا  تر عنوان الندي فعاله ورځو کي جوړيږي« تبعيدي ورچ   ۶۰چ 

ي   .سازمانونو او ډلو له خوا تمويلی  ږ

ي هغه ویلي او  ي خپل اصلي  زهرا اسمعيلي د خپل  مقایل  اورولو پر وخت توضيحات ورکړل چ  څنګه اړه سوه چ 
ي له ي  خپل ه هيواد افغانستان پرېږدي. هغه پر دې وږغېدله چ  ي کېدو وروسته په نوي ټاټونر يواد څخه د لی 

  د   د  ه مخامخ اوش  ستونزو کي د کومو ننګونو، کومو 
 کومو برياليتوبونو او امکاناتو څخه برخمنه سوه. هیع 

ي وکړې   .خپل هيواد د دوديی   کلتور او نوو آزاديو تر منځ پر فشارونو خیر

 نوی پېل
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

    اسمعيلي په افغانستان کي زېږېدیل  ده او په
ۍ په عمر په  کابل کي ني  روزنه سوې ده. هیع    ۱۹۹۸د ديارلس کلن 

ۍ شه آلمان هيواد ته هجرت
ۍ جګړې او د طالبانو  کال د خپل  کورن 

ۍ ني  له خونړۍ کورن 
وکړ. هغه او کورن 

 .تېښته کي وه له رژيم څخه په

ي پر خطرناکو الرو سفر وکړ او تر پنځو 
ۍ ني  شی  ږ مياشن 

ي د آلما هيوادونو  اسمعيلي او کورن  ن تی  سول تر څو چ 
 .هلته د پناه غوښتنه وکړه و سويلي ايالت بايرن ته ورسېدل. هغوی

ۍ ماډله جوړه سوه او د نړۍ په بيلو هيوادونو کي   ۱۷زهرا اسمعيلي په 
ه د ني  د ماډیلي په توګه کار وکړ. هغ کلن 

ي په ي او ليکون نړيواله توګه ني  کار کاوه. وروسته افغانستان لومړۍ ټاپ ماډله وه چ  ي د ډيزايی 
من    می 

 
یکي دیع

  .توګه کار پېل کړ په

 
 Photo: A. Krizanovic via Deutsche Welle |زهرا اسمعیلي

 کلتوري مخامخ کېدنه

ي  د زهرا اسمعيلي داستان د مغلقو کلتوري مخامخ کېدنو له څو سطخي ننګونو  شه مل دی. هغه کلتور چ 
اث کي رسېدیل ؤ او هغه کلتور  ي ته په می 

من    می 
 

  په نړۍ کي وليد او ورشه مخامخ سوه. پ دیع
ي هیع  ه زیاته چ 

ونه او واټن ورته لويه ننګونه وه. د بيلو کلتورونو  د ارزښتونو، ليدلورو  تونو او ارزښ او توقعاتو تر منځ توپی 
  په 

ې لریلي دي. هیع 
  پر ژوند ژوري اغی  

کال د آلمان ږغ دويچه وېله شه په مرکه    ۲۰۱۷بيلو اړخونو د هیع 
  د 

ي دغه بيل اړخونه د هیع   .المل سول« ېلتوبب»انفراديت او  کي وويل چ 

ي کي ځکه ورته ازار ورکول
ي په آلمان کي په ښوونخ  ۍ وه. په وينا ني  خو   زهرا اسمعيلي وويل چ 

ي بهرن  کيدی چ 
ي د ماډلينګ خپل  په کور کي بيا ورباندي فشارونه پراته ول ي پر اساس واده وکړي او دا چ  ر

ۍ د خویس 
ي د کورن  چ 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ي د  پرېږدي.  کار  ي د هغه باوجوده چ    وويل چ 
مخامخ سوې ده خو  جنسيت او نژاد له کبله د تبعيض شههیع 

ي څوک څنګه بايد د نورو شه ي مثبت مثال واویسي چ   .چلن وکړي غواړي چ 

ي د
من    می 

 
تر « زما نوې آزادي» (Meine neue Freiheit) د خپل ژوند له تجربو څخه په اقتباس دیع

ي په  ي ژبه  ۲۰۱۴عنوان الندي کتاب وليیک چ 
و مرستو په ډګر  خپو  کال په آلمان    د پوهاوي او ټولنی  

ر سو. هیع 
ي  کي فعاليتونه وکړل. هغه د  ي چ  ي پخوا پرده ځړېدله، زه اوس هلته د »خپلو فعاليتونو په هکله واني ي چ   چی 
 «.راتلونیکي بيلي څهرې ښييم

 په تبعيد کي ژوند

ي وکړې چ  دا ورشه مخامخ سوې   د خپلي وينا پر وخت پر هغه تبعيض خیر
  پر هغه ده. خ هیع 

و هیع 
ي دا په تبعيد  ۍ کي ورڅخه برخمنه سوې ده. په زياته د خپلي آزاد  امکاناتو او السته راوړنو هم رڼا واچوله چ 

ي  ي وښوده چ  ر
  خویس 

ي تبعيد يوازي د جغرافن   يا  په هکله هیع    وويل چ 
په تبعيد کي ني  ترالسه کړې ده. هیع 

  په وينا تبعيد بلک مکان
سوو خنډونو لکه مخیکي  ه د انسانانو له خوا رامنځتهشه تړیل  موضوع نه ده. د هیع 

ۍ شه هم ي او نر  عدالن   .تړیل  موضوع ده له مخیکي قضاوتونو، نر  وزیلۍ، تی 

ي البته ياد خنډونه و خپلو ټاکل سوو اهدافو ته د رسېدو په   وويل چ 
الره کي هغه وخت مانع نسي   هیع 

ي د آزادۍ خواهش ال قوي وي. د  اسمعيلي په وينا تبعيد د قوت معن  هم ورکوالی یسي   ګرځېدالی کله چ 
ي خلک د آزادۍ په ي او هغه مویمي  کله چ 

 .تالښ وچ 

ي « تبعيدي ورځو»د 
او د حال په چوکاټ او  تر عنوان الندي دغو غونډو کي د اشخاصو نظرونه په تاريخ 

ي. په دغه پروګرام کي پر شخیصي  ي. دا پنځمداستانونو او د افکارو پر تب لرليد کي ارزول کی  ږ کال   ادله تمرکز کی  ږ
ي دغه غونډي  .جوړيږي دی چ 

داند. یک "چالش بزرگ" یم وزیر بهداشت آلمان روند تروی    ج واکسیناسیون میان مهاجران و مهاجرتباران را 
ون، نباید افزایش شیوع کرونا یا امتناع از واکسیناسی دهند که در بحثهمزمان برچ  مسئوالن هشدار یم

 .کرد  تنها روی مهاجران تمرکز 

ان واکسیناسیون بیشی  باشد، به برابر ابتال به ویروس کرونا بیشی   همان اندازه ایمن  جامعه در  هرچه می  
ا کسان  که در این کشور پیشینه سیاستمدار آلمان  مهاجران ی شود. با این حال به گفته چند پزشک و یم

ایمن   دهند، موضویع کهرابطه با واکسیناسیون چندان تمایل و کشسر از خود نشان نیم مهاجرت دارند در 
 .کندیم جامعه را در برابر ابتال به ویروس کرونا با مشکالن  روبرو  یکپارچه

واکسیناسیون مهاجران وبه تعداد چشمگی   های خود به معضلهای آلمان  در گزارشگرچه بارها رسانه
اند، با این وصف هیچ آماری از تعداد مهاجران واکسینه شده در کرده  مهاجران مبتال به ویروس کرونا اشاره

 .وجود ندارد انآلم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های در ییک از گزارش ("Westdeutsche Allgemeine Zeitung) ""وست دویچه آلگماینه  روزنامه
شن،  در گلزنکی 

 رسد واقع در ایالت نورد راین وستفالن، اشاره کرده و یم نویسد: به نظر یم خود به بیمارستان 
های ویژه در بخش مراقبت مبتالیان  است که تعداد مهاجرین مبتال به ویروس کرونا بسیار بیشی  از دیگر 

ی هستند. در حایل که تمایل همت   بیمارستان اس با دیگر شهروندان نسبت به مهاجران در قی ها بسی 
 .واکسیناسیون بسیار کمی  است

 
 چالش بزرگ است ینس اشپان: ترویج واکسیناسیون میان مهاجران یا کسانی که پیشینه مهاجرت دارند یک

 ینس اشپان: تروی    ج واکسیناسیون میان مهاجران یا کسان  که پیشینه مهاجرت دارند یک چالش بزرگ است

ی حزب دموکرات  نوشته روزنامه بیلد، ینس اسپان، وزیر بهداشت آلمان، در سخنان  در جلسه به رهیر
که پیشینه مهاجرت دارند به عنوان یک   اجران یا کسان  مسیخ، از روند تروی    ج واکسیناسیون میان مه

 .برد"چالش بزرگ" نام یم

 "تمرکز روی مهاجران نباید عمده شود"

مهاجران  که  پزشک متخصص واکسیناسیون از شهر هرن آلمان در همت   رابطه گفته است که شمار  یک
ع مذهنر و مساجد محل به کل چنت   جوام ناند بسیار است، این در حایل است که نمایندگاواکسینه نشده

 .کنندموضویع را رد یم

، نماینده پارلمان حزب سوسیال دموکرات مسیخ و مسئول امور همگراني  برندل مهاجران در ایالت  فیشر
واکسیناسیون علیه کرونا نزد پناهندگان بسیار بیشی  از  بایرن، بر این نظر است که درصد بدبین  نسبت به

 .آلمان است معهدیگر اقشار جا

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DA%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-57376140
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

اب گولر سیاستمدار حزب سوسیال دمکرات مسیخ آلمان از  منطقه راین وستفالن شمایل، در گفت و   سی 
.وی مشکل زبان ر   گو ته و گفته است که اکیر مهاجران یا پناهجویان ترین مشکل دانسعمده ا با رسانه ان.ن 
ند. بخسر از ار یمشدن بیشی  در خطر اخراج قر کنند که بعد از واکسینهیم فکر  زنان پناهنده و مهاجر نی    گی 

 .دهدرا افزایش یم شدن خطر عدم باروریباورشان این است که واکسینه

ایط دشوار اقتصادی و  توفان کلتک، دبی  شورای امور همگراني مهاجران در  ایالت نوردراین وستفالن به شر
 کردن نقشد از قول او نوشته است که از عمدهاشاره کرده است. روزنامه بیل اجتمایع و زیسن  مهاجران

ایط اقتصادی و  اجتمایع نامساعدشان یا به  مهاجران درشیوع نسبتا باالی کرونا، آن هم ضفا به دلیل شر
 یم های کوچکانآپارتم  این دلیل که با شمار باال در

ی
کنند، باید اجتناب کرد. او در رد این تمرکز بر زندک

شمار   که  کند   آنهالت آلمان اشاره یمث کرونا، به ایاالن  همچون تورینگن یا زاکسنبح موضوع مهاجران در 
ی در این ایاالت سکونت دارند  مبتالیان به ویروس کرونا در آنها بسیار باالست، با آنکه مهاجران  .کمی 

وی ۲۴یک قایق با اجساد  بحری  پناهجو که در برابر جزایر قناری شناور بوده، با کمک یک قایق نجات نی 
یف انتقال داده شده است   .اسپانیا به جزیره تی 

وی بحری اسپانیا در حایل که قایق چونر  را به دنبال خود یم کشید،  حامل این اجساد  یک قایق نجات نی 
یف رسید   .به بندر لوس کریستیانوس در جزیره تی 

انه کشف شد ه مدیی  پیش از انتقال قایق به ساحل،  .این قایق با اجساد پناهجویان روز چهارشنبه در بحی 
   .در بندر انتظار یم کشیدند موترهای حامل تابوت و کارمندان خدمات اضطراری

یف به گزارشگران در محل وهای نجات »گفت:   دومینگو مارتت   از صلیب شخ اسپانیا در جزیره تی  نی 
ون برده و برای خاکسپاری آماده  .«کردند  اجساد را از قایق بی 

است؛ اما پس از این که  جسد در این قایق پیدا شده ۱۷شویس نجات بحری اسپانیا در آغاز گفتند که 
تن پیدا شده که  ۲۴قناری گفت که در این قایق اجساد  اداره حکومت مرکزی در جزایر  قایق به بندر رسید،

  .بوده اند دو کودک نی   شامل آن ها 

وی بحری اسپانیا در حایل که صبح روز دوشنبه مشغول گزمه بود، این قایق را در   نخست یک هواپیمای نی 
و پیدا   ۵۰۰فاصله  ق جزیره ال هی  ی جنوب شر   .کرد  کیلومی 

وی نظایم اسپانیا سه تن )دو مرد و یک زن( را که در   نی 
این قایق زنده پیدا شده بودند،  سپس یک هلیکوپی 

یف انتقال داد  .به یک شفاخانه در جزیره تی 

کارمندان خدمات اضطراری در شبکه اجتمایع تویی  نوشتند، وضع صخ ییک از این دو مرد بسیار وخیم 
 .«شده بود به شدت کم»بود و آب بدن او 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

وی هواني که پناهجویان را   نی 
نجات داد، در نخستت   ساعات  خوآن کارلوس شانو، ییک از پرسنل هلیکوپی 

ضعیف بودند که من برای شپا نگه داشت   آن ها به کمک  آن ها آنقدر »روز چهارشنبه به گزارشگران گفت: 
 .فریقاني بودندمه شنشینان این قایق از کشورهای اه «.داشتم همکارانم نیاز 

وی بحری اسپانیا مامور شد تا قایق پناهجویان را به دنبال خود به جزیره  روز دوشنبه یک قایق نجات نی 
یف بکشد  .تی 

 Picture-alliance :مهاجر را از یک قایق چوبی به بیرون حمل می کنند./عکس ۲۴اجساد  ماموران نجات در بندر لوس کریستیانوس که در جنوب جزیره تنریف قرار دارد،

ان گشت زن  )گاردهای ساحل( در امتداد سواحل  ۲۰۱۹از اواخر سال  جنونر اروپا افزایش یافت،  که می  
ه ان سفر پناهجویان به اروپا از طریق بحی  انه به شدت کاهش یافت. اما از آن زمان شمار مهاجران   می     مدیی 

 .جزایر قناری یم رسانند، به شدت افزایش یافته است که خود را به

قناری رسیدند که به این ترتیب  پناهجو به جزایر  ۲۳۰۲۳به گزارش وزارت داخله اسپانیا، در سال گذشته 
 .فزایش یافته استا هشت برابر  ۲۰۱۹شمار آن ها در مقایسه با سال 

بت   الملل مهاجرت در یک بیانیه  کمیساریای عایل سازمان ملل برای پناهندگان )یو ان اچ یس ار( و سازمان
ک گفتند:  سال و فاصله های طوالن  که پناهجویان پشت ش یم گذارند،  امواج بلند دریا دراین وقت»مشی 

 .« سازدمهاجران( بسیار بسیار خطرناک یم این مسی  را )برای

متوایل در آب شناور بوده و  قایق احتماال روزهای»این آژانس های وابسته به سازمان ملل متحد گفتند: 
 .«آب و غذای پناهجویان به پایان رسیده است
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اقیانوس اطلس قرار دارند،
 
ف مایل(  ۶۰کیلومی  ) ۱۰۰ سواحل مراکش تا جزایر قناری که در بخش شر

خطرناک است. قایق های پناهجویان معموال پرازدحام   به خاطر امواج بلند بسیار فاصله دارد. اما این مسی  
 .و فرسوده هستند

اس»به گزارش سازمان  های مورد استفاده« کامیناندو فرانی  پناهجویان نظارت دارد، در سال   که بر مسی 
 .تن در این مسی  جان باختند ۱۸۵۱گذشته 

در آب  ساعته، قایق پناهجویان را  ۲۴اعالم کرد که تیم امداد رسانان بعد از جستجوی  "سازمان "یس واچ
انه مرکزی کشف کرده و شنشینانش را نجات داده اند. ای حالیست که کشن  نجات "اوشت    ن در های مدیی 

 .لنگر انداخت   در یک بندر امن است پناهجوی نجات داده شده به دنبال ۲۳۶واکینگ" با 

 
 عکس از سازمان سی واچ .آغاز کرد ۲۰۲۰اگست  ۱۵نخستین ماموریت خود را در مدیترانه روز ۴کشتی سی واچ 

انه مرکزی نجات داده اند.  نفر را از آب های ۴۰مددرسانان سازمان دیده بان دریا یا یس واچ، بیش از   مدیی 
ساعت در منطقه عملیات جستجو و نجات، قایق  ۲۴ در جریان کمی  از  این سازمان خدمه کشن  نجات

 شنشینان آن را نجات داد. این مهاجران پس از انتقال به کشن  نجات "یس واچ پناهجویان را کشف کرده و 
 .مراقبت های طنر دریافت کردند "۴
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 یک هفته پیش از بندرگاه شهر بوریانا در اسپانیا فعالیت
ً
رد که قبال به اش را دوباره آغاز ک این کشن  تقریبا

 .در سیسیل ایتالیا توقیف شده بود مدت چندین ماه توسط مقامات شهر پالرمو 

انه مهاجر  ۲۳۶اداره یم شود، با  در همت   حال، کشن  "اوشت   وایکینگ" که توسط سازمان اس او اس مدیی 
 .امن است نجات داده شده به دنبال لنگرانداخت   در یک بندر 

انه در برابر ساحل لیبیا از دو این پناهجویان روز سه شن ه مدیی  قایق بادی پر ازدحام نجات داده  به در بحی 
انه شده بودند. به گزارش سازمان اس او اس  .سال دارند ۱۸تن از آن ها کمی  از  ۱۰۰بیش از  مدیی 

  

 

 


