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ر
می کامل اخبار

اروپای در زمینه موضوع "پناهندگان"
ابراهیم کالی سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه به رسانه های
ي
پاسخ داد.
بخس از اخبار ی
ابراهیم کالی ی
اروپای در مورد پناهندگان را در حساب خود
منتش شده توسط رسانه های
ي
ر
ر
در شبکه های اجتمایع توییی به اشیاک گذاشت.

کالی با اشاره به اخباری مبن بر اینکه "حداقل  2هزار نفر از پناهندگان به دلیل پسرانده شدن توسط
کشورهای اتحادیه اروپا در دریا در یط اپیدیم کرونا جان خود را از دست دادهاند"  ،اظهار داشت:
اروپای قرار نخواهد گرفت .با مرگ ناعادالنه هر انسای  ،انسانیت
"این اخبار در صدر خیهای رسانه های
ي
نی خواهد مرد".
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پولیس فرودگاه استانبول یک شبکه قاچاق انسان را در این فرودگاه دستگی کرد .اعضای این شبکه صورت
مهاجران را با بانداژ پوشانده و آنان را به عنوان بیمار از فرودگاههای مختلف انتقال یمدادند .
به گزارش سایت دیل صباح ،روز  ۱۰اپریل پولیس ،یک عضو این شبکه را همراه با یک مهاجر غیقانوی
که صورتش با بانداژ پوشانده شده بود و مردی که پاسپورتش را در اختیار مهاجر قرار داده بود ،در فرودگاه
استانبول دستگی کرد.

فرودگاه استانبول .عکس از رویترز

به گفته مقامهای ترکیه ،شبکه یاد شده در موارد متعددی در انتقال مهاجران غیقانوی از ترکیه به اروپا
دست داشته است .اعضای این شبکه مهاجران را با استفاده از پاسپورتهای جعل و صورت پوشیده از
بانداژ ،به عنوان بیمارای که تازه عملیات جراج را از رس گذراندهاند ،انتقال یمدادند .
بر بنیاد تحقیقات پولیس ،محمد الجمال ،یک مهاجر غیقانوی لبنای که یمخواست به اروپا برود ،برای
ٰ
یک پاسپورت جعل به شبکه پول پرداخته بود .قاچاقیان رس و دست این مهاجر را با مکیاژ و بانداژ پوشانده
ر
حفاظن را نی به صورت او زده بودند.
و یک ماسک
اسی هانا.ا.ر ،یک زن ارسائیل عضو شبکه ،به فرودگاه رفتند و هنگایم که پولیس ر
الجمال به همرایه ر
کنیول
پاسپورت از جمال پرسشهای را مطرح کرد ،ر
اسیهانا گفت که «او نیمتواند حرف بزند یا راه برود ».او ر
حن
ي
از پولیس خواست یک ویلچر در اختیار الجمال قرار دهد.
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ماموران پولیس بعد از آن که از مهاجر غیقانوی خواستند ماسکش را بردارد به او مشکوک شدند زیرا او
ر
شباهن با عکس پاسپورت فردی به نام محمد بانوت نداشت.
هیچ
بعد از انجام انگشت نگاری و ر
کنیول چهره ،پولیس دریافت که مهاجر یاد شده در مورد هویت خود دروغ
گفته است .بعد از آن که محمد الجمال ر
اعیاف کرد زن همراه او پاسپورت را در اختیارش قرار داده است،
پولیس محمد بانوت صاحب اصل پاسپورت را نی در فرودگاه دستگی کرد.
ترکیه ییک از گذرگاههای عمده برای آن عده از مهاجران غیقانوی از خاورمیانه و آسیا به شمار یم رود که
یمخواهند خود را به اروپا برسانند.

د آلمان د بايرن ايالت د پروتستانت کليسا ُاسقف ،هايیيش ر
پاندیم پر وخت له آلمان څخه
شیوهم د کرونا
ي
نيوک کړي دي.
و افغانستان ته پر اخراجونو ي

 | Photo: Picture-alliance/dpa/M.Kappelerآرشيف انځور :له الیپڅيګ څخه د اخراج یو پرواز

ايالن ُاسقف ،هايیيش بېدفورد ر
ر
شیوهم د سه شنن په ماښام (د  ۲۰۲۱کال د یم ۴مه) پر خپله فيسبوک
ي
دایس حال يک له آلمان څخه
ج افغانان نه بايد په
پاڼه يوه اعالميه ر
اغل ر ي
ي
خیه کړه .په دغه اعالميه يک ر ي
مخ د افغانستان يو پر دريمه برخه نفوس او د کابل نيم نفوس په
ج د اټکلونو له ي
یس ر ي
افغانستان ته اخراج ي
کرونا اخته دی.
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ج و افغانستان ته دي د افغان
ج له همدې کبله هغه د هغ
غوښتن مالتړ کوي ر ي
نوموړي زياته کړې ر ي
ي
سيایس ګوندونو او کليساؤ
یس .دا غوښتنه په بايرن يک د مرستندويه ټولنو،
ي
مهاجرو د اخراج پروسه ودرول ي
د يو اتحاد له خوا مطرح سوې ده.
د ُاسقف په وينا د هغه کليسای ادارې د روان کال په مارچ مياشته ک ال د بايرن له ر
ايالن حکومت څخه
يي
ي
ي
ر
ای او غی امن سيمو ته د مهاجرو اخراج ودروي .
ج په زياته د کرونا
پاندیم پر وخت دي و بحر ي
غوښن ول ر ي
ي
ي
بېدفورد ر
شیوهم ر
ج له افغانستان
ج د آلمان د پروتستانت کليساؤ د
شورا رئيس هم دی زياته کړې ده ر ي
ي
څخه د بهرنيو عسکرو د وتلو د پرویس د پېل رسه د ی ر
ثبای د زياتېدو ګواښ هم زيات سوی دی .د هغه په
ۍ
دایس ګټه واخيستل
قانوی امکاناتو څخه
ج له شته
ي
ج پر دې داللت کوي ر ي
وينا له دې کبله زيات داليل سته ر ي
ي
یس.
یس ر ي
ج د افغانانو اخراج ودرول ي
ي
ج په آلمان يک د اقایم او پاته کيدو حق نه
له آلمان څخه هغه بهرنيان د امکاناتو په صورت يک اخر ږ
اجیي ر ي
ج د پناه غوښتنه يی په مطلقه توګه رده سوې وي او هغوی له آلمان
لري .زيات وختونه دا هغه کسان وي ر ي
څخه په وتلو مکلف کړل سوي وي.
ر
امنين داليلو پر
د سه شنن په ورځ له بايرن ايالت څخه د افغانانو د اخراج يو پرواز د چارواکو په وينا «د
ي
اساس» وځنډول سو .د بايرن ر
ج و افغانستان ته به
ايالن د کورنيو چارو وزير ،يوآخيم هیمن البته وويل ر ي
ي
ج.
ج د کرونا له کبله قوانی له منځه نه ي
اخراجونه ادامه پيدا کړي او دا ر ي

دولت امارات قصد دارد با تغیی قوانی شهروندی به برج از شهروندان خارج تابعیت اعطا کند.
گفته یمشود در برنامه جدید و کم سابقه دولت امارات ،متخصصای در حوزههای مختلف پزشیک ،مهندیس
ر
حن هیمندان ،ورزشکاران و البته رسمایهگذاران یمتوانند تابعیت امارات را دریافت کنند.
صدور پاسپورت برای دهها خارج در ماههای اخی تغیی اسایس در روش ر
سنن امارات عری متحده برای
برخورد با مهاجرای به شمار یمرود که پس از پایان قرارداد کاری خود ،این کشور را ترک یمکردند.
حاال دولت با موفقیت در برنامه واکسیناسیون کرونا ،امیدوار است که بتواند افراد ثروتمندتر را متقاعد کند
ی
که این کشور را برای آینده زندک خود برگزینند.
از اولی گرویه که گذرنامه امار رای دریافت کردند یمتوان به افرادی چون توی داگالس ،مدیر اجر يای یرسکت
هواپیمای امارات و البته میشل سالگادو ،فوتبالیست
هواپیمای اتحاد ،تیم کالرک رئيس باسابقه یرسکت
ي
ي
.
سابق تیم مل اسپانیا و باشگاه رئال مادرید اشاره کرد این افراد هیچیک حاض به اظهارنظر در این رابطه
نشدهاند.
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محمد ی
الشفه الحمدی ،رئیس بخش توسعه اقتصادی ابوظن در این خصوص یمگوید« :ما یمخواهیم
مردم ابوظن را خانه خود بدانند .در واقع ما یمخواهیم افراد اینجا را به چشم یک حضور کوتاه مدت نبینند
ی
بلکه برای زندک و رشد در ابوظن حضور داشته باشند».

امارات عربی متحده -

اتباع امارات عری متحده یمتوانند بدون ویزا به بسیاری از کشورهای دنیا سفر کنند.
در حایل که امارات پنجاهمی سالگرد تاسیس خود را جشن یمگید ،دولت این کشور در نظر دارد
رونمای کند که مسئوالن این کشور یمگویند به افزایش
مجموعهای از اصالحات اقتصادی و اجتمایع را
ي
امنیت و رشد و رفاه اجتمایع افراد در این کشور کمک یمکند.
با قانون جدید تابعیت ،افراد خارج یمتوانند در امارات بازنشسته شوند .ضمن اینکه قرار است این کشور
یک قانون دیرینه را تغیی دهد و به خارجها اجازه دهد بدون نیاز به یرسیک امار رای کامال صاحب مشاغل
شوند.
زدای از همجنسگر يای اشاره کرد؛ اقدایم که این دولت عری را با
از دیگر تغییات احتمایل یمتوان به جرم ي
هنجارهای غری تطبیق یمدهد .ضمن اینکه قرار است کازینوها هم برای تقویت بخش گردشگری افتتاح
شوند.
این در حالیست که دی ماه گذشته اعالم کرده بود که قرار نیست مجوز قمار را صادر کند .هر دو این
اصالحات تابوشکنانه یمتواند باعث ایجاد اختالف در بی امینشیهای مختلف و البته محافظهکار این
کشور شوند.
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برج از شهروندان این کشور نگرانند که تغیی قانون تابعیت سبب شود که مهاجران زیادی وارد این کشور
 ۱۰میلیوی شود و یرسایط برای شهروندان کنوی تغیی کند.
با این وجود دولت یمگوید عزم راسخ دارد که اصالحات را عمل کند و ناظران سیایس بر این باورند که
دولت امارات انتقادات داخل اتباعش در خصوص این اصالحات را نادیده یمگید.

ی
روزنامه گاردین در گز ی
اریس یمگوید که دست کم  ۴۰هزار نفر که در جستجوی پناهندک در اتحادیه اروپا
بودند به گونه غیقانوی از مرزهای اتحادیه عقب رانده شدهاند .در نتیجه این اقدامات بیش از  ۲۰۰۰تن
در درهای اروپا جان خود را از دست دادهاند.
ی
منتش شد گفته شده که ارقام یاد شده با اتکا بر گزارشهای سازمان
در این گزارش که روز چهارشنبه  ۵یم
ر
ملل متحد و دادههای گردآوری شده توسط سازمانهای غی دولن به دست آمده است.
به گفته گاردین ،در سال  ۲۰۲۰که حدود  ۱۰۰هزار مهاجر از راه دریا وارد اتحادیه اروپا شدند ،موارد پس
دریای اتحادیه اروپا افزایش یافته است.
راندن مهاجران از مرزهای زمین و ي
در ی
بخس از این گزارش آمده است« :از ماه جنوری  ،۲۰۲۰ایتالیا ،مالتا ،کرواسیا و اسپانیا سیاستهای
ر
مهاجری را خود را سخت تر کردهاند .بعد از مسدود شدن کامل یا قسیم مرزها به دلیل همهگیی کرونا،
کشورهای یاد شده تالش کردهاند به کشورهای بیون از اتحادیه پول ربیدازند و ر
کشنهای خصویص را وادار
کنند مهاجران رسگردان در دریا را بعد از دستگیی ،به مراکز بازداشت بفرستند».
ر
بیشیین تخلفها از حقوق مهاجران ،در مرزهای بوسنیا و کرواسیا روی داده است.
بر بنیاد گزارش گاردین،
ی
چنانکه شبکه نظارت بر خشونتهای مرزی روز سه شنبه در گزاریس اعالم کرد ۹۰ ،درصد عقب راندن از
مرزها ،تخیطها و استفاده از زور علیه مهاجران در کشورهای بالکان ،در کرواسیا ثبت شده است.
ارقام ذکر شده توسط شبکه نظارت بر خشونتهای مرزی ،نسبت به سال  ۱۹ ،۲۰۱۹درصد افزایش را
نشان یمدهد.
تخیط از حقوق مهاجران در بوسنیا ،کرواسیا ،ایتالیا و مالتا
گاردین نوشته که تخیطهای یشماری در یونان نی روی داده است .از ماه جنوری سال  ،۲۰۲۰یونان
 ۶۲۳۰مهاجر را از سواحل این کشور پس فرستاده است.
به همی ترتیب ،مواردی از تخیطها از حقوق پناهجویان در دریای م ر
دییانه ثبت شده است .بر اساس ارقام
کمیساریای عایل ملل متحد برای پناهندگان ،محافظان ساحل لیبیا که متحدان اروپا هستند ،حدود ۱۵۵۰۰
مهاجر را در دریا بازداشت کرده و به طرابلس برگرداندهاند.
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ایتالیا و لیبیا هردو متهم شدهاند که در موارد دردناک ناپدیدشدن مهاجران در دریا ،از کمک به مهاجران در
منطقه جستجو و نجات خودداری کردهاند .در ماه اپریل ،شبکه تیلفوی آالرم فون ادعا کرده بود که
ر
مدییانه نادیده گرفته شده است .این مهاجران
هشدارهایش درباره رسگردای حدود  ۱۳۰مهاجر در دریای
باالخره چند روز بعدتر ،جان دادند.

دست کم  ۴۰هزار نفر که در جستجوی پناهندگی در اتحادیه اروپا بودند به گونه غيرقانونی از مرزها عقب رانده شدهاند .در نتيجه این اقدامات بيش از  ۲۰۰۰تن در درهای اروپا جات خود را از دست دادهاند .عکس از پيکچر اليانس

کشورهای است که به تخیطها و خالفکاریها در دریا متهم شده است .یک گزارش
مالتا ییک دیگر از
ي
سازمان عفو بی الملل ،از اقدامات و روشهای غیقانوی یونان برای ممانعت از پیاده شدن مهاجران در
سواحل این کشور یاد آوری یمکند .

پاکستای کډوال ونیول شول.
د ترکن د ایرزوروم په والیت ک په لسګونو تنه ناقانونه افغان او
ي
قومندای د معلوماتو له مخ د تنظیم شوو جرایمو او قاچاق پر وړاندې د
د ایرزوروم والیت د امنن
ۍ
ی
مبارزې ریاست د اغره او ایروزوروم والیتونو په لویه الره ک د لسګونو تنو ناپیانده کسانو د شتون په
اړه راپور ترالسه کړ.
پولیسو د نوموړو کسانو د نیولو په خاطر سمدالسه په حرکت پیل وکړ .
پل توګه روان ول رج د سییم خلک ي يی انديښمن کړي
پولیس سییم ته د رسیدو رسه نوموړي کسان په ي
وو.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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ویل دي رج نیول شوي کسان  ۱۵۴تنه دي  .نوموړي
امنن
پولیسو ن
ۍ
قومندای ي
وموړي کسان ونیول .د ي
ر
اغل وو.
کسان د
ي
قاچاق الرو څخه ترکن ته ر ي

پولیسو د لومړنیو تحقیقاتو په ترڅ ک د نیول شوو ناقانونه کډوالو هویت تثبیت کړی دی.
نیویل ناقانونه افغان کډوال خپلو هیوادونو
نیول شوي کسان د افغانستان او پاکستان وګړي دي .پولیسو
ي
استویل دي.
ته د استولو په خاطر د بیته ستنولو مرکزونو ته
ي

ی
در آلمان هر فرد که به صورت قانوی زندک یم کند ،باید محل اقامت اش در شهرداری های این کشور ثبت
ی
باشد .این امر برای خارج های که وضعیت اقامت ثابت ندارند ،چالش بزرک در مراجعه به ادارات صخ
و استفاده از خدمات صخ ایجاد کرده است .اینک  ۵۰سازمان حقوق ی
بشی از حکومت این کشور خواستار
اصالح قانون مربوطه شده اند .
دست کم  ۵۰سازمان و انجمن آلمای خواسته اند تا افرادی که فاقد وضعیت اقامت تنظیم شده اند،
زمانیکه به ر
داکی و یا شفاخانه مراجعه یم کنند ،باید بدون اینکه از آنها سند ثبت محل اقامت تقاضا شود،
مورد تداوی قرار گیند.
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این سازمان های حقوق ی
بشی از جمله "پرو ازول"" ،سازمان عفو بی الملل "و "سازمان عیسوی خدمات
مشیک خواسته اند که مانع قانوی برای مراجعه به ر
پناهجویان" در یک درخواست ر
داکی ،شفاخانه و یا در
مجموع استفاده از خدمات صخ ،باید از رس راه مهاجران که محل اقامت مشخص ندارند و یا در شهرداری
های این کشور محل اقامت شان ثبت نشده است ،برداشته شود .این سازمان ها یم گویند که برای
پناهجویای که محل اقامت شان تنظیم نشده است و در جای مشخص ثبت نشده اند ،مراجعه به ر
داکی
بدون ترس ممکن نیست .

مهاجرانی که محل اقامت شان مشخص نيست ،ترس دارند از خدمات صحی در آلمان استفاده کنند

ماده  ۸۷قانون اقامت ،دفاتر رفاه اجتمایع را ملزم یم کند که بالفاصله در مورد افرادی که بدون اجازه
اقامت معتی اند و به این اداره به دلیل تمویل مایل امور صخ شان مراجعه یم کنند ،به اداره خارج ها
گزارش دهند .این سازمان ها یم گویند که به دلیل ترس موجه از اخراج ،این افراد که از سال ها به این طرف
ی
ر
زندک یم کنند ،به ر
اقدامای الزیم را روی دست نیم
داکی مراجعه نیم کنند و برای درمان شان
در این جامعه
ر
گیند .در نتیجه ،عفونت های کووید  ۱۹کشف نیم شوند ،امراض خطرناک بدون تداوی باق یم مانند،
زنان حامله نیم توانند در جریان بارداری مراقبت های صخ ویژه به دست بیاورند و کودکان نی از مراقبت
های صخ به دور یم مانند.
با یک درخواست ر
مشیک ،این سازمان ها و انجمن های آلمای خواستار اصالح ماده  ۸۷قانون اقامت در
ارسع وقت شده اند .آنها از همه احزاب آلمان خواسته اند تا از این امر حمایت کنند .رپی کالوس مدیر عامل
ی
سازمان عیسوی خدمات پناهجویان یم گوید که این کمپاین بیانگر همبستیک عمل است .کالوس یم گوید :
ر
ابتدای خود استفاده کرده بتواند ،جامعه ما ارزش
درصوری که هر شخیص بدون ترس از حقوق
«فقط
ي
ر
زیسی را خواهد داشت».
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وای په دغه هیواد ک له سخت دریځو او متخلفو مهاجرو د اوسېدو حق بیته
د فرانس د کورنیو چارو وزیر ي ي
اخل .د نوموړي په حواله په تیو درو میاشتو ک چارواکو له  ۱۴۷سخت دریځو او متخلفو مهاجرو اقایم
ي
بیته اخیستل دي .
ر
غوښن دي رج فرانسه ک د هغو منل شویو
د فرانس د کورنیو چارو وزیر ژرالد دارمی له چارواکو څخه
ي
دریخ ته تمایل لري او یا عامه نظم ګواښوي .د کورنیو چارو
واخل رج سخت
کسانو د اوسېدو حق بیته
ۍ
ي
ر
کیي.
وزارت دغه اقدام د فرانس د
مهاجری سیاست د سختېدو نښه ګڼل ږ
ي
ر
میاشن ۶مه فرانسوۍ ورځپای فیګارو رسه خیو ک وویل« :د مهاجرو له
ښاغل دارمی پرون پنجشنبه د یم
ي
ر
واخل څوک رج زموږ
ته
بی
حق
اوسېدو
د
کسانو
هغو
د
ک
انسه
ر
ف
ج
کړې
غوښتنه
مو
څخه
ا
اوفی
یا
ادارې
ر
ي
د جمهوریت د ارزښتونو خالف دي».
دریخ او یا عام
ویل رج هغه کسان رج «د غندی وړ کارونو لکه سخت
ۍ
نوموړي دغه راز فرانس پرس ته ي
کیي ».په وینا يی په تیو درېو میاشتو ک د ۱۴۷
نظم ته ګواښ ته الس اچوي د ساتن له حق څخه ی برج ږ
کسانو اسناد بیته اخیستل شوي دي.
د «انعطاف» نشتوایل
ښن» .هغه زیاته کړې رج هغه
ویل رج دوی به د عامه نظم په تړاو «انعطاف نه ي
د کورنیو چارو وزیر دا هم ي
ی
یس.
کسان رج د سخت
ۍ
دریخ د مخنیوي په فایل ک يی نومونه ثبت شوي باید له فرانس څخه ی ړ
ورسل ي
ښاغل دارمی په حواله تر اوسه  ۲۳۱سخت دریځه کسان اداري بندي خانو ته اچول شوي او یا له
د
ي
رسل شوي دي .خو د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د پولو د تړل کېدو له کبله د دغو کسانو
فرانس څخه ی ړ
اخراجول سخت شوي دي.
دریخ د مخنیوي په فایل ک د  ۱۰۸۳ی سنده بهرنیانو
د کورنیو چارو زیر فیګارو ته منل رج د سخت
ۍ
نومونه ثبت شوي دي.
هغه زیاته کړې رج یاد فایل ک د  ۴۰۰۰سند لرونکو کسانو نومونه هم ثبت دي رج  ۲۵سلنه الجزایریان،
 ۲۰سلنه مراکشیان ۱۵ ،سلنه تونسیان او  ۱۲سلنه روسان پیک شامل دي .نوموړي د دغو کسانو د سندونو
د بیته اخیستو غوښتنه کړې ده.
ای پولیسو څخه د  ۲۳۱سخت دریځو بهرنیانو
تی کال په اکټوبر میاشت ژرالد دارمی له هغ وروسته د ځ ي ي
ر
پای وواژه .
د اخراجولو غوښتنه وکړه رج یو
چیچنیای مهاجر ایل فرانسه ک د تاری خ استاد سمویل ي
يي
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داخل وزیر د اسنادو د ېبېته اخیستلو صالحیت نه لري
د
ې
اپارویل دي .د مهاجرو د حقونو مدافع
خو د فرانس د کورنیو چارو وزیر ویناوو دغه هیواد ک تاوده بحثونه ر
ي
بویل.
بنسټونه د کورنیو چارو وزیر دغه اقدام غی ي
قانوی ي

د فرانسې د کورنيو چارو وزیر ژرالد دارمنن .انځور :رویټرز

قانوی صالحیت نه لري
د سیماد سازمان غړې او مدافع وکیل پول شیون په حواله د کورنیو چارو وزارت «
ي
واخل».
رج د مهاجرو اقایم بیته
ي
اوفیا یا د مهاجرو اداره صالحیت لري رج له بهرنیانو څخه فرانسه ک د د
نوموړې زیاته کړې رج یوازې ر
ی
قانوی دی او د فرانس ارزښتونو او بشي
اوسېدو حق بیته
واخل .په وینا يی د کورنیو چارو وزیر دا کار غی ي
ي
کیي.
حقونو څخه رسغړونه بلل ږ

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

