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می کامل اخبار
دریان این کشور در دو عملیات جداگانه حدود ١١٧پناهجو
مقامات ترکیه روز سه شنبه گفتند که نیو های ی
را در دریای اژه نزدیک به استان ازمی در غرب ترکیه نجات دادند .به گفته این منبع پناهجویان پس از عقب
دریان ترکیه نجات یافتند.
رانده شدن غیقانون از سوی گارد ساحیل یونان توسط نیوهای
ی
شناسان یک قایق پر از پناهجویان در نزدیک ساحل منطقه چشمه واقع در ازمی ،یک
این منبع یم گوید با
ی
شناسان گارد ساحیل ترکیه به قایق های گشت زن در دریا خی داد .قایق گارد ساحیل که به محل
هواپیمای
ی
حادثه رسیده بود در نخستی عملیات  ٩۴پناهجو را که به طور غیقانون توسط گارد ساحیل یونان به آب
های ترکیه رانده شدند ،نجات داد.

آرشیف :یک کشت محافظان ساحیل یونان در دریای اژه .عکس از پیکچر الیانس

دریان ترکیه  ٢٣پناهجو دیگر را که آنها نی به گونه غیقانون توسط
در دومی عملیه نجات ،نیو های
ی
نیوهای یونان در منطقه دیکییل به آب های ترکیه رانده شده بودند ،نجات دادند.
این مهاجران پس از برریس های معمول به اداره مهاجرت شهر ازمی منتقل شدند.
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دریان یونان انتقاد کرده و گفته است که
ترکیه بارها از عقب راندن غی قانون پناهجویان توسط نیوهای
ی
ی
ر
با به خطر انداخی زندگ مهاجران آسیب پذیر از جمله زنان و کودکان ،ارزش های بشدوستانه و قوانی
بی الملیل را نقض یم کند .اما مقامات یونان آنرا را رد یم کنند.
ی
اتحادیه اروپا و ترکیه توافق نامه پناهندگ را در در مارچ  ۲۰۱۶امضا کردند .این توافق نامه برای جلوگیی
از ورود مهاجران به اروپا پس از بحران مهاجرت سال  ۲۰۱۵امضا شد.
افیان برای انتقال پناهجویان به سمت اروپا است .مهاجران یم خواهند از
ترکیه ییک از مناطق اصیل ی جغر ی
این طریق برای رشوع زندگ جدید به اروپا وارد شوند .این مهاجران به ویژه افرادی هستند که از جنگ و
خشونت فرار یم کنند.
طبق ارقام رسیم ،ترکیه در حال حاض میبان حدود ا  ۴میلیون پناهجو است که بیشی آنها از کشور های
سوریه عراق و افغانستان هستند.

امروز سهشنبه ( ۲۴حمل) افغانان سیک مذهب در کابل مراسم جشن ویساک یا سالروز اعالم هویت
سیکان را که به نام عید سیکان نی شناخته یمشود برگزار کردند.
اما آنان یمگویند به دلیل ناامتها مراسم شان در مقایسه با سالهای گذشته کمرنگ بوده است.
سون سینگ افغان اهل سیک بخاطر کمرنگ بودن جشن ویساک در کابل متاثر است.
در این مراسم تنها  ۳۰تا ۴۰افغان اهل سیک اشیاک کرده اند.
وی یمگوید تهدیدات امنیت و جنگها سبب شده تا بیشی خانوادههای آنان به بیون از افغانستان بروند:
"امروز روز اول جشن ویساک است که ما تجلیل کردیم بسیار متاثر هستیم که تعداد کم اشیاک کردند
سالهای قبل ما این جشن را شش ایل هشت روز برگزار یمکردیم و هزاران تن در آن اشیاک یمکردند اما
صبح امروز فقط  ۴۰نفر اینجا جمع شده بودند ر
اکی آنان مسافر بودند خانواده های کم اینجا هستند".
سون سینگ یمگوید در کنار ناامتها تعبیض مذهت مشکل دیگری است که سیکان افغانستان با آن روبرو
هستند .
وی ابراز امیدواری کرد تا صلح در افغانستان تامی گردد و تمام تفاوتهای مذهت و دیت احیام شودً.
ی
در عی حال دیاسینگ انجان افغان اهل سیک که در دهیل نو زندگ یمکند با چشمان پر از اشک یمگوید
ی
تجلیل مراسم ویساک در افغانستان و میان وطنداران خوش آیند است اما حال او دور از وطن زندگ یمکند.
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دیاسینگ داستان برگزاری جشن ویساک را در سلطان پور جالل آباد چنی بیان یمکند" :ما این جشن را در
وطن خود یط مراسم شاندار تجلیل یمکردیم بخصوص در سلطان پور جالل آباد یک چشمه بود هزاران
خیمه آنجا بر یمافراشتیم هفت روز این جشن را تجلیل یمکردیم .بدبختانه حال مهاجر هستیم ما افغانهای
اهل سیک نه تنها در هند بلکه در گوشه و کنار جهان در مهاجرت این جشن را تجلیل یمکنیم ".

آرشیف ،عکس جنبه تزئینی دارد.

وی یمگوید شب و روز مهاجرت برایش سخت تمام یمشود و در انتظار چنی یک روز است که دوباره به
وطن برگردد" :به یاد وطن زجر یمکشیم باور کنید بس از خداوند امید داریم صلح در افغانستان تامی شود
تا دوباره به وطن خود برگردیم و با هموطنان خود این روز را جشن بگییم".
در این اواخر بیشی افغانان اهل هنود و سیک کشور را ترک کرده و مهاجر شده اند.
در حال حاض تعداد انگشت شمار آنان در افغانستان باق مانده اند.
در کنار ناامتها تبعیض مذهت هم مسئله دیگری است که آنان را نگران ساخته است.
انارکیل هییار عضو ر
مشانو جرگه افغانستان از این اقلیت مذهت چند روز پیش در یک گفتگو با رادیو آزادی
گفته بود برخورد های تبعیض آمی در برابر اقلیتهای مذهت افغانستان نگران کننده است و باید به آن
پایان داده شود.

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 7
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

در فرانسه ییک از مشکالت اتباع خارج به ویژه مهاجران تازه وارد این است که زبان را نیم فهمند .آنها زمان
که به یک متخصص صیح مراجعه یم کنند نیاز به ترجمان دارند .اما برای راه حل این مشکل شما یم توانید
به زودی از اپلیکشی "آلیا تک" به عنوان ترجمان آنالین استفاده کنید .

در فرانسه آلیا تک یک اپلیکشی صون است که ارتباط میان داکی یا متخصص صیح و بیمار را که هم
زمان به یک زبان صحبت نیم کنند تسهیل یم کند .این اپلیکیشن تشخیص و تلفیق گفتار را به زبان ساده
و قابل فهم برای شخص بیمار و هم چنان برای متخصص صیح بیان یم کند .در واقع ابزاری است که
ی
سوالت داکی را با در نظر گرفی زمینه صیح و همچنان جواب های بیمار با در نظر گرفی زمینه فرهنیک به
زبان مادری او ترجمه یم کند.
اپلیکیشن آلیا مکالمه را به چندین زبان ترجمه یم نماید .مهاجران افغان یم توانند به زبان های فاریس-دری
و پشتو توسط این اپلیکشن با متخصص صیح در تماس شده و صحبت نمایند.
بنیان گذار این اپلیکشن سامه گالویس یک خانم انجینی فرانسوی است که برعالوه تخصص در فن آوری،
یک فعال اجتمایع نی است .وی با ایجاد این اپلیکشن یم خواهد مهاجران و اتباع خارج را در عرصه ترجمه
زبان در بخش صیح کمک کند.

ر
پژوهش در آلمان ،تماس های اجتمایع میان مهاجران و آلمان ها
براساس تحقیقات مشیک چند نهاد
ً
ً
اخیا افزایش یافته بود .اما اخیا پاندیم کرونا ،این ارتباطات را کمی ساخته است.
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چنانچه مرکز تحقیقات در امور پناهندگان و مهاجران در شهر نورنیگ و اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و
ی
پاهندگ به روز چهارشنبه گزارش داده اند ،میان سال  ۲۰۱۶و  ،۲۰۱۹مهاجران به صورت فزاینده با آلمان
ها در تماس بوده اند.

ارتباطات نزدیک میان ناهجویان و آلمانی ها به خصوص در محیط های کاری و آموزشی تقویت می شود

براساس این برریس ،قبل از همه ،این مسئله سهولت آموخی زبان آلمان توسط مهاجران و پناهجویان را
فراهم کرده است.
براساس دریافتهای پژوهشگران ،این تماس و مفاهمه میان مهاجران و آلمان ها ،قبل از همه در محیط
ر
آموزیس صورت به میان آمده بود.
کاری و
اما براساس این تحقیقات ،با آغاز پاندیم کرونا که باعث محدودیتهای تماس و ارتباطات در کل شده
است ،تماس مهاجران و پناهجویان با آلمان ها نی در بهار سال  ،۲۰۲۰کاهش یافته است.
این برریس توسط جمع آوری دیدگاه و اظهارات مهاجریت که به گونه اوسط از چهار سال به این سو در
ی
آلمان زندگ یم کنند ،مورد ارزیان قرار گرفته است.
مبنای این تحقیقات مشیک توسط انستیتوت کار و تحقیقات شغیل ،اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و
ی
پناهندگ و نهاد امور اجتمایع و اقتصادی نظر سنیح صورت گرفته است.
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غذان برای اطفال شیخوار،
غذان ،بسته های بهداشت ،و سایل خانه و بسته ی
این کمک ها که شامل مواد ی
است به خانواده های نیازمند بیجاشده و برگشت کننده در شهر کابل با حضور نورالرحمن اخالق وزیر امور
مهاجرین و عودت کنندگان مدد رسان صورت گرفت.
هدف از توزی ع این کمک ها رفع مشکالت و نیازمندی خانواده های بیجاشده و ن بضاعت در ماه مبارک
رمضان است.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حی توزی ع این بسته های کمیک که در ریاست امور مهاجرین ولیت
کابل صورت گرفت ،به شفافیت و کمک رسان به خانواده های نیازمند تاکید کرد.

سازمان "آر اس آ" یا حمایت از پناهندگان اژه که یک سازمان غی انتفایع است گز ر
اریس را در مورد وضعیت
کودکان مهاجر در یونان به تاری خ  ١٣اپریل ر
نش کرده است .در این گزارش از آمار و رشایط آموزش کودکان
مهاجر در مکاتب رسیم و غی رسیم یونان بیان شده است.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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ر
آموزیس یونان در جریان همه گیی ویروس کرونا ییک از مشکالت عمده
بازماندن کودکان مهاجر از سیستم
خانواده های مهاجر در یونان است .در این زمینه واکنش های مختلف از سوی سازمان ها و جامعه مدن
صورت گرفته است .بسیاری از کودکان مهاجر بیش از یک سال است که قادر به حضور در مکاتب نیستند
و عده ای هم موفق به ثبت نام نشده اند .از سوی دیگر آموزش کودکان مهاجر فقط از طریق آموزش
شناسان و یا اردوگاه ها محدود یم شود.
غیرسیم در مراکز پذیرش و
ی
سازمان  RSAیا پشتیبان از پناهندگان اژه ،درجریان یک ماه از جنوری تا فیوری  ٢٠٢١با  ١٣متخصص
آموزش و پرورش که با کودکان پناهنده در مناطق مختلف یونان کار یم کنند و همچنان با  ١٣خانواده مهاجر
در مناطق مختلف و جزایر یونان مصاحبه کرده است.

آرشیف :کودکان مهاجر به دور از آموزش و تحصیل در اردوگاه های یونان به سر می برند .عکس :مهاجرنیوز

مادران و پدران مهاجر در یونان یم گویند که عدم دسییس کودکان آنها به آموزش و تحصیل ییک از نگران
های مهم برعالوه محدودیت های حمایت صیح و امینت آنهاست.
بر اساس این گزارش ییک از کودکان مهاجر افغان که یازده سال دارد به عنوان مصاحبه کننده گفت « :در
اردوگاه موریا در زیر خیمه ها ،ما نیم توانستیم تحصیل کنیم .در تابستان هوا خییل گرم بود و در زمستان
سیی کنیم .ما نیم توانستیم آرام بخوابیم زیرا درگیی
خییل شد .ما مجبور بودیم زمان زیادی را در صف ها ر
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ً
و آتش سوزی وجود داشت .ما غالبا از صدای جیغ بیدار یم شدیم .بعض اوقات پلیس یم آمد و مردم را
مورد ضب و شتم قرار یم داد و در هنگام درگیی یا اعیاض ،گاز اشک آور به سوی ما پرتاپ یم کردند .ما
هرگز احساس امنیت و آرامش نیم کردیم».
یک پدر مهاجر افغان در این گزارش گفته است« :ما یک سال و پنج ماه یم شود که در یونان هستیم و
فرزندانم به مدرسه نرفته اند .ما را به هتیل در کوهستان منتقل کردند .ما چهار ماه دور از مدرسه و دور از
هر چی ماندیم .سپس ما به سه هتل دیگر منتقل شدیم و پس از آن قرنطی رشوع شد».
به گفته خانواده های مهاجر این کودکان که ر
اکی آنها از دسییس به آموزش و پرورش در کشور خود محروم
اروپان مانند یونان در برابر محدویت های آموزش و پرورش قرار دارند.
بوده اند ،حال نی در کشورهای
ی
ی
والدین اظهار داشتند که آنها آرزو دارند فرزندانشان به مکاتب بروند تا بتوانند زندگ خود را بسازند و به
ی
عضو فعال جوامیع که اکنون در آن زندگ یم کنند ،تبدیل شوند.
طبق این گزارش ،در یونان شیوع ویروس کرونا و همچنان مسائل تبعیض در برابر مهاجران باعث شده است
تا آموزش و پرورش کودکان در حاشیه باق بماند.
وزارت آموزش و پرورش یونان از سال  ٢٠١٦پس از بسته شدن مسی بالکان تصمیم گرفت تا کودکان پناهنده
را نیدر سیستم آموزش کشور جا دهد .این تصمیم دولت یونان در قالب چارچون خاص و ترکیت از قوانی
و مقررات قدییم و جدید در قالب تصمیمات مشیک وزیران مطرح شد .بنابر این تصمیم کودکان مهاجر در
ر
آموزیس شامل شوند.
کودکستان ها و مکاتب ابتدائیه
بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش یونان از سال  ٢٠١٨تا  ٢٠١٩به تعداد  ١٢هزارو  ٨٦٧کودک مهاجر
ر
آموزیس کشور ثبت نام شده اند.
در سیستم
اما از سال ٢٠٢٠تا اکنون تنها  ٨هزارو  ٦٣٧کودک مهاجر در سیستم مکاتب رسیم یونان ثبت و راجسی
شده اند.

گسیش ویروس کرونا و رکود اقتصادی یکسال اخی در جهان ،اثرهای خود را بر کاروبار در ترکیه نی داشته
ی
کرونان بر مهاجران که با مزد روزانه زندهگ یمکنند ،وارد شده است.
و بزرگترین زیان این وضعیت
ی
شماری از مهاجران افغانستان مقیم ترکیه یم گویند که نسبت به سال گذشته در بهای مواد خورایک ،پوشاک،
کرایۀ خانه ،آب ،برق و گاز تفاوتهای نگرانکننده رونما شده است .امیمحمد فاریان ،مهاجر افغانستان
در ترکیه در گفتوگو با سالموطندار یمگوید که از ماه حوت  ۱۳۹۸تاکنون بنابر گسیش ویروس کرونا و
رکود اقتصادی ،مهاجران از نکاری رنج یمبرند .در حایل که شهر استانبول با داشی بیش از  ۲۰میلیون
جمعیت از جملۀ کارگرپذیرترین شهرهای ترکیه به حساب یمآید ،اما به گفتۀ آقای فاریان ،اکنون در این
شهر برای مهاجران کار پیداکردن نی دشوار شده است.
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ی
این مهاجر که از سال  ۱۳۹۵تاکنون در ترکیه زندهگ یمکند ،یمگوید که سالهای گذشته مهاجران از هر
نگاه راحت بودند و کاروبارشان نی خوب بود ،اما اکنون از یکسو همهگیی کووید  ۱۹و از سوی دیگر تراکم
مهاجران در ترکیه سبب کاهش مزد کارگران شده است.
او یمگوید« :نرخ نوا وقت یک چیی را خریداری یمکنیم ،بسیار زیاد است .کرایۀ اتاق ،برق ،گاز و این و آن،
هیچ چیی برای ما نیمماند ،هیچ مشکالتمان را حل کرده نیمتوانیم ،بسیار مشکل تمام یمشود .روزگار
مهاجران در ترکیه بسیار بد است ،خوب نیست».

سیدنورآغا موسوی ،از دیگر مهاجران افغانستان در ترکیه نی وضعیت مشابیه دارد .او به سالموطندار
ً
گوید« :بابت که کرونا آمده ،فعال کاروبار خواب است ،از کار درگ نیست ،خدا کند که از این به بعد
یم ُ
ً
کرونا گم شود و کار مردم شود .قبال کاروبار خوب بود ،مردم کار یمکردند و به افغانستان پول روان
یمکردند ،مردم در سقوط است».
جون یمکردند و ماهانه
به گفتۀ مهاجران افغانستان در ترکیه ،پیش از این کارگرها از مزد ماهانۀشان ضفه ی
مبلیع را به خانوادههایشان در افغانستان یمفرستادند ،اما با بروز کرونا و بلندرفی بهای مواد خورایک قادر
به این کار نیستند.
ی
حلیم تاندوغان ،از دیگر مهاجران افغانستان که در استانبول زندهگ یمکند ،یمگوید« :از روزی که کرونا
ی
گسیش یافته ،کار نیست و زندهگ خییل سخت شده است .پس از گسیش کرونا همهچی سخت شده
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روان است ،همه چی قیمت است ،مزد یک ماهۀ یک کارگر بسیار زیاد باشد ،سههزار لی است و با این مبلغ
بسیار شود ،مرصف یک ماههاش تأمی یمشود .آب ،برق ،گاز و بالی دیگر چیها ضم آمده ،پیش از کرونا
ُ
یک قرص نان یک لی بود ،اکنون دو لی شده است».
هزاران مهاجر افغانستان که هنوز شناسنامۀ سازمان پناهجویان یا دولت ترکیه را بهدست نیاوردهاند و در
ی
نشنوشت زندهگ یمکنند ،در حایل نگرانشان را از افزایش شسامآور قیمتها و نکاری در یکسال پسی
در ترکیه بیان یمکنند که به دلیل نداشی مدرکهای قانون از دولت ترکیه یا سازمان پناهجویان نیمتوانند
آزادانه کار و امرار معیشت کنند .مهاجران ن شنوشت از دولت افغانستان ،ترکیه ،نهادهای امدادرسان و
سازمان پناهجویان یمخواهند که به نشنوشت آنها پایان دهند.

ی
آمریکان در اقدایم فراجناج طرح تشی ع پذیرش تقاضای پناهندگ از اویغورهای چی را ارائه
دو سناتور
ی
کرده اند .طرح مشابهای نی پیشی در مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از این اقلیت عمدتا مسلمان
تدوین شده بود.
سناتور جمهوریخواه مارکو روبیو و سناتور دموکرات کریس کوونس روز سه شنبه ( ۱۳آوریل) رسما پیش
ر
نهان این طرح ،دولت
نویس «قانون حمایت از حقوق بش اویغور» را ارائه کردند .در صورت تصویب ی
فدرال باید اویغورها و نی قزاق ها و قرقیها که به گفته سازمان های مدافع حقوق ر
بش با شکوب در منطقه
سیکیانگ چی روبرو هستند ،را به عنوان پناهجو در اولویت  ۲قرار دهد.
ی
به این ترتیب ،اعضای اقلیت های قویم یاده شده به جای آن که از طریق سازمان ملل متحد برای پناهندگ
در آمریکا درخواست کنند اجازه خواهند داشت که تقاضای خود را به طور مستقیم به ایالت متحده ارائه
کنند.
در حال حاض این نگران وجود دارد که توسل اویغورها به کانال سازمان ملل متحد منجر به اطالع چی از
اقدام آنها و متعاقبا درخواست پکن از کشور میبان برای اخراج یا اسیداد این پناهجویان شود.
سناتور کوونس روز سه شنبه در بیانیه ای گفت" :ایالت متحده باید به موضع گیی خود علیه نقض
حقوق ر
بش توسط حکومت کمونیست چی در سیکیانگ ادامه دهد و ما همچنی باید به اویغورها و همه
کسان که به دلیل هویت دیت یا قویم خود مورد آزار و اذیت قرار یم گیند اطمینان بدهیم و از آنها
محافظت کنیم".
این پیش نویس همچنی از کشورهای متحد و دوست ایالت متحده درخواست یم کند که برای اویغورها
ی
تسهیالت پناهندگ فراهم کنند.
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آمریکا در آخرین روز ریاست جمهوری دونالد ترامپ ،برای اولی بار رسما چی را به نسل ر
کش اویغورها
متهم کرد -موضیع که دولت جو بایدن نی آن را به رسمیت شناخته است.
هان در منطقه سیکیانگ در شمال رشق این کشور نگه
دولت چی بیش از یک میلیون اویغور را در اردوگاه ی
یمدارد و به شکنجه آزار جنش و وادار کردن آنها به کار اجباری متهم است .چی آزار اویغورها را را رد یمکند
و مدیع است که اردوگاههای سیکیانگ محل "بازآموزی" برای مقابله با تروریسم است.

آمریکا ،اتحادیه اروپا ،بریتانیا و کانادا اخیا چند مقام چیت را به اتهام نقض جدی حقوق ر
بش اقلیت اویغور
تحریم کردند .چی نی در واکنش شماری از مقامات آمریکا و متحدانش را تحریم کرد.
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