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ر
مت کامل اخبار

به گفته مقامات ترکیه نیوهای دریای این کشور روز دوشنبه  ۲۵۰پناهجو را در دریای اژه نجات دادند .این
مهاجران از سوی مقامات ساحیل یونان به آب های ترکیه عقب رانده شدند.
مقامات ترکیه یم گویند که نیوهای دریای این کشور روز دوشنبه  ۲۶اپریل  ۲۵۰پناهجو را در دریای اژه
نجات دادند .به گفته این منبع ،مهاجران از سوی مقامات ساحیل یونان به آب های ترکیه عقب رانده
شدند.

یک قایق مهاجران در دریای اژه .عکس :رویترز

به گزارش انادولو آژانس خیی ترکیه ،نیوهای دریای ابتدا  ۸مهاجر را در ساحل مرمره نجات دادند.
سپس  ۴۴تن دیگر که سوار بر یک قایق پالستییک بودند در شمال غری شهر چناق قلعه توسط نیوهای
ترکیه نجات یافتند.
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در یک عملیه جداگانه نیوهای امنی رت ترکیه همچنان  ۶۱پناهجو را در آب های ساحیل شهر بالیکسی
نجات دادند .این افراد یم خواستند خود را با یک قایق پالستییک به جزیره لسبوس برسانند.
از سوی دیگر  ۱۳۷مهاجر در آب های ساحیل شهر ازمی نجات داده شدند .مقامات ترکیه گفتند که پس
از آن گارد ساحیل  ۸۶مهاجر دیگر را که در یک قایق کوچک سوار بودند در آب های ساحیل منطقه دیکییل
نجات داد.
این منبع همچنان افزود که پس از این عملیات ،گرویه متشکل از  ۲۳پناهجو را در همان منطقه نجات
دادند که در یک قایق رابری سوار بودند .سپس  ۲۸تن دیگر را در آب های ساحیل منطقه چشمه نجات
یافتند.
مهاجران نجات یافته از جمله کودکان و زنان به مراکز محیل پناهجویان منتقل شدند.
ترکیه بارها یونان را به اخراج مهاجران به سمت ترکیه در دریای اژه متهم کرده است .اما مقامات یونای این
ادعا ها را رد کرده اند.
ر
این در حالیست که مرکز حقوق لسبوس شکایت نامه ای را علیه یونان به خاطر اخراج مهاجران توسط
نیو های دریای یونان به سمت ترکیه به دادگاه اروپا ارائه داده است .این گزارش روزنامه گاردین ر
نش کرده
بود.
شکایت های که در دادگاه حقوق ر
ر
بش اروپا ثبت شده است ،یونان به اخراج خشونت آمی مهاجران
بر اساس
از دریای اژه به ترکیه و جلوگیی از ورود آنها به این کشور متهم است.

 ۲۳۶مهاجر به شمول  ۱۱۴فرد زیر سن بدون همراه در برابر ساحل لیبیا از غرق شدن نجات داده شدند.
ر
مدییانه را در پیش گرفته بودند.
این مهاجران در دو قایق بادی راه خطرناک مهاجرت از طریق
ر
ر
مدییانه» در برابر ساحل
کشت نجات «اوشت وایکینگ» مربوط به سازمان امدادی فرانسوی «اس او اس
لیبیا  ۲۳۶مهاجر را از خطر غرق شدن نجات داد.

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 6
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

کشتی نجات «اوشین وایکینگ» (آرشیف)

ر
ر
توییی گزارش دادند که این مهاجران را در آبهای بتالملیل از دو قایق پیش از
کشت از طریق
کارمندان این
ر
حد پر بادی به کشت انتقال داده اند.
ر
کیلومی دورتر از ساحل غری لیبیا دچار حالت اضطراری شدند .براساس اظهارات
این مهاجران حدود ۵۰
ً
امدادگران ،این مهاجران احتماال از  ۱۵کشور اند و بعض از آنها بسیار ضعیف و دچار کمبود آب بدن
شده اند.
اجساد در بحر پیدا شدند
ر
کشت نجات هفته گذشته بعد از دریافت پیام اضطراری از طریق تلفون ساعتها در جستجوی یک
این
ر
قایق مهاجران بود ،اما در رسق ساحل طرابلس ،پایتخت لیبیا ،فقط اجساد غرق شدهها را پیدا کرد .در این
حادثه ظاه ًرا حدود  ۱۳۰نفر در مسی راه پرخطر ر
مدییانه جان باختند.
سازمان امدادی «اس او اس ر
مدییانه» انتقاد کرده است که گارد ساحیل لیبیا ،ادارات ایتالیا و مالتا و همچنت
آژانس محافظت از مرزهای بیوی اتحادیه اروپا (فرانتکس) در این ماموریت نجات حمایت نکرده اند.
ر
حکومت برای نجات مهاجران
سازمان ملل متحد و رهی کاتولیکهای جهان نی انتقاد کرده اند که ادارات
اقدایم نمکنند.
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براساس آمار سازمان بتالملیل مهاجرت از آغاز سال جاری میالدی تا به حال  ۴۵۳مهاجر در تالش عبور
ر
مدییانه جان باخته اند .در همت دوره زمای در سال گذشته شمار غرق شدهها  ۲۷۸نفر بوده
از بحیه
است.

ر
دولت استوګنځیو د رد شویو پناه غوښتونکو د اخراج
د برتانیا چارواک وای د دې وخت را رسېدیل چ له
لړۍ بیا پیل رش .برتانیا د کورونا ویروس کړکېچ له امله له نږدې یو کال راهیس د رد شویو کسانو د اخراج
پروسه ځنډویل وه .په ورته مهال سازمانونه خیداری ورکوي چ دا اقدام به د زرګونو کسانو د ی ځای کېدو
سبب رش.
د برتانیا د کورنیو چارو وزارت په پام ک لري چ تر نږدې یو کال ځنډ وروسته د رد شویو پناه غوښتونکو د
اخراج پروسه بیا پیل کړي.
برتانوۍ ورځپاڼه ګارډین چ د دې پرېکړې په تړاو ی ځینو اسنادو ته الرسش موندیل وای ،ټاکل شوې ده چ
دغه پروسه «له ځنډه پرته» پیل رش.
ر
اوسیي خو غوښتت ی رد شوې دي تر دغ قاعدې الندې
دولت استوګنځیو ک
ټول هغه کسان چ
ږ
راچ .یعت په زرګونه کسان.
کیي چ د برتانیا د کورنیو چارو وزارت له نږدې  ۶۰۰۰۰پناه غوښتونکو رسه مرسته کوي.
ویل ږ
ستنېدونکو کسانو ته رسپناه برابرېږي
ګارډین زیاتوي چ رد شوي پناه غوښتونیک یوازې  ۲۱ورچ وخت لري چ له خپلو استوګنځیو ووچ .خو
که څوک وغواړي چ خپل هیواد ته بیته والړ رش ،نو د پرواز تر چمتو کېدو پورې ورته رسپناه برابرېږي.
د کورنیو چار وزارت په اسنادو ک راغیل چ تر اوسه د دغو کسانو شمی نه دی معلوم.
د کورنیو چارو وزارت یو ویاند وییل« :د کورونا ویروس وبا پر مهال رد شويو پناه غوښتونکو ځای او مایل
امکاناتو ته الرسش درلود .خو اوس چ بندیزونه نرم شوي او پناه غوښتونیک خپلو هیوادونو ته ستنېدیل
ر
ر
مرست ودروو».
منطف خیه به دا وي چ موږ وررسه خپیل
رش،
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انځور :اي تي وي

غیانسان» پرېکړه
«خطرناکه او ر
په ورته مهال د ر
بشي حقونو مدافع سازمانونو دا پرېکړه غندیل ده .دوی وای دا اقدام به د دې سبب رش
رسکونو شپه سبا کړي .
چ زرګونه مهاجر پر ړ
رسکونو پر غاړه ژوند کوي زیات امکان شته چ
بل پلو د برتانیا روغتیای چارواک مت چ هغه کسان چ د ړ
په کورونا ویروس اخته رش.
د رفیوچ اکشن سازمان ر
مش تیم ناور هېلتون دا کار «خطرناکه او غی انسای» بلیل او وییل ی دي چ دا د
دولت دنده ده چ دغو کسانو ته رسپناه برابره کړي.
برتانیا ک د بخښت نړیوال سازمان د مهاجرو چارو مسول ستی والدز سیموند بیا دغه اقدام «ظالمانه» بلیل
او زیاته ی کړې چ د کورنیو چارو وزارت باید د پناه غوښتونکو له ی رسپناه کولو ډډه وکړي.

فرمانده پادو کاله در شمال فرانسه یم گوید که پس از عملیات تخلیه اردوگاه های مهاجران در مناطق
سانگات و کوکل به روز سه شنبه  ۲۷اپریل ۱۱۶مهاجر را در مراکز پذیرش در شهر کاله رسپناه داده اند.
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خیمه های مهاجران در شهر کاله فرانسه .عکس :مهاجرنیوز/مهدی شبیل

اردوگاه های مهاجران در نزدیک شهر کاله روز سه شنبه  ۲۷اپریل از سوی فرماندیه پادوکاله بسته شده و
مهاجران به مراکز پذیرای انتقال داده شدند .این اردوگاه ها به گونه غیقانوی در مناطق سنگات و کوکل
ایجاد شده بودند.
به گفته فرماندیه پادوکاله تخلیه اردوگاه ها از ساعت  ۱۰صبح ررسوع شد و ۱۱۶ی رسپناه به مراکز مختلف
پذیرش در شهر کاله انتقال داده شدند.
ر
دیده بان حقوق ر
امنیت را مستند یم کند یم گوید که در این اردوگاه
بش که تخلیه اردوگاه ها توسط نیوهای
ی
ر
بیشی مهاجران سودای و چادی زندک یم کنند.
ها
فرماندیه پادو کاله همچنان افزود« :عملیات تخلیه مهاجران از اردوگاه ها بر اساس تصمیم دادگاه بولوی
سور مر انجام شده است ».پیش از این ،شهروندان از اشغال غیقانوی زمت های خود توسط ارودگاه های
مهاجران به دادگاه شکایت کرده بودند.
«مهاجران اجازه خروج از منطقه را نداشتند»
ییک از اعضای دیده بان حقوق ر
بش گفت« :حدود ده وسیله نقلیه پلیس درآنجا آمده بودند .مهاجران
محارصه شدند .آنها اجازه خروج از منطقه را نداشتند ».وی افزود که یک پناهجو با آنها تماس گرفت و
ر
امنیت آنها را به کجا یم برند .گروه های مدافع حقوق مهاجران بارها از عملیات
گفت که نم داند نیوهای
تخلیه اردوگاه های مهاجران انتقاد کرده اند.
در اوایل ماه جاری ۸ ،سازمان از جمله دیده بان حقوق ر
بش ،اوبرژ دو میگران و اتوپیدیا  ۵۶در بیانیه ای
اعالم کردند که اردوگاه ها تخلیه یم شوند اما هیچ کس به مهاجران پناه گاه نم دهد .به گفته آنها در ششم
ماه اپریل پلیس حدود  ۳۰۰پناهجو را درهوای رسد از اردوگاه ها تخلیه کرد.
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طبق اعالم این سازمان ها ،آمار مهاجران در پادو کاله در حدود  ۱۰۰۰تن یم رسد .از سوی دیگر فرمانده
ی
پادو کاله یم گوید که در کاله  ۷۲۰مهاجر و در گراند سینت به تعداد  ۴۰۰مهاجر زندک یم کنند.

خیگزاری صدای افغان(آوا) تهران :نشست بررش «جایگاه مهاجرین و واکاوی طرح های جدید در روند
ی
صلح افغانستان» روز پنجشنبه( 19حمل /فروردین) از سوی ر
دفی نمایندک خیگزاری صدای افغان(آوا) در
تهران با حضور کارشناسان سیاش ،علمای دیت ،صاحب نظران ،نخبگان حوزوی و دانشگاه ،فعاالن مهاجر
در کشورهای اروپای ،ر
اسیالیا و سفی جمهوری اسالیم افغانستان در تهران به صورت حضوری و مجازی
برگزار شد.

ر
دکی سید عابدین حسیت ،فعال مهاجر و ییک از مبتکرین ارسال نامه به ریاست جمهوری برای حضور
نمایندگان مهاجر در نشست استانبول برای صلح افغانستان که دیگر سخیان اصیل این نشست بود ،در
ابتدا با اشاره به تحوالت سال  1357هجری شمس که رسآغاز مهاجرتها از افغانستان به کشورهای
همسایه و جهان از جمله جمهوری اسالیم ایران بود ،گفت :به دنبال پیوزی انقالب اسالیم در ایران به
رهیی امام خمیت(ره) و رسنگوی حکومت پادشایه و خروج امریکا از ایران ،شوروی سابق بالفاصله
افغانستان را اشغال کرد و جنگ را بر مردم ما تحمیل نمود .به همت دلیل میلیونها شهروند افغانستان
مجبور به مهاجرت اجباری شدند.
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وی از سازمان ملل خواست که مهاجرین افغانستای باید به عنوان پناهنده یاد شوند ،نه مهاجران کار و
اشتغال.
این فعال مهاجر به تداوم بحران بعد از حکومت ر
داکی نجیبهللا ،روی کار آمدن حکومت مجاهدین و در
ی
نهایت ظهور طالبان در افغانستان ،به دلیل جود اختالف و چند دستیک بت احزاب و گروهها اشاره کرد که
در نهایت منجر به حضور نیوهای چند ر
ملیت ناتو به رهیی امریکا در کشور شد.
وی تأکید کرد که آرزوی مهاجرین تا امروز بازگشت عزتمندانه به کشور خود بوده است" :ما دغدغه وطن
داریم ،عشق به وطن داریم و این را با جان و دل خود عنوان یم کنیم ،اما دیده نمشود".
ر
دکی حسیت دو دلیل را برای دیده نشدن دغدغه وطن مهاجرین عنوان کرد؛ ییک دخالتهای خارچ و و
ر
اختالفای که در میان دولتمردان و شخصیتهای سیاش کشور وجود دارد.
دیگری
وی با بیان اینکه مهاجرت در عت حایل که یمتواند از دست دادن فرصتها و تهدید به خصوص برای
کشور مهاجرپذیر باشد ،اما یم تواند یک فرصت نی برای مهاجرین باشد؛ مهاجرت تمدنزاست ،مهاجرت
ی
ر
باالرفت سطح توان اقتصادی ،علم و همچنت ظرفیتهای فرهنیک و اجتماغ مهاجرین
یمتوند زمینهساز
گردد تا در آینده از این تخصصها برای آبادای و ساخت وطن استفاده شود.
این فعال مهاجر با اشاره به این نشست فعاالن مهاجر در تهران خاطرنشان کرد" :ییک از دالییل که ما دور
هم جمع شدیم ،این است که دغدغه حضور در رسنوشت خودمان را داریم ،بازگشت عزتمندانه به
افغانستان ،و سهیم شدن در بازسازی کشورمان".
وی افزود ،نشستهای زیادی در مورد تعیت رسنوشت افغانستان برگزار شده ،اما متأسفانه با وجود مطرح
شدن مسأله مهاجرین و بازگشت آنها به کشور در این نشستها ،عمال در نبود آنها فیصله غیای صورت
گرفته است" :چطور یمشود ر
وقت مهاجرین جزء معضل صلح باشد ،که در همه اجالسهای دوحه و مسکو
اعالم شد ،ویل یک نماینده از مهاجرین در این نشستها حضور نداشته باشد ،باید برای این معضل راهکار
ارائه شود و این راهکار باید توسط خود مهاجرین باشد".
ر
دکی حسیت فیصله در غیاب نمایندگان مهاجر در نشستهای مهم چون استانبول ،دوحه و مسکو را
ی
غی ر
منطف و حقتلف بزرک در حق مهاجرین خواند و گفت" :ما اصال فاقد هویت هستیم ،ما در کشورهای
مهاجرپذیر فاقد حق رأی و تعیت رسنوشت خود هستیم ،به جز یک دوره ،ما کجا حق رای داشتیم ،ما 20
درصد جمعیت افغانستان هستیم ،اما هیچ جای حق رأی نداشتیم .ما از جامعه بتالملل ،کشورهای
همسایه و دولت افغانستان یمخواهیم که به حق رأی ما ر
احیام بگذارند و آن را نادیده نگیند".
وی در این زمینه افزود که پیش از این ،به دنبال سفر عمر داوودزی ،فرستاده ویژه رییس جمهور به ایران،
با توجه به جمعیت باالی که مهاجرین دارند ،پیشنهاد دادیم یک یا دو سناتور انتصای از بت آنها انتخاب
ی
شود و این از اختیارات ریاست جمهوری است .از مهاجرین باید در مجلس سنا نمایندک شود و مشکالت
آنها رسانده شود.
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این فعال مهاجر در عت حال خواستار استفاده از ظرفیتهای متخصصت مهاجر به خصوص زنان برای
کمک به اداره دولت و بازسازی افغانستان گردید.
ی
وی در بحث پایای خود در رابطه با اجالس ترکیه ،با بیان اینکه مهاجرین هیچ گونه وابستیک ،دغدغه حزی
ر
امنیت ندارند ،تأکید کرد که باید از تخصص و تجارب نمایندگان مهاجر و از همفکری آنها در
و مالحظه
ی
ر
نشست استانبول برای صلح افغانستان استفاده شود و نمایندک از بت مهاجرین در این نشست رسکت
کنند.
ر
دکی حسیت که از مبتکرین طرح ارسال نامه به ریاست جمهوری و جامعه جهای و همچنت سازمان ملل
برای استفاده از ظرفیت مهاجرین در نشست استانبول است ،در مورد این طرح گفت" :طرح و نامهای که
یمبینید ،حاصل درد ،رنج و شکایات مهاجرین بوده و هیچ شخص ،گروه و یا تنظیم از جمله دولت وابسته
نیست ،بلکه رصفا یک حرکت مردیم بوده و خواهد بود؛ به همت دلیل ،نباید این طرح به نفع دولت ،فرد،
تنظیم و جای دیگری مصادره شود".
وی تأکید کرد که طرح رصورت حضور مهاجرین در نشست استانبول برای صلح افغانستان کامال مستقل
ر
مشکالی که دارند ،به صورت مستقل عمل کنند تا بتوانند در ر
پیشفت
بماند و مهاجرین بر اساس ررسایط و
و بازسازی کشور و مشارکت در اداره دولت سهیم شوند.
این فعال مهاجر در پایان خواستار توجه دولت افغانستان ،جامعه جهای و کشورهای همسایه به این
درخواست مهاجرین شد.

ی
ر
بیشیی از مهاجرای را که در کشورهای عضو زندک یم کنند و حق
کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد شمار
ر
اقامت ندارند ،به کشورهای مبدا شان بازگرداند .به این منظور اتحادیه اروپا اسیاتژی جدیدی را برای
بازگشت داوطلبانه مهاجران در نظر گرفته است.
یلوا یوهانسون کمیسار امور داخیل اتحادیه اروپا روز سه شنبه در بروکسل گفت« :تنها یک سوم از مهاجرای
که در کشور های عضو اروپا به رس یم برند و اقامت ندارند ،به کشورهای مبدا شان بازیم گردند» .از میان
این گروه درحدود  ۳۰درصد به صورت داوطلبانه بازگشت یم کنند.
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گروهی از مهاجران در یکی از جزایر یونان در انتظار انتقال به کشور اصلی شان هستند .عکس :پکچر الیانس

مارگاریتیس شیناس ،معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت« :همه یم دانند که عملکرد اتحادیه اروپا در
زمینه پس فرستادن مهاجران خییل خوب نیست» .اما پس فرستادن داوطلبانه مهاجران هزینه ر
کمیی دارد
و موثرتر است.
برچ از کشورهای اروپای برای تشویق این گروه از مهاجران به بازگشت داوطلبانه ،هزینه های سفر را به
ی
عهده یم گیند و در سازمان دیه آن نی ر
اشیاک دارند .برچ اوقات این گروه از مهاجران برای آغاز یک زندک
جدید در کشورهای مبدا کمک مایل دریافت یم کنند.
به گزارش اداره مهاجرت آلمان فدرال (بامف) در سال  ۲۰۱۹بیش از  ۱۳هزار تن در چارچوب برنامه ر
مشیک
حکومت و ایاالت به صورت داوطلبانه از کشور خارج شدند.
در سال  ۲۰۲۰تعداد مهاجرای که داوطلبانه به کشورهای مبداشان بازگشتند ،به خاطر شیوع ویروس کرونا
به وضوح کاهش یافت .حاال کمیسیون اتحادیه اروپا برای این که شمار این گروه از مهاجران را افزایش دهد،
ر
اسیاتژی جدیدی را معرق کرده که ادغام دوباره آن ها را نی در نظر یم گید.
در حال حارص تالش برای پس فرستادن مهاجران در بسیاری از موارد با شکست مواجه یم شود .برچ
اوقات کشورهای عضو منابع الزم را ندارند ،کشورهای مبدا همکاری نم کنند و یا پناهجویای که قرار است
پس فرستاده شوند ،پنهان یم شوند.
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کمیسیون اتحادیه اروپا امیدوار است که با این ر
اسیاتژی جدید ،کشورهای اتحادیه اروپا در این زمینه عملکرد
یکسای را در پیش بگیند .افزون براین در چارچوب این ر
اسیاتژی ،مهاجران باید زودهنگام از امکان بازگشت
داوطلبانه مطلع شده و در این زمینه مشاوره دریافت کنند.
به گفته مقام های مسئول در کمیسیون اتحادیه اروپا آن ها به این ترتیب ر
بهی یم توانند در کشورهای
مبداشان دوباره ادغام شوند .این نهاد اروپای اعالم کرد که یم خواهد به همراه فرانتکس یک برنامه درش
برای افرادی تدوین کنند که قرار است به عنوان مشاور در زمینه بازگشت مهاجران کار کند.
براساس ر
اسیاتژی جدید ،همکاری با کشورهای مبدا و ترانزیت نی باید افزایش یابد و از روند ادغام دوباره
مهاجران در کشورهای مبداشان حمایت شود.
ر
بیشی از گذشته با برنامه های توسعه (کشورهای
شیناس در این باره گفت :بر عالوه ،چنت برنامه های باید
مبدا) مرتبط شوند و فرانتکس باید به آژانس مسئول پس فرستادن مهاجران تبدیل شود.
ی
کمیسیون اتحادیه اروپا در پیشنهادهایش برای اصالح سیاست پناهندک و مهاجرت اتحادیه اروپا که در ماه
سپتمی ارائه شد ،یک نکته مهم را پس فرستادن مهاجران تعیت کرد.
براساس این پیشنهادها ،کمیسیون اتحادیه اروپا یم تواند کشورهای را که همکاری نم کنند ،به انجام
ر
اقدامای از جمله با محدودیت صدور ویزا تهدید کند.
این نهاد اتحادیه اروپا قصد دارد فردی را به عنوان هماهنگ کننده برای بازگشت تعیت کند و کشورهای
ی
اتحادیه اروپا براساس پیشنهادهای اتحادیه اروپا باید یک گروه از کارشناسان را برای رسیدک به این موضوع
این نهاد اتحادیه اروپا یم خواهد یک هماهنگ کننده برای بازگشت را منسوب کند و کشورهای اتحادیه
اروپا قرار است یک گروه کارشناس را برای این موضوع به کار بگمارند.
ر
بیشی از کشورهای اتحادیه اروپا
آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا (فرانتکس) یم تواند دراین میان
حمایت کند ،به طور مثال با استفاده از پروازهای هواپیماهای چارتر.

تیه جمعه د فرانس په رامبوی ښار ک د یوې رستیې تر وژل کېدو وروسته ،ځینو فرانسوي چارواکو وویل
یل او ترهګرۍ ترمنځ اړییک شته .کډوال نیوز د هغو قوانینو په اړه معلومات ورکوي چ له مخ ی
چ د کډوا ۍ
ر
ی سنده بهرنیان فرانسه ک اقایم ترالسه کویل ش.
تیه جمعه د اپریل ۲۳مه رامبوی ښار ک د یوه  ۳۶کلن تونس له خوا د یوې فرانسوۍ رستیې وژی د ی
سنده بهرنیانو په تړاو بحثونه راپارویل دي .ځینو سیاستوالو په رسنیو ک د دغ موضوع په اړه خپل نظرونه
وړاندې کړل چ ډېری ی ناسم دي.
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کډوال نیوز د هغو قوانینو په هکله معلومات ورکوي چ له مخ ی ی سنده بهرنیان فرانسه ک اقایم ترالسه
کویل رش.
. ۱د میل راغونډېدی ګوند ر
مشې مارین لوپن د اپریل پر ۲۳مه ی اف ام ټلویزیون رسه خیو ک وویل:
«ناقانونه کسانو ته د اسناد ورکولو لړۍ باید ودرول رش .هغه کس چ په غیقانوی توګه فرانس ته راغیل
او ی سنده دی ،باید له قانونه د ده د اداري وضعیت د قانوی کېدو امکان وایستل رش».
مارین لوپن وړاندیز کوي چ له فرانسوي قوانینو څخه باید هغه مادې وایستل رش چ له مخ ی فرانس
ر
ته په ناقانونه توګه راغلو مهاجرو ته د اسنادو د ورکولو امکان برابرېږي .خو دا کار له حقوق لحاظه پیچیل
او ان ناشوی دی.
لومړی ،دا خیه د ژنیو کنوانسیون د پناه غوښتت قاعدې خالف ده .فرانس دغه کنوانسیون السلیک کړی
دی .هر څوک حق لري چ له مخکنیو ررسطونو پرته د نړیوایل ساتت غوښتنه وکړي .مانا ی دا چ پناه
غوښتونیک فرانس ته د ننوتلو لپاره اجازه لیک ته اړتیا نه لري ،د قانون له مخ دوی اړ نه دي چ اوفیا ته
یوازی اداره ده چ پناه غوښتونکو دوست
د خپلو دوسیو د وړاندې کولو لپاره باید قانوی اسناد ولري .اوفیا
ۍ
مت یا ی ردوي.

انځور :پېکر االینز
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د یادولو ده چ د فرانس اساش قانون ک د هغو بهرنیانو د ساتت حق درج شوی دی څوک چ خپلو
هیوادونو ک له ګواښونو رسه مخ دي.
بل پلو د امریکا د څینو مرکز پیو ریشچ ړ ر
سنی د شمیو له مخ فرانسه ک نږدې  ۳۵۰زره ی سنده بهرنیان
ړ
ژوند کوي .د دغو کسانو له ډیل ځیت ی په فرانسه ک کار کوي ،خو د نوموړو قوانینو الندې نه راچ .ځیت
نور د هغو ماشومانو پلرونه او مېندي دي چ فرانسه ک زېږېدیل دي .ځیت په قانوی طریقه فرانس ته
راغیل (د بېلګ په توګه محصلت) ،خو خپیل اقایم ی تمدید کړې نه دي نو ځکه اوس ی سنده دي.
دغه شمیې ښت چ ټول ی سنده مهاجر یو شان نه دي .د مارین لوپن خیې له مخ د ټولو دغو کسانو
اداري وضعیت یو شان دی ،خو دا خیه ناسمه ده.
. ۲مارین لوپن د اپریل پر ۲۳مه ی اف ام ټلویزیون رسه په خیو ک وویل« :له عقله باید کار واخلو او ناقانونه
ورسو»
کسان [له خپیل خاورې] باید ر ړ
فرانسه ی سنده بهرنیان اخراجوي .د  ۲۰۲۰رسم شمیې ښت چ فرانس په تی یو کال ک تر  ۹۰۰۰ډېر
رسل شوي وو .د فرانس کورنیو چارو
کسان اخراج کړي دي .په  ۲۰۱۹ک  ۱۹۰۰۰کسان له فرانس څخه ر ړ
وزارت په حواله کورونا ویروس او د پولو تړل کېدل د دې سبب شوي چ تی کال د اخراج شويو کسانو شمی
ک کموایل ر راش.
په تیو څو کلونو ک د اخراج شویو مهاجرو شمی مخ په زیاتېدو و :په  ۲۰۱۶ک  ،۱۲۹۰۰په  ۲۰۱۷ک
رسل شوي دي.
 ،۱۴۲۰۰په  ۲۰۱۸ک  ۱۵۶۰۰او  ۲۰۱۹ک  ۱۹۰۰۰کسان له فرانس ر ړ
کیي .د بېلګ په توګه
بله خیه دا چ د ی سنده کسانو اخراجول اسان نه دي او په اټوماټیک ډول نه تررسه ږ
حکومت پاسپورټ نه لرونیک بهرنیان اخراجویل نه رش :د اخراجولو لپاره ی باید د هغوی د اصیل هیوادونو
موافقه او قنسویل اجازه لیک ولري .خو ډېری وختونه د بهرنیانو اصیل هیوادونو د دغو اسنادو له ورکولو
ډډه کوي.
تیه نومی میاشت د فرانس حکومت پر هغو هیوادونو نیوکه وکړه چ د خپلو اتباعو له منلو ډډه کوي ،په
ر
ولسمش په ځانګړې توګه پر تونس،
دریخ تورن دي .د فرانس
ځانګړې توګه هغه کسان چ په سخت
ۍ
مراکش او الجزایر نیوک وکړې .د فرانس د کورنیو چارو وزارت له مخ د  ۲۰۲۰په نومی میاشت ک  ۲۳۱ی
دریخ تورن وو.
سنده بهرنیان فرانسه ک په سخت
ۍ
. ۳مارین لوپن د اپریل پر ۲۳مه ی اف ام ټلویزیون رسه خیو ک وویل« :هغه کس چ لس کاله په ناقانونه
توګه زموږ هیواد ک اوسېدیل ،هغه څنګه اسناد ترالسه کړي دي؟»
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د ترهګرۍ ضد قضای ادارو له مخ رامبوی ک د فرانسوۍ رستیې وژونیک تونس ک زېږېدیل و .هغه په
 ۲۰۰۹ک فرانس ته رسېدیل و .په  ۲۰۱۹ک ی د کار لرونیک کس په توګه استثنای اقامه او د  ۲۰۲۰په ډسمی
ک ی یو کلنه اقامه ترالسه کړې وه.
رسی لس کاله په ناقانونه توګه فرانسه ک اوسېدیل و ،خو بیا ی
مارین لوپن پر دې تنقید کوي چ دغه ړ
فرانسوۍ اقامه ترالسه کړه .دا کومه نوې خیه نه ده او قانون ک درج شوې ده .د والس په نامه متحدالمال
( )۲۰۲۱د دغو کسانو د اداري حالت د قانوی کېدو لپاره ررسطونه اېښودیل دي (فرانسه ک د اوسېدو موده،
کوری وضعیت ،ښوونخ ته تلونیک ماشومان ،کاق عواید)...
د کورنیو چارو پخوای وزیر مانویل والس نه غوښتل چ «ټولو» ته اسناد ورکړي ،خو قومندانیو ته ی هدایت
ورکړی و چ د دغه متحدالمال پر اساس ځینو هغو کسانو ته ی اسناد ورکړي چ ررسطونه ی پوره کړي دي.
په ټولیه توګه ی سنده کسان حق لري چ د اقایم د ترالسه کولو لپاره چارواکو ته د کار د موندی ژمنه یا
کاري تړون وړاندې کړي .دوی باید له ژی رسه بلدتیا ولري او د فرانس ارزښتونه ومت.
کډوال نیوز له ګڼو داسو مهاجرو رسه خیې کړې دي چ د خپلو چارو د تررسه کولو لپاره له فرانسوي وکیالنو
او یا سازمانونو څخه مرسته غواړي.
. ۴د ایل دو فرانس د لیی ر
مشې والري پیکراس تیه یکشنبه د اپریل ۲۵مه یوروپ  ۱رسه خیو ک وویل:
یل ترمنځ د شته اړیکو ردول بس کړو».
«موږ باید د ترهګرۍ او کډوا ۍ
د جمهوري غوښتونکو مرستیال ګیوم پلتت تیه یکشنبه د اپریل ۲۵مه فرانس  ۳رسه خیو ک وویل« :د
یل ترمنځ اړیکه شته .باید رس له نن ورچ کډوایل په قطع توګه بنده کړو».
ترهګرۍ او کډوا ۍ
ر
یل او ترهګرۍ ترمنځ د اړییک په اړه تاوده بحثونه
د فرانس
امنیت وضعیت ته په کتو رسه ډېری وختونه د کډوا ۍ
کیي.
ږ
سیاش چارواک په معموله توګه هغو ترهګریزو پېښو ته اشاره کوي چ فرانسه ک رامنځ ته شوې دي.
د  ۲۰۲۰د اکټوبر پر ۲۹مه یوه تونس چ تازه فرانس ته رسېدیل و د نیس ښار په نوټردام کلیسا ک دوه ښخ
ر
مدییای له الرې لومړی د ایټالیا لمپدوسا ټاپو او ورپس فرانس ته
ووژیل .نوموړی  ۲۱کلن او ی اسناد و ،د
راغیل و.
لږ مخیک عبدالحق انزوروف د  ۲۰۲۰د اکټوبر پر ۱۶مه د تاری خ استاد سامویل رپت وواژه .انزوروف فرانسوی
کوری رسه فرانس ته رسېدیل و .دوی ټول
یل
ۍ
کلت ک له خپ ۍ
نه دی .هغه چېچیت و او اسناد ی درلودل .په  ۶ۍ
اقایم درلودیل.
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له  ۲۰۱۲راهیس ډېریو هغو تروریستانو چ وسله وال بریدونه کړي یا فرانسوي دي او یا په فرانسه ک
زېږېدیل دي .د بېلګ په توګه :محمد میا ( ۲۰۱۲ک تولوز ښار ک برید) ،ررسیف او سعید ر
کواش ( ۲۰۱۵ک
پر شاریل هبدو برید) ،امدي کولیبایل ( ۲۰۱۵ک پر هیی ر
کاش برید) ،الروش اباال ( ۲۰۱۶ک پر مګنانویل
برید).
د نومی د ۱۳یم بریدونه :د لسو بریدګرو له ډیل  ۶تنه ی فرانسویان وو ،دوه تنه ی عراقیان ،یو ی بلجیم
او یو ی بلجیم  -مر ر
یل کړکیچ پر مهال د یونان له الرې سوری
اکس .هېڅ یو ی مهاجر نه و ،خو دوی د کډوا ۍ
ته سفرونه کړي وو.
قومندای برید د فرانسوي ماکیل هارپون له خوا تررسه شو .هغه
د  ۲۰۱۹په اکټوبر میاشت ک د پاریس پر
ۍ
څلور پولیسان وژیل وو .هارپون د مارتینیک د فورت دو فرانس و.
د  ۲۰۱۸په ډسمی میاشت ک ر
سیاسبورګ ښار ک بریدګر ررسیف شکت فرانسوی و.
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