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ر
مت کامل اخبار
حکومت اتریش برای مقابله با "اسالم سیایس" یک "نقشه اسالم" را در ر
ر
منتش کرد .این امر منجر
اینتنت
به ر
اعتاض انجمن ها و نهادهای اسالیم در این کشور شد .آنها یم خواهند به محکمه شکایت کنند.
در اتریش روز پنجشنبه ( ۲۷یم  )۲۰۲۱یک نقشه تازه زیر نام "اسالم سیایس" ر
منتش شده که اکنون واکنش
نهادهای مسلمانان را در این کشور برانگیخته است .سازمان جوانان مسلمان اتریش ) (MJÖروز شنبه اعالم
کرد که علیه این کار به محکمه شکایت یم کند .این سازمان گفته است که انتشار همه نام ها ،نشاب ها و
آدرس های صدها مسجد و نهاد اسالیم ،همه مرزها را شکستانده و مسلمانان در اتریش را در نا امن قرار
داده است.

مسجد مسلمانان در ویانا ،پایتخت اتریش

ر
ر
اتریش ) (IMÖنت با خشم از خود واکنش نشان داده یم گوید« :آیا
باغاجاب ،رئیس ابتکار مسلمانان
تارافا
یم توانید تصور کنید که چنت نقشه ای از یهودیت یا مسیحیت در اتریش ایجاد شود؟»
به باور منتقدین ،این نقشه "تروریسم و اسالم را یکسان شمرده" و سبب "اسالم هرایس" یم شود.
انتشار این نقشه ر
اعتاض نمایندگان ادیان دیگر را نت برانگیخته است .کلیسای پروتستانت اتریش درباره این
نقشه ابراز نگراب کرده است .اسقف میشایل چالوپکا از سوزانه راب ،وزیر امور مهاجرت اتریش خواست
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نقشه "اسالم سیایس" را از ر
اینتنت حذف کند .دانشگاه ویانا در حال حاض استفاده از نشانش را برای
نقشه ممنوع کرده است.
در روی این نقشه  ۶۲۳سازمان ،انجمن های اسالیم و مساجد با مقرشان در اتریش نشان داده شده اند.
این نقشه را "مرکز اسناد اتریش در مورد اسالم سیایس" تهیه کرده است .این مرکز در سال  ۲۰۱۵به عنوان
یک صندوق مستقل جمهوری اتریش تأسیس شد.
سوزان راب وزیرامور ادغام اتریش از برنامه حکومت دفاع کرده گفته است که این نقشه باید به شفافیت
ر
ادپرسن یا برخوردها و
کمک کند و در اینجا تالش شده است تا به مسایل چون زن ستتی ،یهودستتی ،نژ
ر
انگیخت سوء ظن عمویم به مسلمانان نیست.
مواضع ضد ادغام پرداخته شود .هدف از انتشار آن بر
ر
اتریش تاکید کرده یم گوید که قصد این است که با این برنامه "تحوالت خطرناک در حوزه اسالم
این مقام
سیایس" تحت نظارت قرار بگتد.

اعتاضهای ر
پناهجویان و سازمانهای حایم آنها در آلمان مردم را به ر
گستده علیه اخراجها به افغانستان
فراخوانده اند .این ر
اعتاضها روز شنبه ،ششم جون ،در چندین شهر آلمان برگزار یمشوند.
پناهجویان و سازمانهای حایم آنها تظاهر راب را علیه اخراج پناهجویان افغان در نه شهر آلمان برنامه ریزی
اعتاضهای ر
کرده اند .شورای پناهجویان ایالت نیدرزاکسن گفته است که این ر
گستده به روز شنبه ،ششم
ماه جون ،از جمله در شهرهای برلت ،کلن و مونشن برگزار یمشوند.
در اعالمیه ر
مشتک شورای پناهجویان و «شبکه مخالف اخراجها به افغانستان» ،این کشور از بیش از ۴۰
ر
امنین برای شهروندان غتنظایم آن روز تا روز
سال به اینسو درگت جنگ و ناامن یمباشد و وضعیت
وخیمتر یمگردد.
به گفته این سازمانها ،حمالت هدفمند و حمالت بر افراد ملیک در افغانستان به یک امر روزمره مبدل شده
اند .عالوه بر این پاندیم کووید ۱۹-نت وضعیت اقتصادی این کشور را به شدت ضبه زده است .بخش
ی
زندگ یمکنند و امکانات خریداری مواد خورایک را ندارند .همچنان ر
دستیس
اعظم مردم افغانستان در فقر
ر
ر
آموزیس بسیار محدود است.
بهداشن و
به امکانات
بر اساس «شاخص صلح جهاب» ،افغانستان ناامنترین کشور جهان به شمار یمرود .در این اعالمیه تأکید
ی
شده است که بخش بزرگ از مردم افغانستان آواره اند و تنها تعداد مهاجران داخیل این کشور به ۲،۶
میلیون تن یمرسد .میلیونها افغان دیگر در مهاجرت در کشورهای همسایه به رس یمبرند و از هیچگونه
ر
حقوق برخوردار نیستند.
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ر
وضعین ،حکومت فدرال آلمان و
سازمانهای مذکور در ادامه این اعالمیه نوشته اند که با وجود چنت
وزرای داخله ایالتهای این کشور برنامه اخراج پناهجویان افغان را ادامه یمدهند و هر ماه گرویه از
پناهجویان به افغانستان پس فرستاده یمشوند .این سازمانها با انتقاد از این برنامههای حکومت ،یادآور
شده اند که از سال  ۲۰۱۶به اینسو بیش از  ۱۰۰۰تن از آلمان به افغانستان اخراج شده اند.

آلبوم عکس :تظاهرات د ر شهرهای اروپا علیه اخراج اجباری پناهجویان افغان

این شبکه حایم پناهجویان در این ر
اعتاض در کنار توقف اخراج پناهجویان افغان ،همچنان خواهان حق
ی
اقامت برای آن پناهجویان افغان یمشود که در آلمان زندگ یمکنند .الحاق رسی ع خانوادههای این
پناهجویان بدون کاغذپراب و موانع دیگر ،خواست دیگر این شبکه است.

د پاریس په ویلمن پارک ېگ راغونډ شوي مهاجر« :حکومت دې موږ ته رسپناه راکړي» « مهاجر نیوز »
له تتو دوو ورځو راهیش تر  ۳۰۰ډېر مهاجر د رسپناه د نه لرلو له امله د ر
اعتاض په ډول د پاریس په ویلمن
ې
ې
ر
ټولن تررسه کړی دی .د یادې
کتیسیون په نامه
اض اقدام د کولکتیف ر ې
ې
پارک ېگ راغونډ شوي دي .دا اعت ي
واب دولت دې دغو مهاجرو ته رسپناه برابره کړي.
ټولن مسولت ي ي
ې
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ر
ناحن په ویلمن پارک ېگ لسګونه مهاجر لیدل
میاشن لومړۍ نېټه د پاریس د  ۱۰ېیم
نن سه شنبه د جون
ې
ې
چ په  ۲۰۱۵ېگ له
ېږ
چ ډېری ي ېب افغانان او افریقایان دي .اووه وېشت کلن افغان مهاجر حست ې
کتي ې
ر
یس.
افغانستانه وتیل ي ي
واب دې پارک ته ځکه راغیل ې
چ رسپناه ورته برابره ي
چ تر دې دمخه ي ېب غوښتنه په پاریس ېگ رد شوې وه لوکزامبورګ او اسپانیا ته تر ورتګ
دغه افغان ځوان ې
اوستم ،خو تر ټولو
چ فرانسه ېگ
واب« :نږدې ۲۰
ېږ
ورچ ې ږ
انش ته راغیل دی .هغه ي ي
کتي ې
ې
وروسته ېبتته فر ې
چ رسپناه نه لرم».
لویه ستونزه ېیم دا ده ې
حست د نورو مهاجرو په شان ېتته یکشنبه رپوبلیک ډګر ېگ د رسپناه د ترالسه کولو لپاره مظاهرو ېگ ګډون
کړی و .خو د پولیسو له خوا د کارول شوي اوښک بهوونک ګاز له کبله ب ر
ستګو ته زیان رسېدیل دی.
يې
ي
ي
انش ته رسېدیل دی.
ورچ
د حست څنګ ته  ۲۱کلن احسان هللا والړ دی .دغه ځوان مهاجر ۱۵
ې
ې
مخک فر ې
ر
ر
میاشن ېیم سلواکیا ېگ
شت
ستی
چ ړ
واب« :اروپا ته ېیم سفر ډېر اوږد او له ستونزو ډک و .ږ
ېږ
معلومتي ي ي
هغه ې
ې
ر
انش
په زندان ېگ ېتتې کړې .هلته ېیم ژوند زیات سخت و .کله ې
چ له زندانه خویس شوم د اتریش له الرې فر ې
چ
بیل خوا دوبلین یم ،مانا ي ېب دا ې
ته راغلم .دلته ېیم د پناه غوښتنه کړې خو له یوې خوا رسپناه نه لرم او له ې
نش ېیم سلواکیا ېگ ثبت شوې دي».
د ګوټو ې
واب سلواکیا ته له اخراجېدو څخه ډارېږي .هغه زیاتوي« :افغانستان ته هم ېبتته
چ ناروغ دی ي ي
احسان هللا ې
چ هلته ېیم ژوند له ګواښ رسه مخ دی».
تلیل نه شم ځکه ې
رواب
یل د کړاوونو له امله پر
چ د کډوا ۍ
روچ ستونزو هم اخته شوی دی او ځان تر ي
دغه ځوان مهاجر ي ي
ي
واب ې
ر
یس .خو اوس ېیم له حکومت
چر
فشار الندې احساسوي .په وینا ي ېب« :نه
ېږ
پوهتم ې
اتلونک ېگ به څه پېښ ي
ي
چ ما ته رسپناه راکړي».
څخه غوښتنه دا ده ې
«چارواکو مهاجرو ته د رسپناه برابرولو اراده نه لري»
چ که څه هم ېتته یکشنبه دغه
په ورته مهال د ویلسن د مهاجرو د مالتړ سازمان غړی فیلیپ کارو ي ي
واب ې
رستي .هغه زیاتوي
پارک ېگ نږدې  ۶۰۰مهاجر اوسېدل خو اوس هلته د پاتو کډوالو ې
شمت  ۳۰۰کسانو ته ې ږ
شن له خوا مهاجرو ته کمپلونه ورکوي او پر ځمکه باندې ترپالونه هواروي.
ې
چ سازمانونه د ې
چ دوی د خپلو شبکو له الرې له خلکو او سازمانونو څخه مهاجرو ته د خوړو د برابرولو
فیلیپ کارو ي ي
واب ې
سیم ډېریو اوسېدونکو له مهاجرو رسه د مرستو لپاره چمتووایل ښوویل او
غوښتنه کوي .په خته ي ېب «د
ې
انساب چلند کوي».
وررسه ډېر
ي
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ر
ر
چ مهاجرو ته مو ساندویچونه
مرسن
زیاب
بېلیک په توګه پرون موږ ته دومره ې
رسېدیل وې ې
ې
ې
هغه زیاتوي« :د ې
شن له د پارک پر اوسېدونکو خواړه
ورکړل ».د نوموړي په حواله دوی په معموله توګه د سهار،
غریم او ې
ې
ر
وېش.
ي

د پاریس ویلمن پارک کې تر  ۳۰۰مهاجر ازاده فضا کې شپه تېروي .انځور :کډوال نیوز

پوهتي څومره وخت به دلته ر ر
یس .په خته ي ېب:
چ دوی نه
ېږ
ي
نوموړي پر چارواکو نیوکه کوي او ي ي
واب ې
پاب ي
چاروایک د مهاجرو د ستونزو د هوارولو لپاره اقدام نه کوي.
چ دوی کډوالو ته د رسپناه
دایس
«
ېږ
معلومتی ې
ې
ي
برابرولو اراده نه لري».
«که باران وورېږي ،څه باید وکړو؟»
اهیش له مهاجرو رسه یو ځای دغه پارک ېگ شپه سبا
چ له دوو شپو ر
بل پلو د یوتوپیا  ۵۶غړی یان مانزي ې
ې
اوستي د خپلو وسایلو د
چ د پاریس په نورو کمپونو ېگ
یکشنن ر
واب ،له
ېږ
کوي ي ي
اهیش نږدې  ۴۰۰مهاجر ې
ې
ې
چ دوی له دولته  ۷۰۰کسانو ته د رسپناه برابرولو غوښتنه
تلیل دي .هغه زیاتوي ې
ورکېدو له وېرې له پارک نه ي
کوي.
سیم اوسېدونکو د مهاجرو تود هرکیل کړی او وررسه ي ېب د
چ که څه هم رستورانتونو او د
یان متي ي ي
واب ې
ې
ر
پاب دي .په خته ي ېب« :دلته مهاجر د تشنابونو له
مرستو لپاره چمتووایل ښودیل ،خو ال هم ستونزې پر ځای ې
ر
یس او بد بوی به ورکړي».
ي
نشتوایل رسه مخ دي .که تشناب نه وي نو پارک به چټل ي
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چ څه باید وکړي .هغه زیاتوي:
چ که باران وورېږي دوی نه
ېږ
پوهتي ې
د نوموړي په حواله بله ستونزه دا ده ې
«دلته مهاجر پر ځمکه باندې خوب کوي ،خو که باران وورېږي دوی هېڅ ډول رسپناه نه لري».
ښاغیل مانزی ټینګار کوي چ مهاجر حق لري چ پارک گ ر ر
ووچ .خو په وینا دوی هم
یس او یا له پارکه
ې ي
ي
ې
ې
پاب ي
باید د خپل حق د ترالسه کولو لپاره «مبارزه» وکړي.
«حکومت باید خلکو ته د رسپناه برابرولو لپاره بودجه ولري»
فاریس ژبو ختي کوي.
عیل یو الډسپیکر په الس ېگ لري او له مهاجرو رسه په پښتو او
ي
پخواب افغان مهاجر ي
چ فرانسوي ي ېب نه ده زده او له ستونزو رسه مخ دي .هغه
نوموړی له ځینو هغو افغانانو رسه مرسته کوي ې
ډاکتان ر رایس زه به دوی ته ووایم چ ستا د ر
حست ته واب« :کله چ ړ ر
ستګو درملنه وکړي ».نوموړی  ۲۱کلن
يي
ې
ې
ي
اوستي.
اهیش په فرانسه ېگ
دی او له  ۱۴کلونو ر
ېږ
ې
اوب ېگ دوه درې ځله له سازمانونو رسه د رضاکار په توګه فعالیت
واب« :زه پوهنتون ېگ محصل یم او په ۍ
هغه ي ي
انش ته ورسېدم ،موږ هم د دغو
خپیل
چ زه له
کوم ».په خته ي ېب« :څوار لس کاله
ۍ
مخک کله ې
ې
ې
کورب رسه فر ې
کاق ډودۍ ته مو الرسیس نه لره ،ژبه مو
مهاجرو په ې
څت زیات مشکالت درلودل .اوسېدو ځای مو نه درلود ،ي
چ د دوی له درد رسه اشنا یم .حکومت باید ډېر ژر
نه وه زده .اوس ځکه له دغو مهاجرو رسه مرسته کوم ې
ورته رسپناه برابره کړي».
کیل په مرکزونو ېگ نور
چ يب ایرو په حواله« :حکومت موږ ته ي ي
واب ې
خو د دال سازمان غړي ي
چ د پاریس د هر ي
چ حکومت باید دغو کسانو ته د رسپناه برابرولو لپاره بودجه ولري ،ځکه
ځای نشته ».هغه په دې اند دی ې
اهیش سازمانونو د مهاجرو د ستونزې د
چ هر انسان باید رسپناه ولري .په خته ي ېب له ېتتو څو ورځو ر
ې
ې
هوارولو لپاره له چارواکو رسه مذاکرې پیل کړې دي.
رواب دي خو پایله ي ېب
واب ،که څه هم له چارواکو رسه ختې اترې
ې
د پاریس دګزیل سازمان غړې اوریان بیا ي ي
تر اوسه نه ده معلومه .نوموړې د چ ب ایرو د ختو په تاییدولو رسه واب چ دولت دې د خپل مهاجربر
ي
ي ي
يي ې
سیاست بیاکتنه وکړي.
ر
اوسېدیل ده .خو په ځینو دغو
چ په یو کال ېگ  ۲۴بېالبېلو هوټلونو ېگ
په وینا ي ېب هغه یوه
ې
دایس ښځه ېپت يب ې
ې
استوګنځیو ېگ مهاجر پخلنځيو ته الرسیس نه لري او د ژوند وضعیت ي ېب خورا سخت دی.
د رکتیسیون کولکتیف ټولن غړي سازمانونه ټینګار کوي چ دوی تر هغه وخت پورې خپل ر
اعتاض ته دوام
ې
ې
ې
ر
یس.
ورکوي ې
چ د مهاجرو د ستونزو لپاره د حل الره وموندل ي
ر
ر
اض عملیاتونه تررسه کړي
میاشن ر
ټولن له ېتتې جنورۍ
دغ
اهیش ځینو ښوونځیو او جمنازیمونو ېگ اعت ي
ې
ې
ې
ې
چ له امله ي ېب تر دې دمه  ۲۱۰۰کسانو ته د اوسېدو ځایونه برابر کړل شوي دي.
دي
ې
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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صدها مهاجر فلسطین در لبنان ،پتوزی حماس در برابر آخرین حمالت ارسائیل در نوار غزه را جشن
گرفتند.
در اردوگاه مهاجرین فلسطین عت الحلوه در لبنان ،از سوی حماس با شعار "فلسطت مقاومت کرده و
پتوز یمشود" جشن برگزار شد.

صدها مهاجر فلسطینی در لبنان ،پیروزی حماس در برابر آخرین حمالت اسرائیل در نوار غزه را جشن گرفتند.

اسماعیل حنیه رئیس ر
دفت سیایس حماس به طور زنده در این مراسم ررسکت کرده و خطاب به مهاجرین
اردوگاه عت الحلوه و کل فلسطینیان مقیم در اردوگاههای مهاجرین لبنان سختاب کرد.
دستاوردهاب که از عملیات شمشت قدس کسب کردهاند گفت" :این معادلهای جدید است
حنیه با اشاره به
ي
که اشغالگران در قواعد درگتی آن را محاسبه نکرده بودند ،آنان فکر یمکردند که قادر به تجزبه و جدا
کردن رسزمتها و مردمانش هستند" .
رئیس ر
دفت سیایس حماس همچنت گفت که عملیات شمشت قدس این باور را شکسته است.
احمد عبداللیه نماینده حماس در لبنان نت تاکید کرد که فلسطت با حرکت همگام مردم قدس ،کرانه ر
باختی
و غزه به پتوز دست یافته است.
رهت حماس در جریان یک سختاب تلویزیوب در تاری خ  21یم گفته بود که رویدادهای اخت نقطه عطف
در مبارزه با ارسائیل است.
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حنیه با اشاره به اینکه این پتوزی یک پتوزی ر
استاتژیک است ،گفته بود" :در ب جنگ شمشت قدس دیگر
هیچ چت همانند قبل نخواهد بود .با این جنگ بسیاری از مراحل پشت رس گذاشته شده و درهای مراحل
جدید را خواهد گشود .در این مرحله پتوزیهای بسیاری کسب خواهد شد .ر
استاتژیهای جدید در پیش
ر
جهش بزرگ و نقطه عطف
گرفته خواهد شد .از این رو در مبارزه با ارسائیل ما این جنگ را ،به عنوان
بسیار بزرگ مشاهده یمکنیم" .

صندوق کودکان سازمان ملل متحد یمگوید که امواج بحر ،اجساد سه کودک را به سواحل لیبیا آورده است.
گفته یمشود که این سه کودک از جمع مهاجراب بوده اند که در تالش رسیدن به اروپا بودند ،اما در بحته
ر
مدیتانه در آب غرق شده اند.

(عکس :ارشیف)/پس از غرق یک قایق مهاجران ،واسکت های نجات از آب بیرون آورده شدند/.عکس :رویترز

یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت ،اجساد این کودکان هفته گذشته در
ُ
ر
کیلومتی غرب طرابلس ،پایتخت لیبیا موقعیت
نزدیک شهر ساحیل زواره پیدا شدند که در فاصله ۱۰۰
دارد.
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به گزارش یونیسف ،یک نوزاد  ۶ماهه و یک کودک سه ساله در میان این کودکان بوده اند .صندوق کودکان
ی
زندگ ر
بهت هستند ،جان های
ملل متحد در ادامه گفت ،شمار بسیار زیادی از کودکان که به دنبال امنیت و
شان را در مستهای مرگبار مهاجرت از دست یمدهند .
در هفته های گذشته ،شمار مهاجراب که از لیبیا به اروپا مهاجرت یمکنند افزایش چشمگت داشته است.
یک از دالیل عمده این افزایش ،استفاده قاچاقتان از آرایم امواج بحر و گریم هوا یمباشد.
به گزارش یونیسف ،در پنج ماه سال جاری بیش از  ۹۶۵۰مهاجر و پناهجو به شمول بیش از  ۴۸۰کودک
متوقف شده و به لیبیا بازگردانده شده اند .به این ترتیب ،شمار کودکان مهاجر در مقایسه با همت دوره
زماب در سال  ۹۱ ،۲۰۲۰درصد افزایش یافته است.
در اوائل ماه روان ،پس از غرق شدن دو ر
کشن ،امواج دریا اجساد دست کم ده مهاجر را به سواحل غرب
لیبیا آورده بود .تصور یمشود که در این دو سانحه ،حدود  ۳۰تن جان های شان را از دست داده باشند.
در ماه یم ،براثر واژگوب دو ر
کشن دیگر در برابر سواحل تونس ،احتماال  ۷۰مهاجر دیگر جان باخته اند.
براساس برآورد یونیسف ،در سال روان بیش از  ۶۳۲تن که کودکان نت در میان آن ها بودند ،حت تالش
برای عبور از بحر قرباب شدند.
لیبیا در سال های گذشته به کشور اصیل ترانزیت برای مهاجراب تبدیل شده است که از جنگ و فقر در
افریقا و خاورمیانه فرار یمکنند.
پس از ختش مردم و قتل معمر القذاق ،رهت پیشت لیبیا در سال  ،۲۰۱۱جنگ داخیل در این کشور ر
گستش
یافت .در سال های اخت ،اتحادیه اروپا برای جلوگتی از مهاجرت از این کشور به ایتالیا با گارد ساحیل لیبیا
و گروه های محیل دیگر همکاری یمکند .اما گروه های حایم حقوق ر
بش یمگویند ،این سیاست باعث شده
که مهاجران در مراکز بازداشت لیبیا مورد سوءاستفاده قرار گتند و با آن ها بدرفتاری شود .

ديجيتایل خنډونه تجربه کړل
دایس نوي
ي
کن رسحدي ځواکونو يو شمت ې
د کرونا وبا پر وخت د يونان او تر ې
قانوب راتګ مخه ونيویل
ټولن سيمو ته د کډوالو د غت
اروپاب
کن او يونان له الرې د
ي
يي
ې
څو ي ېب په مرسته د تر ې
ر
یس.
ي
چ د کرونا وبا له لږېدو رسه اروپا ته د مسافرو د تګ راتګ لړۍ بتته پېل شوې ده او ډېر
په
دایس حال ېگ ې
ې
چد
خلک اروپا ته د سفر په انتظار ناست دي،
يي
اروپاب هيوادونه کډوالو ته جدي او کلک پېغام ورکړی ې
اروپا سفر ته دې زړه نه ښه کوي.
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کن او يونان پر رسحدونو د مهاجرو ډېرښت د دغو هيوادونو رسحدي پوليس دې
په ېتتو څو کلونو ېگ د تر ې
چ د مهاجرو د هجوم د مخنيوي په موخه کلک اقدامات وکړي .خو د کرونا وبا له کبله هم
ته اړ کړي ې
اروپا ته د راتلونکو مهاجرو شمت ډېر کم شوی دی.

ديجيتایل خنډونه تجربه کړل څو ي ېب په
دایس نوي
ي
کن رسحدي ځواکونو ې
د کرونا وبا پر وخت د يونان او تر ې
ر
یس.
ټولن سيمو ته د کډوالو د غت
اروپاب
کن او يونان له الرې د
ي
يي
قانوب راتګ مخه ونيویل ي
ې
مرسته د تر ې
نوي اقدامات
ر
کيلومته اوږده پوله لري .د کرونا پر وخت پر دې رسحد د مهاجر ازدهام
کن رسه کابو ۲۰۰
يونان له تر ې
ً
کن پر پوله يوه زري الرۍ
نسبتا کم وو .له دې فرصت څخه په استفادې رسه د یونان رسحدي پوليسو د تر ې
ر
او يوه دایس « ر
کوچن
صوب آله د يوه
چ تر ېلتې واټن پورې کار کوي .دا
ي
ي
صوب يا غږيزه آله» نصب کړې ې
ي
ې
الوتک د انجن په اندازه دی.
تلویزيون په اندازه ده خو غږ ي ېب د يوې
ې
پویل ته د
اروپاب
چد
مخ
نيویل په موخه کارول ږ
آیل د هغو مهاجرو د ې
يي
ټولن ې
کتي ې
ې
دا او يو شمت نورې ې
ې
داخليدو هڅه کوي.
چ په دې وروستيو ېگ د امريکا او مکسيکو په ګډه پوله جوړ
يو نوی اوسپنت ديوال ي
بيخ هغه ته ورته ې
ر
یس.
شوی وو ،دلته هم جوړ شوی دی څو د تتيدو
نقط نورې هم خوندي کړل ي
ې
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کوونک
شن له خوا کار
له نزدې څخه د دې
ې
ې
څارب په موخه پر لوړو ټاورونو ډېر حساس سينسورونه او د ې
کامرې هم نصب شوي دي.
چ له دې ټاورونو څخه راټول کړی شوي
ويیل دي ې
د يونان چارواکو اسوشتد پريس ختي آژانس ته ي
ر
چ هغوی ي ېب بيا په دقيقه توګه ارزوي.
لتدول ږ
اب کارپوهانو ته ږ
معلومات بيا استخبار ي
کتي ې
د اروپا د رسحدونو خوندي کول
ساتن او د مهاجرو د راتګ د مخنيوي په موخه درې میليارده یورو
ټولن د خپلو رسحدونو د
اروپاب
يي
ي
ې
ټولن پولو ته د ډېرو زياتو مهاجر له
اروپاب
ځانګړې کړي دي .د  ۲۰۱۵او ۲۰۱۶م کلونو په ترڅ ېگ د
يي
ې
ر
پویل پر کلکه څارنه د څو میليارده ډالرو مرصفولو
رسيدو څخه دې
يې
اتحادب درس اخيسن دی او اوس ي ېب د ې
پريکړه کړې ده.
اروپاب
سورب ،عراق او افغانستان څخه په زرونو کسان د مهاجرو په توګه يونان او نورو
هغه وخت له
يي
يې
هيوادونو ته داخليدل.
معلومتي او په سمندرونو ېگ د ګزمو له الرې په
خو د نويو اقداماتو له الرې به د مهاجرو حمل او نقل ژر
ږ
اصیل هدف دی.
کښتيو ېگ د مهاجرو د راتګ مخه نيول د دې ګامونه
ي
عرصي تکنالوژي
ارزوب
اتلونک له پاره د څار او «
شخص ررسکتونو رسه په ګډه د ر
د اروپا د مختلفو پوهنتونو کارپوهانو له
ې
ي
ي
برچ د يونان پر پوله تجربه شوي دي.
چ تر اوسه ي ېب
ځين ې
تکنالوژۍ» يو سیسټم رامنځته کړی دی ې
ي
الوتک د انځورونو او د الس د ورغوي په اندازه سيکت
دا سيسټم په اوبو ،ځمکه ،بحر او هوا ېگ د ېب پېلوټه
ې
ر
ر
ندب يوه کامره هم د
په مرسته د انسان د الس د رګونو د نمونو د ثبتولو وړتيا هم لري .د بايو ميتک پت ې
کتي.
رسحد په شا او خوا ېگ د پټو کسانو د
موندب له پاره کارول ږ
ې
ر
آزموين الندې دی.
ټولن د نورو ررس يق هيوادونو په رسحدونه ېگ دا سيسټم تر
اروپاب
د هنګري ،التويا او د
يي
ې
ې

افریقاب در یک کامیون در شهر والنس فرانسه پیدا شدند .هفته گذشته نت حدود ۱۰
 ۱۱مهاجر غتقانوب
ي
مهاجر غتقانوب پاکستاب در نزدیک یک کامیون در پرتوی در جنوب ررسق فرانسه دستگت شدند.
رومانیاب که یمخواست در یک
به گزارش شبکه محیل رادیو بلوی فرانسه ،روز دوشنبه  ۳۱یم ،یک راننده
ي
پارکینگ محموله گلها را به یک ررسکت در والنس تحویل بدهد ،متوجه حضور مهاجران در کامیون خود
شد.
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بعد از برریس ۱۱ ،مهاجر ر
اریتهای ،از جمله  ۶مهاجر زیرسن ،در قسمت باربری کامیون پیدا شدند.
راننده در جریان تحقیق گفت که از شهر ونتیمیل در ایتالیا به مقصد والنس حرکت کرده و احتمال یمدهد
که مهاجران در همت شهر در کامیون پنهان شده اند.

عکس آرشیف :کنترول یک کامیون توسط پولیس فرانسه

پولیس به پنج مهاجر بزرگسال دستور ترک خاک فرانسه را داد و شش مهاجر زیرسن را نت به یک رسپناه در
بورگ-لس-والنس انتقال داد.
در یک مورد دیگر هفته گذشته پولیس فرانسه حدود  ۱۰مهاجر پاکستاب را در نزدیک یک کامیون در شهر
پرتوی در جنوب ررسق فرانسه پیدا کرد.
به گفته مقامها ،این مهاجران در یک کامیون متعلق به یک ررسکت چک پنهان شده بودند که از ایتالیا به
مقصد فرانسه حرکت کرده بود .راننده بعد از این که وارد مرز فرانسه شد از وجود مهاجران در کامیون
آگایه پیدا کرد.
ی
بعد از برریسهای اولیه ،مهاجران دستگت شده برای درخواست پناهندگ به اداره اتباع خارچ ماریس انتقال
داده شدند.
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وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در یک تماس تلفن با محمدمسیح حمیدی ،شهروند افغان که برنده
ی
دانشجوب ایران در بخش ریاض گردیده است ،صحبت کرده و به نمایندگ از دولت
مقام اول المپیاد علم
ي
افغانستان بخصوص وزارت امور مهاجرین رسیدن وی را به این مقام علم مایه افتخار خوانده و کسب این
مقام را برای وی تتیک گفت.

ایشان حمایت وزارت را از مهاجران و بخصوص از ر
قش دانشجو و علم مهاجران اعالم کرده تاکید کرد که
ی
نمایندگ وزارت امور مهاجرین در کنار سفارت افغانستان مقیم تهران در خدمت مهاجران قرار دارند و تمام
ر
بیشت از مهاجران نخبه که جزء رسمایههای علم و معنوی کشور
تالششان را به منظور حمایت های
هستند انجام یمدهند.
ر
ر
ر
این دانشجوی افغان ،هماکنون دانشجوی مقطع ماستی رشته ریاضیات در دانشگاه صنعن رسیف تهران
است .این اولت بار است که یک شهروند افغان در سطح ایران مقام نخست را در بخش ریاض کسب
یمکند.
به گزارش ختگزاری ایرنا ،یکهزار و  ۶۷۷دانشجو از  ۱۰دانشگاه ایران سال گذشته خورشیدی در
بیستوپنجمت دور المپیاد علم دانشجوب آن کشور رقابت کردهاند که نتایج نهاب آن روز یکشنبه ر
منتش
ي
ي
شده است.
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مقامهای افغان یمگویند که با صدها بجا شده داخیل در غزب کمک شده است.
واحدهللا جمعهزاده سخنگوی وایل غزب در پیایم به رسانهها امروز سهشنبه ( ۱۱جوزا) گفت که این
ی
خانوادهها بر اثر جنگ آواره شده و به شهر غزب پناه آورده اند" :توسط موسسۀ دیآریس در هماهنک با
ادارۀ امور مهاجرین غزب ،برای  ۱۲۵خانواده بجا شده از ولسوایلهای خواجه عمری و قره باغ ۹ ،هزار
افغاب برای هر خانواده توزی ع شده است".

آرشیف ،افراد بیجا شده در والیت غزنی

درگتیهای اخت بت نتوهای افغان و طالبان در ولسوایلهای خواجه عمری و قرهباغ والیت غزب ،شمار
زیادی را آواره کرده .آنان در وضع دشواری به رس یمبرند.
سازمان ملل متحد گفته که از ماه جنوری امسال بیش از صدهزار نفر در مناطق مختلف از جمله هلمند،
بغالن ،لغمان و بدخشان از خانههای شان بجا شده اند.
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مقامهای مرزی یونان یک تیم گزارشگران هالندی را که درباره مهاجران افغان در مرز ترکیه و یونان گزارش
تهیه یمکردند تحت تحقیق قرار دادند .این مقامها مانع از آن شدند که گزارشگران ،این مهاجران را که از
سوی پولیس بلغاریا مورد خشونت قرار گرفته بودند ،همرایه کنند.
به گزارش سایت هالند تایمز ،پولیس مرزی یونان ،برام ورمولن ،گزارشگر با تجربه هالندی و همکاران او را
به دلیل تهیه یک گزارش تصویری از مهاجران افغان تحت تحقیق قرار دادند.

یک گروه از مهاجران افغان که توسط پولیس مرزی یونان دستگیر شدهاند .عکس از@bramvermeul

به گفته برام ورمولن ،ماموران پولیس او همکارانش را به پست مرزی پولیس بردند و اجازه نداند که آنها
یک گروه از مهاجران افغان را که از سوی پولیس بلغاریا مورد آزار قرار گرفته بودند همرایه کنند.
ً
رسما دستگت نکردند اما به برای تحقیق به ر
برام ورمولن در پیایم در ر
دفت پولیس بردند.
تویتگفت« :ما را
ی
پولیس ما را نگذاشت که گروه بزرگ از مهاجران افغان را که از سوی پولیس بلغاریا مورد خشونت قرارگرفته
بودند ،همرایه کنیم .چندین تن از مهاجران از حمله سگها زخم شده بودند و کفش به پا نداشتند».
او در ر
ر
وحش درختان را جمع
تویتش نوشت« :آنان مدت چهار روز هیچ چتی نخورده بودند و میوههای
آوری یمکردند ».یک تن از مهاجران به او گفت که  ۲۴بار تالش کرده وارد مرز یونان گردد اما هر بار او را
پس فرستادهاند.
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برام ورمولن و تیم او درباره خشونتهای اعمال شده علیه پناهجویان و عقب راندن آنها از مرزها برای
VPRO Frontlineگزارش تهیه یمکردند.
عقب راندن مهاجران از مرزها یک اقدام غتقانوب است که در جریان آن پناهجویان با زور از مرزی که وارد
ی
ً
آن شدهاند فورا مجبور به بازگشت یمشوند .این اقدام باعث یمشود که حق درخواست پناهندگ از
پناهجویان سلب گردد.
به گفته برام ورمولن ،مهاجران افغان به گونه دقیق یمدانستند که پولیس یونان در کدام منطقه آنها را
دستگت خواهد کرد .ر
وقن او او و همکارانش از این مهاجران فلم یمگرفتند ،پولیس یونان آنها را برای تحقیق
به پست پولیس برد .برام ورمولن گفت که نمداند مهاجران افغان حاال کجا هستند.
در ماههای گذشته یونان بارها به عقب راندن مهاجران از مرزهای این شکور متهم شده است .در اوایل ماه
یم ،شورای اروپا از آتن خواست که این اقدامات غتقانوب را متوقف کند .مقامهای یوناب این اتهامات را
رد یمکنند.

راننده یک الری در ا یالت بایرن آلمان با شنیدن صدای کوبیدن به الری ،متوجه شد که دو پناهجو در
واسطه نقلیه اش پنهان شده اند .این پناهجویان چند روز بدون ر
دستیس به آب و نان ،محبوس بوده اند.
یک تن از این پناهجویان ،جوان  ۱۶ساله افغان یمباشد که برای تسهیل این سفر ،مبلغ  ۹۰۰۰یورو به
قاچاقتان در ضبستان پرداخته است.
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(عکس :ارشیف)/پولیس  ۴۱مهاجر را از یک الری یخچالی پیدا کرد ۴ .نومبر/عکس: picture-alliance/AP/xanthinew/S. Karypidis

پولیس در شهر روزنهایم روز دوشنبه اعالم کرد که راننده  ۵۰ساله بلغاریاب یک الری در جریان ر
استاحت
ي
در یک توقفگاه ،متوجه صدای کوبیدن در الری اش گردید .این مرد بدون وقفه با از طریق تیلفون اضطراری
با پولیس تماس گرفت.
مرد راننده پس از رسیدن ماموران پولیس دروازه بخش بارگتی را باز کرد .پس از آن مشخص شد که یک
نوجوان  ۱۶ساله افغان و یک پناهجوی  ۳۰ساله پاکستاب در آن جا محبوس بوده اند .سپس هر دو تن به
اداره پولیس آلمان فدرال در روزنهایم انتقال یافتند.
به گزارش پولیس ،مهاجران به ماموران گفتند که سه روز را بدون غذا ستی کرده اند و هرکدام فقط یک
بوتل آب به همراه داشته اند .آن ها گفتند که قاچاقتان در ضبستان پس از دریافت پول ،امکان ورود آن
ها را به بخش بارگتی فراهم کرده اند.
نوجوان افغان گفت که برای آمدن به آلمان  ۹هزار یورو به قاچاقتان پرداخت کرده است .راننده بلغاری
الری گفت ،متوجه نشده که این دو مرد به صورت پنهاب سوار بخش بارگتی الری شده اند.
مهاجر  ۳۰ساله به کمپ مهاجران و مهاجر خوردسال افغان به اداره مسئول نوجوانان ) (Jugendamt
تحویل داده شد.
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