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می کامل اخبار
ی
اورزوال گرفی پراشما ،معاون رئیس اداره مهاجرت و پناهندک فدرال آلمان (بامف) در مصاحبه با دویچه
ی
ی
وله (روز دوشنبه) گفت« :البته تغیې مذهب برای روند رسیدک به درخواست پناهندک یک مساله مهم
است و باید بر تصمیم گېی های ما در این زمینه تاثېگذار باشد».

اداره مهاجرت و آوارگان آلمان فدرال (بامف)/عکس: picture-alliance/Geisler-Fotopress

ی
ی
او در عی زمان افزود ،هر مورد رسیدک به درخواست پناهندک باید به صورت جداگانه برریس شود .این
ی
ی
مقام اداره مهاجرت و پناهندک گفت« :وقت که فرد پناهجو در نخستی درخواست پناهندک اش با پاسخ
ی
منف روبرو شده باشد و او پس از آن ،مساله تغیې مذهب را به عنوان دلییل برای دریافت پناهندک مطرح
کند و بنا به خواسته اش غسل تعمید دریافت کند ،مساله فرق یمکند».
به این خاطر وقت که تغیې مذهب در آلمان انجام یمشود ،باید دید که آیا «این اقدام تاکتییک برای دریافت
ی
پناهندک بوده است یا خې».
پراشما تاکید کرد که بامف «مسییح بودن» پناهجون را که در آلمان غسل تعمید شده ،زیر سوال نیمبرد.
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او گفت« :اما ما در این زمینه تحقیق یمکنیم که آیا اعتقاد جدید برای فردی که مسییح شده ،بیشې در
مذهت به کلیسا یمرود ،یا این که
ذهن او نقش دارد یا فرد پناهجو فقط برای ررسکت در جشن های مهم
ی
خون
مذهب جدید پناهجو را منقلب کرده است ،در کلیسا زیاد فعالیت یمکند و در آن جا او را به
ی
یمشناسند».
خانم پراشما در ادامه گفت ،البته در ایران مسیحیان تعقیب یمشوند« ،اما هر فرد مسییح در ایران تعقیب
نیمشود».
در حال که در افغانستان در صورن که مشخص شود ،فردی مذهبش را تغیې داده ،همیشه تعقیب او را
تهدید یمکند.
قلت ،مذهب شان را تغیې داده اند و یا
او عالوه کرد ،بامف در
مورد این که آیا پناهجویان به خاطر اعتقاد ی
ی
این که برای دریافت پناهندک این کار را کرده اند ،تحقیق نیمکند .خانم پراشما افزود« :در صورن که ضمن
برریس همه دالیل و حقایق این تصور برای ما ایجاد شود که فرد متقاض در آن جا (کشور مبدا) به خاطر
مذهت ممکن است تحت تعقیب قرار بگېد ،در آن صورت او (در آلمان) محافظت دریافت
انجام آیی های
ی
یمکند».

واژگون شدن قایق باعث کشته شدن شماری از پناهجویان شد که تالش داشتند خود را از طریق دریای
مدیېانه به ایتالیا برسانند .هالل احمر تونس اعالم کرد امدادگران موفق به نجات جان  ۷۰نفر دیگر از
پناهجویان شدهاند.
یک حادثه دردناک دیگر در آبهای دریای مدیېانه .دستکم  ۲۳نفر از پناهجویان که قصد رساندن
خود به ایتالیا را داشتند ،در اثر واژگون شدن قایق ،جان خود را از دست دادهاند .این حادثه در نزدییک
سواحل تونس روی داده است.
لیت
امدادگرایان موفق به نجات جان  ۷۰نفر دیگر از پناهجویان شدهاند .این پناهجویان قصد داشتند از ی
خود را به المپدوسا ،واقع در ایتالیا برسانند.
گفته یمشود قایق دیگری نې در نزدییک ساحل صفاقس در تونس غرق شده ،اما  ۳۹پناهجوی این قایق
توسط امدادگران نجات یافتهاند.
این نخستی باری نیست که قایقهای حامل پناهجویان در نزدییک ساحل صفاقس دچار سانحه یمشوند.
در ماه آوریل نې  ۲۱نفر دیگر از پناهجویان که قصد رساندن خود به اروپا را داشتند ،جان خود را در
آبهای این منطقه از دست داده بودند .در ماه مارس سال جاری نې ،در حادثه مشابیه ۳۹ ،پناهجو جان
باختند.
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سازمان بیالملیل مهاجرت اعالم کرد که تنها در سال  ،۲۰۱۹بیش از  ۱۲۰۰پناهجو در مسې خود به سوی
اروپا در دریای مدیېانه جان خود را از دست دادهاند.

قایق حامل پناهجویان؛ بارها پناهجویان در اثر واژگون شدن قایق جان میبازند

یط این مدت  ۱۲هزار نفر به علت وضعیت وخیم اقتصادی و فقدان حقوق اجتمایع تالش کرده بودند،
لیت خود را به اروپا برسانند.
از تونس و ی

له تېې جمع راهیس لږترلږه  ۷۰۰مهاجرو له فرانس څخه د مانش کانال له الرې ځانونه برتانیا ته رسول
دي .په ورته مهال چارواک وان د هوا د حاالتو ښه وال د دې سبب شوي چ زیات شمې مهاجر له سمندره
د تېېدو لپاره هڅه وکړي .
د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمېو له میح په تېو څلورو ورځو ک لږترلږه  ۷۰۰مهاجر د مانش کانال له
کېي چ د هوا د حاالتو ښه وال له دغه کانال څخه د تېېدو نکو
الرې ځان برتانیا ته رسول دی .ویل ږ
مهاجرو د شمې د زیاتېدو سبب شوی دی.
ین ین یس په یو راپور ک د برتانیا د کورنیو چارو وزارت له قوله وان تېه جمعه د یم میاشت ۲۸مه ۳۳۶
شنت په ورځ  ۱۴۴تنه نور په ۷
کسان چ په  ۱۹کښتیو ک سپاره ول دغه هیواد ته رسېدل دي .دغه راز د ی
کښتیو ک برتانیا ته ورسېدل .تېه یکشنبه بیا برتانوي ځواکونو مانش کانال ک  ۱۷مهاجر ونیول چ په یوه
دوشنت په ورځ کوچنیو کښتیو ک سېو  ۷۱کسانو ځانونه برتانوي سواحلو
کښت ک سپاره ول .همدارنګه د
ی
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خېیال سیمون جونز د برتانیا د کورنیو چارو وزارت له قوله وان چ پرون سه شنبه
ته ورسول.د ین ین یس ی
 ۱۳۲کسان چ  ۶کښتیو ک سپاره ول برتانیا ته رسېدل دي.
په ورته مهال فرانسوي چارواکو تېو څو ورځو ک د مانش کانال له الرې برتانیا ته د زیاتو مهاجرو د ورتګ
مخه نیول ده .فرانسوۍ ورځپان له وا دو نور د پا دو کال د عایم امنیت د دیپارتمنت ر
مش له قوله راپور
ورکړی چ پولیسو تېه دوشنبه سنګات او پورتل سواحلو ک د څلور کښتیو مخه ونیوله.

مانش کانال کې د بریتانیایي ځواکونو لخوا د کډوالو ژغورل .انځور :پېکچر االینز

د بولون سور مې مرکزي کمېشې ارنو ژوبلن یادې ورځپان ته وییل چ هره شپه رستېي د مانش کانال له
خېه ن د هوا د حاالتو ښه وال د دې سبب شوی
الرې د ناقانونه سفرونو د مخنیوي لپاره مبارزه کوي .په ی
چ زیات شمې مهاجر له مانشه د تېېدو لپاره هڅه وکړي.
د مهاجرو ترمنځ شخړه
د فرانس شمال سیمه ک سلګونه مهاجر په خورا سختو ررسایطو ک ژوند تېوي .دغه وضعیت کله ناکله د
کېي .پرون سه شنبه د شت له خوا کال ک د نږدې  ۳۰مهاجرو ترمنځ شخړې
مهاجرو ترمنځ د شخړو سبب ږ
په پایله ک څلور کسان ټپیان شول.
د ال وا دو نور ورځپان له میح چارواکو د شخړې دپه اړه پلټت پیل کړې دي.
رسک ته نږدې مګنېیا سیمه ک رامنځ ته شوه.
پېښه پرون سه شنبه د جون میاشت لومړۍ نېټه سنت عمر ړ
د ال وا دو نور په حواله دغه سیمه ک د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې  ۳۰۰مهاجر ژوند کوي.
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ورځپان زیاته کړې چ د یوه دولت فرمان له میح ټاکل شوې چ راتلونیک ک دغه مهاجر د له کاره لوېدلو
ورسل ریس.
هنګرونو څخه ر ړ

در نشست با ابراهیم آیدن ،عضو مجلس نمایندگان ترکیه و رییس گروپ پارلمان دوست بی افغانستان و
ترکیه ،وف هللا کاکر ،معی امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در رابطه به ضورت
تفاهمنامه همکاری دو جانبه میان دو کشور در عرصه مهاجرت صحبت کرد.

آقای کاکر ضمن یاد آوری روابط نیک ،دیرینه و دوستانه افغانستان و ترکیه از بر حفظ و تداوم همکاری
میان دو کشور در عرصه مهاجرت افغانها تاکید کرد.
در همی حال ،آقای آیدن نې افغانستان را از جمله کشورهای عنوان کرد که روابط دوستانهاش با ترکیه
پیشینه طوالن مدت دارد.
ی
در همی حال ،وی از هماهنیک برای سفر گروپ پارلمان دوست بی افغانستان و ترکیه به افغانستان برای
خې
تقویت همکاری میان دو کشور در عرصههای مهاجرت ،صلح ،تعلیم و تربیه ،زراعت و دیگر بخشها ی
داد.
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تدرییح محدودیتهای کرونان مسافرتها افزایش یمیابد ،اروپا پیام واضیح به مهاجران
در حال که با رفع
ی
دارد :دور باشید! اروپا در بخش فن آوریهای دیجیتال ر
پیشفته برای نظارت از مرزها رسمایه گذاری عظییم
را آغاز کرده است.
پولیس مرزی یونان با استفاده از یک دستگاه صون دوربرد صداهای گوشخر رایس را از یک الری زرهپوش
به آن سوی مرز مشېک با ترکیه یمفرستد .این دستگاه به اصطالح توپ صون یا » «Sound cannonبه
اندازه یک تلویزیون کوچک است ،اما یمتواند صدای ماشی یک هواپیمای جت را داشته باشد.
نامېده ر
بخس از یک سلسله موانع جدید دیجیتال است که در دوران کرونا در مرز  ۲۰۰کیلومېی
دستگاه ی
ر
آزمایس مورد استفاده قرار گرفته است تا به این وسیله از ورود
یونان با ترکیه نصب شده و به صورت
غېقانون مهاجران به اتحادیه اروپا جلوگېی شود.
گذرگاههان که در امتداد رودخانه ایوروس زیاد مورد استفاده مهاجران قرار یمگرفتند ،با یک دیوار فوالدی
جدید مسدود شده اند.
مسئوالن در حال مجهز کردن برجهای نظارت با کمرههای دوربرد ،دوربیهای دید در شب و حسگرهای
متعدد هستند .دادههان که از این طریق به دست یمآیند ،به مراکز کنېول فرستاده یمشوند تا رفت و
آمدهای مشکوک با استفاده از هوش مصنویع تشخیص داده شود.
خېگزاری اسوشیتدپرس گفت« :ما با این
دیمونستنیس کامارجیوس ،رئیس گارد مرزی در منطقه ،به ی
دستگاهها تصویر مشخیص از آن چه در مرز رخ یمدهد خواهیم داشت».
در ن بحران مهاجرت در سالهای  ۲۰۱۵و  ،۲۰۱۶اتحادیه اروپا سه میلیارد یورو ( ۳،۷میلیارد دالر) در
بخش تحقیقات راجع به فنآوری امنیت رسمایه گذاری کرده است .در آن زمان بیش از یک میلیون مهاجر
ً
که عمدتا از کشورهای سوریه ،عراق و افغانستان بودند ،به یونان و کشورهای دیگر اتحادیه اروپا آمدند.
ردیان زودهنگام مهاجران و جلوگېی از ورود
هدف از ایجاد شبکه خودکار نظارت در مرز یونان با ترکیه،
ی
آنها به یونان است .ماموران به این منظور در مرز یآن و خشکه گزمه یمزنند و از نورافکن و دستگاههای
صون دوربرد استفاده یم کنند.
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«نباید از مهاجران برای مقاصد سیایس استفاده کنند .این غېانسان است»
کامارجیوس ،رئیس گارد مرزی منطقه در ادامه گفت که بخشهای کلیدی این شبکه خودکار نظارن تا پایان
سال به جریان خواهد افتاد .او افزود« :وظیفه ما جلوگېی از ورود غېقانون مهاجران به کشور است .ما
به این منظور به تجهېات و ابزار مدرن نیاز داریم».
محققان در دانشگاههای اروپا که با ررسکتهای خصوض کار یمکنند ،فنآوریهای بسیار مدرن را در زمینه
ی
ر
آزمایس مورد
نظارت تولید کرده اند و بخش بزرک از این تجهېات را در مرز یونان با ترکیه به صورت
استفاده قرار داده اند.

عکس از سال  ،۲۰۲۰پولیس یونان از ورود مهاجران جلوگیری میکند

استفاده از دستگاههای دروغ سنج که به هوش مصنویع مجهز هستند و روباتهان که در مرز مصاحبه
یمکنند ،به جریان افتاده است .اسکېهای کف دست خطوط منحرص به فرد بر کف دستان اشخاص را
ثبت یمکنند و از این دادهها برای تعیی هویت استفاده یمکنند.
استفاده از چنی دستگاهها و تجهېان در مجارستان ،لتوانیا و کشورهای دیگر در مناطق ررسف اتحادیه اروپا
ر
آزمایس انجام شده است.
به صورت
ردیان شامل شوند .اما گروههای حایم حقوق ب رش
قرار نیست که همه این تجهېات در سیستم جدید
ی
یمگویند که این فنآوریهای در حال ظهور ،فضا را برای مهاجران که به دنبال امنیت هستند و از جنگ
فرار یمکنند ،تنگتر یمکند.
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پاتریک برایر ،ییک از نمایندگان پارلمان اروپا از کشور آلمان خواهان این شد که جزئیات استفاده از سیستم
دروغ سنج مجهز به هوش مصنویع علت شود.
حضور اعضای داعش در کمپ مهاجران موریا؟

خېگزاری اسوشیتدپرس گفت که قبال هم در مناطق مرزی
برایر که از حزب «دزدان دریان آلمان» است ،به ی
ً
ر
آزمایس از فنآوریهان استفاده شده که بعدا در مورد شهروندان اروپان مورد استفاده قرار
به صورت
گرفته اند .او گفته است که به این خاطر مردم باید به خاطر خودشان هم که شده ،چشم و گوش شان را
باز نگهدارند .او از مقامهای مسئول خواست ،اجازه دهند به خاطر نگرانهای اخالف که وجود دارد ،بر
سیستم کنېول مرزی به صورت گسېده نظارت شود و از فروش این فنآوریهای بسیار ر
پیشفته به
رژیمهای اقتدارگرا جلوگېی شود.
اال یاکوبوفسکا از گروه حایم حقوق دیجیتال » «EDRiدر این باره گفت ،این که از کمکهای مال اتحادیه
اروپا فنآوریهای گرانقیمت تهیه یمگردد که به هدف جرم انگاری علیه مهاجران مورد استفاده قرار
ً
یمگېند ،واقعا نگران کننده است.
در طول همه گېی کرونا شمار مهاجران در بسیاری از کشورهای اروپان سیر نزولی داشته است .به طور
مثال در یونان شمار مهاجران تازه رسیده از تقریبا  ۷۵هزار تن در سال  ۲۰۱۹به  ۱۵۷۰۰تن در سال ۲۰۲۰
رسید که به معنای کاهش  ۷۸درصدی است.
اما براساس دادههای سازمان ملل ،تعداد مهاجران دوباره افزایش خواهد یافت .بی سالهای  ۲۰۰۰تا سال
 ۲۰۲۰تعداد مجمویع مهاجران در سطح جهان بیش از  ۸۰درصد افزایش یافته و به  ۲۷۲میلیون تن رسید.
در پوروس که یک قریه در مرز یونان با ترکیه است ،بسیاری از خانهها مېوکه هستند و در حال
ر
فروپایس .دیوار فوالدی ایجاد شده در این منطقه برای گاوها حکم یک مانع در برابر باد را دارد و آنها در
آن نزدییک اسېاحت یمکنند.
پاناجیوتیس کورجیانیس ،ییک از باشندگان پوروس یمگوید که دیوار و اقدامات بازدارنده دیگر مېان ورود
مهاجران را به صفر رسانده است .او گفت« :ما آنها را یمدیدیم که چگونه از مرز عبور یمکنند و در
گروههای  ۸۰تا  ۱۰۰نفری از قریه ما یمگذرند .ما نیمترسیدیم .آنها (مهاجران) نیمخواهند این جا بمانند.
همه این اتفاقان که در اطراف ما رخ یمدهد ،به ما ارتباط نیم گېد».

بعد از لسبوس و خیوس و ساموس ،حاال آتن ،ییک از تارییحترین و زیباترین شهرهای اروپا تبدیل به جهنیم
برای پناهجویان شده است .از کمپ الئوناس تا میدان پېوزی در آتن پناهجویان با کمېین امکانات
رسگردانند.
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در یک منطقه صنعت که یک رب ع ساعت با ماشی از مرکز آتن فاصله دارد ،کمپ پناهجویان الئوناس واقع
شده است .این کمپ در ابتدا که برای سکونت پناهجویان تغیې کاربری داده شد ،جزو ییک از بهېین
کمپهای پناهجویان بود ،اما حاال تبدیل به ییک از بدترینها شده است.
گزارشگر شبکه اول تلویزیون آلمان در این کمپ با یک ایران به نام عیل صحبت کرده است .عیل  ۲۲سال
دارد و چهارسال است در الئوناس اقامت دارد .او تایید یمکند که این کمپ ییک از بهېین کمپهای
پناهجویان در یونان بوده اما وضعیت آن هرروز بدتر شده و در حال حاض تبدیل به محیل آلوده،
غېب هداشت و مرکزی برای کارهای خالف از جمله دزدی شده است.
بهروز اسدی ،فعال حقوق پناهندگان در موسسه پروآزول در حال حاض به این کمپ رفته است .او به
ی
دویچهوله فاریس یمگوید که ر
اکې پناهجویان این کمپ ایران و افغان هستند و در چادر زندک یمکنند.
او یمگوید« :در این ررسایط بسیار بد کرونا هیچگونه اصول بهداشت از قبیل استفاده از ماسک ،لوازم
بهداشت و ضدعفون و.....رعایت نیمشود  .کمپ الئوناس تبدیل به مرکز داد و ستد سطح پایی و یک بازار
مکاره شده است».
اسدی با یک پناهجوی ایران از شېاز به نام غالمرضا صحبت کرده که شش سال است اینجاست و تقاضای
ی
پناهندکاش رد شده است .غالمرضا از نظر روچ و روان در وضعیت بسیار بدی قرار دارد .پناهجوی
دیگری به نام محمد از افغانستان هم در ررساییط مشابه غالمرضاست.
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به گفته اسدی پناهجویان در این کمپ کارتن و مقوا جمعآوری کرده و برای فروش به شهر یمبرند تا بتوانند
اندک درآمد کسب کنند .قیمت هر کیلو کارتن برای فروش  ۱۵تا  ۲۰سنت است.
ساکنان دوبرابر ظرفیت
ی
جانشی پیشی شهردار آتن که در حال حاض با موسسه کمکرسان "همبستیک ،حاال" کار یمکند به
گزارشگر شبکه اول تلویزیون آلمان گفته که الئوناس واقعا ررسایط متفاون با سایرکمپها داشته و به عنوان
مثال اصال چادر در آنجا نبوده و همه پناهجویان در کانتیېهای مجهز به آب آشامیدن سکونت داشتند.
به گفته لفېیس پاپاگیاناکیس ،در گذشته حدود  ۱۹۰۰پناهجو در این کمپ بودهاند که  ۶۰درصد آنها زن
و کودک بودند .در حال حاض اما حدود سه هزار نفر در الئوناس سکونت دارند و هر روز نې بر تعداد آنها
افزوده یمشود .به همی دلیل مسئوالن شهر مجبور شدهاند برای تعداد اضافه در محوطه کمپ چادر
بزنند.
همه ز
چی از موریا آغاز شد
معاون سابق شهردار آتن یمگوید همه مشکالت از زمان آتش سوزی در کمپ موریا آغاز شد .کمپ موریا
سپتامې گذشته توسط چند پناهجو که به وضعیت این کمپ اعېاض
که در جزیره لسبوس قرار داشت،
ی
داشتند به آتش کشیده شد .این کمپ در اصل برای سکونت سه هزار نفر تعبیه شده بود اما در زمان آتش
سوزی  ۱۲هزار و  ۶۰۰پناهجو در آن اقامت داشتند .تمایم این افراد بعد از آتش سوزی ینخانمان شدند.
ی
بعد از این حادثه دولت یونان آن دسته از پناهجویان موریا را که تقاضای پناهندکشان پذیرفته شده بود
به آتن منتقل کرد .به گفته دولت یونان ،به دلیل شیوع کرونا ،پناهجویان سایر جزیرهها نې باید این جزایر
ی
را ترک کنند و به آتن بروند ،از جمله کسان که احتمال پذیرش تقاضای پناهندکشان بسیار باالست و نې
زنان حامله ،افراد بیمار و سالخورده و کودکان.
ی
زندگ در خیابان
بر اساس آخرین آمار وزارت حمایت از شهروندان یونان ،در حال حاض  ۹هزار پناهجو در جزایر لسبوس،
خیوس ،کس ،لروس و ساموس اقامت دارند .سال گذشته این تعداد بیش از  ۴۰هزار نفر بود .در آتن نې
ی
در حال حاض حدود  ۴۰هزار پناهنده و پناهجو هستند که بسیاری از آنها در خیابان زندک یمکنند.
بهروز اسدی به دویچهوله یمگوید که در میدان ویکتوریای آتن که میدان تارییح و بسیار زیباست ،تعداد
زیادی پناهجو در خیابان و زیر چادر به رس یمبرند.
ماموران شهرداری و پلیس هرچند یکبار به این میدان رفته و پناهجویان را به کمپهان نظې الئوناس و دیگر
کمپهای آتن که ظرفیتشان مدتهاست تکمیل شده ،یمبرند.
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ی
اسدی یمگوید شایعهای در کمپها پیچیده مبت بر این که دولت تصمیم دارد کمپهای بزرک در شمال
یونان درست کند که معروف به کمپهای بسته هستند بدین معنا که رفت و آمد به بېون از این کمپها
بسیار سخت است و پناهجویان فقط برای کارهای ضوری یمتوانند کمپ را ترک کنند.
ی
حقوق پناهندگ فقط  ۳۰روز
آنچه که باعث سختتر شدن وضعیت پناهندگان در یونان شده قانون جدیدی است که از سال گذشته
ی
اجران شده و به موجب آن کسان که پناهندکشان پذیرفته یمشود تنها  ۳۰روز پس از پذیرش اجازه دارند
توجیت بهرهمند شوند .پس از  ۳۰روز این پناهندگان
در کمپ مانده و از مزایای آن از قبیل تامی غذا و پول
ی
باید کمپ را ترک و خودشان کار و خانه پیدا کنند .این مهلت قبال شش ماه بود.
به همی دلیل بسیاری از این پناهندگان سع یمکنند خود را به ییک از کشورهای اروپای شمال برسانند.
اخېا دادگایه در آلمان تصویب کرد که پناهندگان که در یک کشور اروپان مورد اذیت و آزار قرار گرفته و یا
از ررسایط انسان برخوردار نیستند یمتوانند در آلمان اقامت کنند.
بهروز اسدی یمگوید ،بسیاری از پناهندگان که تقاضایشان در یونان پذیرفته شده به همی دلیل در تالش
رفی به آلمان هستند .به گفته او از اول ژانویه تا اواسط ماه مه نزدیک به  ۱۳هزار نفر از این طریق وارد
خاک آلمان شدهاند ،یعت ماهیانه بیش از دو هزار نفر و اگر وضع به همی منوال پیش برود ،ممکن است
آلمان هم دیگر این پناهندگان را نپذیرد.
لفېیس پاپاگیاناکیس یمگوید هدف دولت یونان این است که شمار پناهندگان را در این کشور کاهش دهد.
یونان بیش از یک دهه است که در بحران اقتصادی به رس یمبرد و به بسیاری از کشورهای اروپان از جمله
آلمان مقروض است.
ز
پناهجویان "غیقانون"
بهروز اسدی ییک دیگر از معضالت در یونان را پناهجویان "غېقانون" یمداند .این افراد کسان هستند که
ی
خود را به یونان رساندهاند ،اما نیمخواهند در این کشور تقاضای پناهندک بدهند و در نتیجه بدون مدارک
و بدون اجازه بیشې در آتن رسگردانند تا بلکه روزی بتوانند خود را به کشورهای شمال برسانند.
ییک از شعارهای اصیل نهادهای حمایت از حقوق پناهندگان این است که "هیچ انسان غېقانون نیست".
اما از این شعار تا واقعیت ،فاصله بسیار زیاد است .واقعیت ،انسانهان هستند که تنها به خاطر داشی
ی
ی
یک زندک بهې و بسیاری از آنها در فرار از جنگ و قحیط و گرسنیک رایه اروپا یمشوند اما مقصد بیشې آنها
ر
غرن و یا خیابانهای آتن و پاریس.
در نهایت یا جنگلهای کاله است ،یا کشېارهای بی اروپای رسف و ی
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شنت و افغانستان د مهاجرو د اخراج د ضد ورچ په
د مهاجرو د مالتړ بيل سازمانونه غواړي چ راتلونیک ی
توګه ولمانیح.
مهاجر او د مهاجرو مالتړي دغه شنبه (د  ۲۰۲۱کال د جون ۵مه نېټه) په آلمان ک د يو شمې الريونونو او
احتجاجونو اراده لري .هغوی غواړي و افغانستان ته د مهاجرو د اخراجونو پر ضد احتجاج وکړي .
په ټولېه توګه د آلمان په  ۹ښارونو ک الريونونه او احتجاجونه پالن سوي دي .د اخراج ضد کامپاين د دیع
شنت په ورځ ورکړل .د نورو
ورچ په تړاو معلومات د آلمان په هانوور ښار ک د مهاجرو د مالتړ شورا د سه ی
ښارونو تر څنګ به په برلی ،کولن او مونشن ک دغه غونډي تر رسه یس.
کېي چ جګړې ادامه لري او په وروستيو وختونو ک په دغه
په افغانستان ک له څلويښتو څخه زيات کالونه ږ
خېه د اخراج ضد شبیک او په نيدر زاکسن ک د مهاجرو د
هيواد ک امنيت وضعيت ال نازک سوی دی .دا ی
مالتړ شورا کړې ده.
کېي .هغوی زياتوي چ د کرونا
د هغوی په وينا په افغانستان ک هره ورځ هدف وژن او بريدونه تر رسه ږ
ر
ل
پاندیم په افغانستان ک د خلکو خراب حالت ال بدتر کړی دی .په دغه هيواد ک د ولس اکېيت په ین وز ۍ
ر
طت مراقبت او تعليم او تربت ته اړين الرسیس نه لري.
ک ژوند کوي او اکېيت ن د کار بازار ،ی
يادو سازمانونو ويیل چ د «ګلوبل پيس اندکس» له میح افغانستان د نړۍ له تر ټولو ناامنه هيوادونو څخه
دی .د هغوی په وينا تقريبا  ۲،۶مليونه افغانان و ګاونډي هيوادونو ته مهاجر سوي دي چ هلته هيڅ ډول
حقونه نه لري .زياته سوې چ پخپله د هيواد دننه هم د کورن مهاجرو شمې ډېر زيات دی.
خو د آلمان حکومت او د زياتو آلمان فدرال ايالتونو حکومتونه د  ۲۰۱۶کال د پاي راهيس و افغانستان ته
رد سوو مهاجرو د اخراج پاليس عمیل کوي او ورباندي ټينګار کوي .د يادو سازمانونو په وينا له هغه راهيس
تر  ۱۰۰۰څخه زيات انسانان په هوان الره افغانستان ته اخراج سوي دي.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان
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وکابل ته د افغان مهاجرو د اخراج د پرواز چمتو والی| Photo: Imago/M.Trammer

د اخراج ضد شبیک نه يوازي و افغانستان ته د افغان مهاجرو د اخراج د درولو غوښتنه کړېده ،بلکه دغه
کورن
شبکه دغو افغانانو ته د اقایم ورکولو غوښتنه هم کوي .هغوی غوښتنه کوي چ د افغان مهاجرو
ۍ
یس ورته راوغوښتل یس.
دي هم بېله زيان بيوروکرا ۍ

نهادهای عدل و قضان اسپانیا ،نېوهای مرزی این کشور را به دلیل اخراج پناهجویان زیرسن به مراکش
تحت پیگرد قانون قرار داده اند.
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ی
خېگزاری رویېز به ر
نش رسیده ،چگونیک برخورد رسبازان اسپانیان با یک
در یک نوار تصویری که از سوی ی
نوجوان مهاجر بازتاب یافته است.
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