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صفحه                                                                                                                                     عنوان  

 4 ------------- « وز یمهاجر ن» دوربرد در برابر مهاجران نگران است  از دستگاه صوت   ونانیاروپا نسبت به استفاده  هیاتحاد

ي مهاجر  خهڅله اروپا  يړ د مراکش باچا غوا
ي  تهې  ب وانانځمراکش 

 5 ------------------------------------ « وز یمهاجر ن» ومن 

 8 ----------------------------- «وزارت  تیبسایو » ه یافغان در ترک نیو مهاجر  اسپورا یاز د یپناهندگان با شمار  ی   مع دار ید

 6 ----------- « یوله در  چی    دو » خواند  قانوت  ې  افغان را غ یپناهجو  کیاطالعات تلفون همراه  در آلمان برریس یامحکمه

 8 --------------------- « وز یمهاجر ن»  افتند یبه رسپناهها انتقال  لمنیمهاجر از جمله مهاجران پارک و  ۵۴۰از  شی: بسیپار 

 11 - « وز ین ورو ی» گذاشتند   پا به خشیک ها بازمانده پس از سه ماه رسگردات  ده د؛یرس یبه اندونز  ا ینگیروه انیپناهجو  قیقا

ي سازمانونه وا شو، لړ د مهاجرو کمپ وت ک    کال    فرانسه:  ي  اتونهیدغه عمل تي
 13 ------- « وز یمهاجر ن»  هوارول ستونزه نه یس 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

4 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 اخبار کامل  می   

ی از ورود مه  اعالم کرد که برای جلوگې 
ی

 sound) موسوم به اجران، از دستگاه صوت  یونان به تازک
cannon) پرسد نسبت به این اقدام آتن ابراز نگرات  کرده یم کند. حاال اتحادیه اروپا در مرزهایش استفاده یم

 کرد؟   اتحادیه اروپا نقض نخواهد دستگاه، حقوق بنیادی افراد را بر اساس قوانی    که آیا استفاده از این

 
 EPA/JULIEN WARNAND :یون اروپا در بروکسل/عکسروپا در مقابل کمیسبیرق های اتحادیه ا

گزاری اسوشیتدپرس روز دوشنبه گزارش داد که پولیس مرزی یونان، صداهای گوشخراش را از یک الری   خېر
 .فرستدزره پوش به آن سوی مرز با ترکیه یم

تلویزیون کوچک است، اما  کبه اندازه ی (sound cannon) «توپ صدا»این دستگاه صوت  دوربرد یا 
 .باشد اند صدای موتور یک هواپیمای کوچک را داشتهتو یم

ییک است که نصب و استفاده آزمایش    ۲۰۰آن در امتداد مرز  این بخش  از یک سلسله موانع جدید فې  
ی یونان با ترکیه ادامه دارد. آتن یم قانوت  مهاجران خواهد کهکیلومې  به اتحادیه  به این وسیله از ورود غې 

ی کند  .اروپا جلوگې 

ت یانس، سخنگوی کمیسیون اروپا گفت که این کمیسیون های رسانه ها را راجع به  با نگرات  گزارش»ادالېر
ارائه اطالعات بیشې  راجع به استفاده از آن خواهد  و از آتن خواستار « کندسیستم توپ صدا دنبال یم

  .شد
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 اداره   صمیماتحادیه اروپا مانند یونان حق تیانس گفت، در حال که کشورهای عضو 
ی

ی درباره چگونیک گې 
مطابقت با حقوق بنیادی اروپاتي باشد که حق حفظ  باید در »مرزهای شان را دارند، روش های آن ها 

 «.باشدکرامت نې   شامل آن یم

حق ارائه  از آن جمله اقدامات باید متناسب باشد و حقوق بنیادی در نظر گرفته شوند،»او افزود: 
 و ا

ی
بر اساس این اصل نباید تا زمات  که به  .«(non-refoulment) صل عدم اخراجدرخواست پناهندک

 
ی

 .داده نشده، آن ها را از مرز دوباره پس فرستاد مهاجران فرصت ارائه درخواست پناهندک

«Refoulment» که از آن به عنوان «Pushbacks»    اساس شود، بر یاد یم )به عقب راندن اجباری( نې
 .مهاجران ممنوع است پا و معاهده های بی   الملیل در مورد قوانی   اتحادیه ارو 

ي 
ټاپو سيوټا ته په المبو د زرونو مهاجرو د رسېدو وروسته هسپانن   پر  له مراکش څخه د هسپانن   باندت 

ي نيوکي وکړې. اوس مراکش غواړي په دې تړاو جوړ جاړی وکړي مراکش
 .زيات 

 
 (AP Photo/Javier Fergo) .مه منظرې۱۸په سیوټا کي د می په 

ي اتحادتي   ي و اروپاتي ي مراکش اعالن کړی چ 
ي آژانس د خېر له مخ  ز خېر

ته د تللو تر  رسپرستو کم سن  د رويې 
ته منلو له ي مهاجرو د بې 

چاري ولټوي. د مراکش د کورنيو او د بهرنيو چارو وزارت ويیلي  ريبه ال پاره مراکش 
ي د دغه هيواد  ي په ياده قضيه کي اقدامات وکړي چ   .باچا محمد پنځم ورته الرښوونه کړې ده چ 
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ي پر دغه موضوع تي  تر مخه ال د  ي چارواکو له وينا ويل سوي چ 
ي اتحادتي  د غړو هيوادونو رسه  د مراکش  اروپاتي

ي البته پهلرل  کاري هم د  ده. زياته سوې چ  ته لې  ږ ي هيوادونو کي اداري پروسو د دغو مهاجرو د بې  بعضو اروپاتي
 .ځنډ رسه مخامخ کړي دي پرویس  د 

ي څخه د شمالي افريقا په سيمه کي پراته سيوټا ټاپو ته په  په یم مياشت په زرونو انسانان د مراکش له وچ 
رسه تعلق لري. د زرونو مهاجرو دغه اوښتلو د مراکش او هسپانن    هيواد انن   المبو ورغیلي ول. دغه ټاپو د هسپ

 .اړيکو فشارون راوستیلي ول تر منځ پر 

ته په چټیکۍ رسه مراکش ته ي ول، بې 
ي و سيوټا ته اوښن  ه هغه مهاجر چ  اخراج کړل سوي ول. خو هغه  خو اکېر

ي عمرونه تي  تر سن کښته ول او وررسه سيوټا کي پاته سول. هغه ی په ، هغو رسپرست نه ؤ مل مهاجر چ 
ي  وخت د هسپانن   د رسنيو په

ي مراکش نور دغه کمسن مهاجر د همکارۍ د پخوات  راپورونو کي راغیلي ول چ 
ي  تړون

 .په چوکاټ کي نه من 

ي   د دوشننر  په ورځ تور لګول ؤ چ 
مراکش له خپیلي پولي څخه د سيوټا  د هسپانن   لومړي وزير پېدرو شانچې  

ي پر هسپانن   سيایسي فشار وارد کړي. د دواړو هيوادونو  ې  په نه درولو رسهد به هاجرو پر لور د م هڅه کړې چ 
  له پاره و خپل هيواد ته د پوليساريو د  تر منځ

ي هسپانن   د درملن  ي دي، ولي چ 
سيمي د بېلتون  النجمن 

ي د غورځنګ يو مش  ته د ورتګ اجازه ورکړې وه
 .غوښتن 

ي صحرا د خپلواکۍ له پد پوليساريو ډله له مراکش څخه 
کال   ۱۹۷۵اره مبارزه کوي. دغه سيمه تر د لويديخ 

 .پوري د هسپانن   مستعمره وه

رسیدگی به تقاضای پناهندگی  های همراه شان در جریانتلفون ویان علیه بررسی اطالعاتز پناهجشماری ا

تالشی تلفون همراه یک پناهجوی شاکی را غیرقانونی  به محکمه شکایت کرده اند. اکنون یک محکمه اداری

 .خوانده است

 احنامه و مدارکی دیگری را باکن در آلمان درخواست پناهندگی داد، ۲۰۱۹خانم فرحناز زمانی که در سال 

اما پاسپورت نداشت. بنابراین مقامات اداره امور مهاجرت  خود داشت که هویت او را تصدیق می نمودند؛

را برایشان  یادم نیست که من خودم تلفونم»گوید: همراه او را از نزدش گرفتند. فرحناز می و پناهندگی تلفون

ستند به تمام اطالعات تلفون من دسترسی داشته توان آنها دادم. اما آنان می باز کردم و یا رمز تلفون خود را به

 «.باشند

تمام داده های  دقیقه تلفون فرحنار را به او پس دادند و در این زمان ۴۴اداره مهاجرت پس از  مسئوالن

این اداره  ساعت بعد یک تن از کارمندان تلفونش را به کمک یک نرم افزار اطالعات بررسی نمودند. چند

 .بعد از یک ماه تقاضای پناهندگی او رد گردید را درخواست نمود و اتنتیجه این اطالع
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 .بررسی پرونده های پناهجویان در ادارات آلمانی یک امر کامالً عادی شده است در حال حاضر چنین نوع 

  .قانونی خوانده است اما دست کم قضیه فرحنار به محکمه ارائه شده و محکمه اداری برلین آن را غیر

کرد که اداره فدرال امور مهاجرت و پناهندگی حق نداشته  اری برلین روز سه شنبه این هفته فیصلهمحکمه اد

 درخواست پناهندگی دسترسی به معلومات تلفون او را تقاضا کند. قاضی ارشد این در مرحله اول ارائه

مات تلفون این معلو ناهندگی با ثبت غیرضروریمحکمه گفته است که عالوه بر این، اداره مهاجرت و پ

 .پناهجو، قانون را نقض کرده است

 .ای نداشت جز این که تلفون همراه خود را به دسترس مسئوالن اداره مهاجرت بسپاردفرحناز س.، پناهجوی افغان، چاره

نداشته  اینسو، در صورتی که یک پناهجو برای تثبیت هویت خود تذکره یا پاسپورت معتبر به ۲۰۱۷از سال 

بررسی  های تلفون همراه او راداده تواند به هدف تثبیت هویتباشد، اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان می

 .کند

اداره مهاجرت شکایت  جداگانه، پناهجویان با حمایت مدافعان حقوق مدنی علیه این کاردر سه مورد  اما

های همراه کنند که بررسی اطالعات تلفونمی حقوقی کرده اند. شاکیان و مدافعان حقوق مدنی استدالل

 .دباشها نیز قابل نگرانی میهو از نظر قانون حافظت از داد پناهجویان غیرموثر و نامناسب است

از این سه مورد  روز سه شنبه که خبرنگار دویچه وله نیز در آن حضور داشت، نخستین جلسه قضایی جلسه

از تکنولوژی در بررسی تقاضاهای پناهندگی  تواند در مورد نحوه استفاده اداره مهاجرتبود. این حکم می

 .تاثیر بگذارد  در آینده

این حکم نشان » :در برلین گفت« های حقوقیمن آزادیانج»ان غیردولتی دان در سازمبیکمن، حقوق لیا

های همراه یک پناهجو بررسی اطالعات تلفون دهد که تمام عملکرد اداره امور مهاجرت و پناهندگی درمی

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-57769379


http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

8 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 اهجویان داشتههای دیگر پنتواند تأثیراتی بر پروندهاست که این حکم می بیکمن افزوده« باشد.غیرقانونی می

های خصوصی حفاظت داده غیرمستقیم بر شکایاتی خواهد داشت که به شورای نظارت از ادارهباشد و تأثیر 

 .ارائه شده است

آلمان از ابراز نظر در مورد این حکم محکمه خودداری کرده و گفته است  رالاداره مهاجرت و پناهندگی فد

 .خواهد گرفت گر صورتدهد؛ کاری که تا دو هفته دیاز نشر کتبی این حکم واکنش نشان می که پس

های همراه پناهجویان را یک اطالعات تلفون قبل از این، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان بررسی

گیری در از تقلب در درخواست پناهندگی و تسهیل بخشیدن تصمیم ر و ضروری برای جلوگیریامر موث

 .ها عنوان کرده بوددرخواست مورد این

های کاربری حساب ها وور پناهندگی در سرتاسر جهان از فناوری مدرن برای تحلیل دادهام ادارات

 .کنندهای اجتماعی استفاده میپناهجویان در شبکه

به عنوان کشوری که  ایت حقوقی علیه چنین اقداماتی در آلمان یک امر تصادفی نیست، زیرا آلمانکش اما

حفاظت از حریم خصوصی در حال حاضر  تجربه کرده، در را ۲۰دو دوره زمامداری خودکامه در قرن 

 .خیلی حساس و پیشتاز است

اداره مهاجرت و  فرستد کهلینرت، وکیل مدافع فرحناز گفته است که این حکم محکمه سیگنالی می ماتیاس

رای پناهجویان را بررسی و ذخیره کند، کاری که ب هایتواند به این سادگی اطالعات تلفونپناهندگی نمی

 .تصور خواهد بود مردم آلمان یک امر غیر قابل

تواند این کار اداره مهاجرت نخواهد داشت، اما می ثیر مستقیمی بهلینرت گفت که این حکم احتماالً تأ

 پی داشته باشد و در آینده اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی را مجبور کند تا های بیشتری را درمحاکمه

 .زمینه تغییر بدهد عملکرد خود را در این

 هللا کاکر، معی   امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در جریان
 
سفرش در ترکیه با  وف

 های آنان را استماع کرد. مالقات، پیشنهادات و گفتهی ترکیه شماری از دیساپورا و مهاجرین افغان در انقره
در نخست دیاسپورا و مهاجرین افغان از همدل معی   امور پناهندگان ابراز قدردات  و خرسندی کردند و 

 از کتله
ی

 ن افغان به وی پیشکش کردند. ی مهاجریپیشنهادات شان را به نمایندک
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ی    ح محتوای تفاهمنامه آقای کاکر هدف این نشست را استماع احوال و پ یشنهادات دیاسپوراهای افغان و تش 
همکاری میان افغانستان و ترکیه در خصوص مهاجرت عنوان کرد. معی   امور پناهندگان اطمینان داد که 

نگرات  مهاجران افزوده شود؛ بلکه "این سند پروسه ه بهامضا نخواهد رسید کی بهگونه تفاهمنامههیچ
 در آن رعایت اف، نقش نظارت  ادارهعودت و مهاجرت را شف

 
های بی   الملیل را بیشې  و تمایم قواعد حقوف

 خواهد شد."
 

 معی   امور پناهندگان افزود که دولت افغانستان در محتوای این تفاهمنامه تاکید جدی بر رویکرد انسات  و 
 یکسان با مهاجران افغان در ترکیه کرده است. 

وع روند توزی    ع تذکره از سوی هم مهاجرین و دیاسپورای ونییک برای افغانافغان خواهان رس  ها در های الکې 
 ترکیه شدند. 

حدود  .ها انتقال یافتندهای پاریس به رسپناهجون از جاده ۳رسپناه روز پنجشنبه  مهاجر تر  ۵۵۰بیش از 
های ند و بقیه هم شببردرس یم تن ا زاین مهاجران از یکشنبه شب گذشته در پارک ویلمن در پاریس به ۳۵۰

 .آمده بودند به پارک سه شنبه و چهارشنبه از جاهای دیگر 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

10 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 
 ۵۶ها انتقال یافتند. عکس از ویدیوی سازمان یوتوپیاهای پاریس به سرپناهجون از جاده ۳مهاجر بی سرپناه روز پنجشنبه  ۵۵۰بیش از 

اشغال پارک ویلمن از سوی  رسپناه در میدان رپوبلیک پاریس و به دنبال تظاهرات روز یکشنبه مهاجران تر 
را از پارک  مهاجر  ۵۴۶بودند، فرمانداری پولیس ایل دو فرانس  ها باز ماندهفی   به رسپناهمهاجرات  که از ر 

 .های فوری انتقال دادرسپناه ویلمن به

 این مهاجران که افغان و افریقاتي بودند در جریان عملیات تخلیه
ها، ها، هوتلامروز در جمنازیوم بیشې 

 .مهاجران جابجا شدند ها یا مراکز برریس اولیهمراکز نمایشگاه

نامه فرمانداری پولیس گفته شده که تن دیگر افراد  ۱۶تنها و  ن مهاجران مردانتن از ای ۵۳۰ در خېر
 .پذیر از جمله مهاجران زیرسن بودندآسیب

نامه خود گفت:  بهداشن  و اداری بهره مند و به  های اجتمایع،این افراد از کمک» فرماندری پولیس در خېر
 «.خواهند شد های مناسب جابجا عیت شان، در رسپناهتناسب وض

 

وزی برای رعایت حقوق اسایس مهاجران استانتقال مهاجران به رسپناه  ها، پیر

ی، بنیانگذار سازمان ی انتقال رسی    ع »کند، ویلمن همرایه یم که مهاجران را در پارک  ۵۶وتوپیابه گفته یان مې  
مهاجران به شمار « موفقیت کوچیک برای رعایت حقوق اسایس» ها و توام با آرامش مهاجران به رسپناه

 .رودیم
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های پها و کمهمهاجران جاد  مهاجر و تعدادی از  ۸۰های شامل حدود او با این حال تاکید کرد که خانواده
 ماندهنفر یم ۳۰۰حدود  که شکار مجمویع آنان به  دیگر در شمال پاریس

 
 .اندرسد، باف

ی افزود که مق ما »جستجو خواهند کرد در غې  آن  اند که برای این مهاجران نې   راه حلها گفتهامیان مې  
ها نتیجه ل فشار بر مقاماو تاکید کرد که اعما« ریزی کنیم.  های دیگری را برنامهمجبور خواهیم شد اقدام

 .های دیگری را در مناطق دیگر رویدست گرفته استرکزیسیون حال برنام داده و انجمن

مرکز پذیراتي پورت دوله ویلت  ها گزارش دادند که در عملیات امروز، مهاجران امروز بهدی از رسانهتعدا
کت برگزار کننده اصل چند هنگر ب اند. مرکز پورت دوله ویلت، در انتقال داده شده زرگ متعلق به یک رس 

 .ده استدلیل شیوع ویروس کرونا در سال گذشته از فعالیت بازمان ها است که بهبرنامه

بنگالدش آغاز کرده و سپس  ها پناهجوی روهینگیا که ماه فوریه حرکت خود را از سواحلیک قایق حامل ده
 .هایت به اندونزی رسیدروز رسگردات  در ن ۱۱۳در ت  نقص فن  از مسې  منحرف شده بود پس از 

ی که های مربوط به اقلیت مسلمان روهینگیا را دنبال یم مسئول یک گروه حقوق بش  کند با اعالم این خېر
فن  در موتور  یادآور شد که این قایق قرار بود از بنگالدش به سوی مالزی حرکت کند که مشکل مطلب

 .منحرف و رسگردان شود سبب شد تا در میانه راه از مسې  

بنگالدش حرکت  در « بازار کاکس»های ساحیل منطقه همچنی   ترصی    ح کرد که قایق یاد شده از آب وی
 .دادندکودکان تشکیل یم  پناهجوی روهینگیاتي بود که اغلب آنها را زنان و  ۹۰کرده و حامل 

 صد های پنامنطقه تفریخ بازار کاکس در بنگالدش، محیل است که اردوگاه
ی

مان ها هزار مسلهندک
 .روهینگیاتي در آن واقع شده است

و برای نجات  ها است که تحت فشار و رسکوب مقامات میانمار قرار دارد مسلمان روهینگیا سال اقلیت
د  جان خود مجبور است این کشور را ترک و به بنگالدش و دیگر   .کشورهای منطقه پناه بېر

ی که  گرویه  ،«آراکان»مدیر پروژه  کریس ِلوا، کند تحوالت مربوط به اقلیت روهینگیا را رصد یمحقوق بش 
ز گفت  پناهجوی حاض  در این قایق خوب است و آنها در جزیره ۸۱ما مطلع شدیم که حال  :به رویې 

 .ایدامان واقع در استان آچه اندونزی پیاده شدند

که مسئوالن   وی تاکید کرد که پناهجویان صد در صد در آنجا احساس امنیت نخواهند کرد و امیدواریم
 .محیل آنها را پس نزنند

 هند و بنگالدش از پذیرش پناهجویان رس باز زده بودند
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ز آمده است از   در  ه بنگالدش آغاز کرد پناهجوتي که سفر خود را با این قایق از سواحل ۹۰گزارش رویې 
 .تر جان خود را از دست داده بودندبودند هشت نفر پیش

ی این قایق و اقدام به تعمې  آن متوجه مرگ هشت تن تر در ماگارد ساحیل هند پیش ه فوریه هنگام رهگې 
 .از پناهجویان شده بود

 
 یعکس آرشیوی از قایق حامل پناهجویان روهینگیا در سواحل مالز

وری تهیه کرده ا ما از پذیرش مقامات هندی برای بازماندگان این قایق حادثه دیده غذا و مایحتاج اولیه و ض 
 .آنها خودداری کرده بودند

بگذارند و تنها به  زه نداده بودند که پا به قایق آنها گارد ساحیل هند حن  به پناهجویان اجا  ماموران
 .بودند امدادرسات  و رفع مشکل فن  قایق حامل آنها بسنده کرده

شده و جان پناهجویان درون  نقص فن   از سوی دیگر بنگالدش نې   پس از آنکه متوجه شد این قایق دچار 
  ۸۱آن در خطر است با بازگشت 

 
 .مخالفت کرده بودمانده در قایق  پناهجوی باف

در این قایق حادثه  های افرادی که بیش از سه ماهالملیل امداد رسان به مهاجران و خانوادهبی    هایسازمان
کشوهای هند، بنگالدش، میانمار و مقامات   های گذشته از دیده روی آب رسگردان بودند بارها یط ماه

 .خصوص رسنوشت افراد یاد شده در اختیار آنها قرار دهند واسته بودند که اطالعات  در مالزی خ
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ز در   گزارش خود آورده است که هنوز هیچ مسئول در اندونزی حاض  به مصاحبه در خصوص  رویې 
اند ای که وارد آن شدهاز جزیره د که این افراد های حایم پناهجویان نگراننرسنوشت این افراد نشده و سازمان

 .رانده شوند

قانوت  روهینگیاتي که از میانمار یه این کشور پناه آورده بنگالدش پناهجویان داند و یم اند را مهاجران غې 
ایط سخن  برای ادامه حضور این افراد رقم   .زده استرس 

های پرجمعیت در که از میانمار گریخته و در اردوگاهها است  بیش از یک میلیون پناهجوی روهینگیاتي سال
 یم کنند

ی
 .بنگالدش زندک

ارتش میانمار در سال  دهند که پس از رسکوب مرگبار هزار تن از این افراد را پناهجویاتي تشکیل یم ها ده
 .شدندمجبور به فرار از این کشور  ۲۰۱۷

شوند که آنها را یم اند اغلب طعمه قاچاقچیات  از پناهجویان که بسیار آسیب پذیر توصیف شده این قش  
ق آسیا نظې   های فرسوده مالزی ترغیب به سفر دریاتي با قایق با وعده دروغی   کار در کشورهای جنوب رس 

 .کنندو پرخطر یم

   د فرانش  د کال  سیم  
ۍ وییلي نن جمعه د جون میاشن 

نامه  مه تي  ویروال سیمه ک  د یونیکورن په۴قومندات 
کسانو ته   ۵۰۰ه تي  نږدې خېر  هغه کمپ تړل دی چ   سلګونو مهاجرو پیک  په هنګرونو ک  ژوند کاوه. په

ي  په ورته مهال سازمانونه رسپناه برابره شوې.  ي  چ   دغه عملیاتو  واتي
 .اصیلي ستونزه هوارول نه یس 

ي په یوه وي عملیات. ښار ک  د مهاجرو د کمپ د تړلو ن کالې د فرانش  په
ي چ    د کال  قومندات  پاڼه ک  واتي خېر

  
د  یونیکورن په نامه د مهاجرو کمپ تړل دی.  ل سیمه ک  پروت د مه تي  ویروا۴نن جمعه د جون میاشن 

ي حقونو سازمانونو په حواله ي چ    ۸۰۰دغه کمپ ک  نږدې  بش  ي بیا واتي
مهاجر اوسېدل. د پولیسو قومندات 

 .کسانو ژوند کاوه  ۶۰۰ماشومانو په ګډون  ۳۰نږدې  کمپ ک  د 

لپاره یاد کمپ « د چټیلۍ د زیاتېدو د مخنیوي»دغه راز  او « د عامه نظم او ارامتیا»چارواکو زیاته کړې چ   
 .تړل دی

و ګډون درلود ۳۰۰دغه عملیاتو ک  نږدې   .رستې 

ۍ دا هم وییلي چ   د عملیاتو په پایله ک  تي  
ته د هو دو فرانس د هرکیلي په  نکو اوسېدو  ۵۰۰د کال  قومندات 

   قومندان لوی لو  د سیم   مرکزونو ک  رسپناه برابره کړې ده. 
و  له وا دو نور فران فرانسوۍ ورځپات   رسه خېر

 .يک  منیل  چ   د هنګرونو د ویجاړولو کار نن جمعه پیلې  ږ 

https://www.infomigrants.net/ps/search?q=%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%90
https://www.lavoixdunord.fr/1019461/article/2021-06-04/migrants-calais-le-campement-de-l-impasse-magnesia-demantele-plus-d-une-centaine
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 حال کې دي. کرېدېت: مهدي شبیلله ارشیف څخه: کالې کې پولیس د کډوالو یو کمپ د تړلو په 

ته  په ورته مهال کال  ک  د مهاجرو مدافع بنسټونه دا کار تکراري بولي او  ي چ   لږ وروسته به یاد مهاجر بې  واتي
 . ي
: میګران سازمان غړی فرانسوا ګېنوک و  د اوبرژ دو  کمپونو ته راګرچ  ي ي » اتي

 دایس  عملیاتونه ستونزه نه یس 
ي سیاست د « هوارول. 

  نښه ده په وینا تي  کال  ک  د مهاجرو وضعیت د دولت د مهاجرت 
 .مات  

و څو وختونو راهیش  کال  ک  مهاجر تر زیات ه له تې  دوی اوبو ته  فشار الندې دي.  د سازمانونو په خېر
ې کوي لري او پولیس تي  په منظمه توګه خیم  الرسیس نه  فرانسوا  او یا تي  شخصي وسایل ضبطوي.  څې 

 .وضعیت د مهاجرو پر فزییکي او روچي حالت ناوړه اغې   لري ګېنوک ټینګار کوي چ   دغه

 شخړې

و څو ورځو ک  کال  ک  څو څله شخړې رامنځ ته شوې دي.  ه سه شنبه په تې   ۳۰یونیکورن کمپ ته نږدې  تې 
 .ټپیان شول مهاجرو ترمنځ شخړه ک  څلور کسان

ي مهاجرو بجو  ۸د سهار تر  ۳سته د شن   له راډیو په حواله څو ساعتونه ورو  فرانس بلو نور د  یاتي
پورې د اریې 

 .او پولیسو ترمنځ شخړه شوه

  وروسته رامنځ ته شوه چ   د مهاجرو یوې 
ې ډل  غوښتل چ     ۵۰پېښه له هغ 

برتانیا ته د ورتګ لپاره  کسې  
، ي

د کنشو د قوطیو  مهاجرو پر پولیسو  ۳۰۰تر  ۱۵۰ورپش  له  .خو پولیسو تي  مخه ونیوله بندر ته داخل یس 
 .پولیسو بیا د مهاجرو پر وړاندې اوښیک بهوونیک ګاز وکاراوه .ګوزارونه وکړل

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/sept-crs-blesses-apres-de-violents-affrontements-avec-des-migrants-a-calais-1622663441
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ۍ په حواله شخړه ک  
ي ټپیان شوي چ    ۳۲د قومندات  سازمانونه  انتقال شوي دي.  تنه تي  روغتون ته ۷رستې 

ي چ   شخړه ک  مهاجر هم ژوبل شوي دي او   .دي څو کسان روغتون ته وړل شوي بیا واتي

ۍ په ح
واله د کال  ځنګل له تړل کېدو راهیش  د لومړي ځل لپاره د تاوتریخوالي کچه لوړه د پا دو کال  قومندات 

 .شوې ده

ایط د دې سبب شوي چ   مهاجر  ي چ   کال  ک  د ژوند سخت رس     سازمانونه واتي
برتانیا ته د ورتګ لپاره هخر

و څو وختونو ک  د مانش کانال له . وکړي شمې  ک  زیاتوال راغیل  ې برتانیا ته د تلونکو مهاجرو پهالر  په تې 
 .دی

 

 

 

 

 


