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صفحه                                                                                                                                     عنوان  

 4 --------------------------------------------- « وز یمهاجر ن» اژه نجات داده است  یایمهاجر را از در  ۳۷۰۰از  شیب هیترک

 5 ----------------------------------------- « یدر  TRT» را نجات داد  ونانی یرانده شده از سو  نیهفده تن از مهاجر  هیترک

  ی
 6 ------------------------------------------- « وز یمهاجر ن»  يې    لینن پنجشنبه پ ړۍل ی   د مهاجرو د واکس ک    انو ګاپو ټ ونان 
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 اخبار کامل  میر  

اند. به مهاجر را در از دریای اژه نجات داده ۳۷۰۰بیشېر از ۲۰۲۱گویند که از آغاز سال های ترکیه یممقام
وهای مرزی این کشور به سوی ترکیه ها این مهاجران یمگفته مقام خواستند به یونان بروند اما از سوی نې 
 .اندده شدهعقب ران

 
 قایق مهاجران در دریای اژه میان ترکیه و یونان. عکس از آرشیف

های اژه مهاجر را از آب ۳۷۶۳تا کنون  ۲۰۲۱به گزارش روزنامه صباح، نگهبانان ساحیل ترکیه از آغاز سال 
وهای یونان  آنان را به سوی  های ترکیه آبنجات دادند. این مهاجران تالش داشتند به یونان بروند اما نې 

 .عقب راندند

وری  ۱۶۹روزنامه نوشته است که در ماه جنوری  ، در ماه اپریل ۸۲۵، در ماه مارچ ۵۲۴مهاجر، در ماه فېر
وهای ترکیه نجات داده شده ۶۲۵و در ماه یم نې    ۱۶۲۰  .اندمهاجر توسط نې 

مهاجر را از دریای اژه  ۱۲۶۵۵های ترکیه، سال گذشته نیورهای این کشور این درحالیست که به گفته مقام
 .نجات دادند

های دفاع از حقوق مهاجران یونان را به عقب راندن مهاجران از مرزهای های اخې  ترکیه و سازماندر ماه
 .کنند. یونان همواره این اتهامات را رد کرده استاین کشور متهم یم
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باید مهاجران را از مرزهای این کشور عقب در نیمه ماه اپریل امسال، شورای اروپا از یونان خواست که ن
 .بزند

 لیسبوس شکایبر را علیه یونان در دادگاه حقوق بش  اروپا ثبت کرد که 
ر
در اواخر ماه اپریل نې   مرکز حقوق

ی از ورود پناهجویان و اخراج اجباری آنان از دریای اژه به ترکیه شده است  .بر اساس آن آتن متهم جلوگې 

 این مهاجرین در ولسوایل آیواجیک والیت چنق قلعه ترکیه نجات داده شدند

سواحل ولسوایل آیواجیک والیتچنق قلعه  که از سوی یونان به سوی مهاجرین نامنظم هفده تن از

 رانده شده بودند، نجات داده شدند.  ترکیه

 

ی در مورد یک گروه مهاجر  س بیانیه ای دربر اسا نبر قوماندان  گارد ساحیل، پس از دریافت خېر سایت اینېر

وهای گارد ساحیل به منطقه حرکت نمود.   نامنظم در یک قایق بادی در سواحل بادمیل آیواجیک، قایق نې 

 شدند. هفده تن که از سوی یونان به آبهای ترکیه رانده شده بودند، نجات داده 

 مهاجرین نامنظم، پس از انجام امور اداری، به مامورین مرکز باز پس فرستادن خارجیان تحویل داده شدند. 
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  چارواکو نن پنجشنبه د جون میاشبر

خیوس ټاپوګانو ک  د مه د دغه هیواد په لېسبوس، ساموس او ۳یونان 
  .کډوالو د واکسی   لړۍ د پیل خېر ورکړی دی

  دویمه د انا په نامه 
  چارو مش  مانوس بوګوتیتیس پرون چهارشنبه د جون میاشبر

د یونان د پناه غوښتب 
  ټاپوګانو ک  د جانسون 

و ک  وویل، ټاکل شوې چ   س له نن پنجشنبه یونان  ي اژانس سه په خېر   خېر
یونان 

  اټن څخه استول شوې ډله به د اند جا
. په وینا ن   د یونان پالزمېب   

نسون واکسی   پر مهاجرو تطبیق ش 
 .واکسی   د تطبیقولو دنده پر مخ یوش  

 
 مه لېسبوس ټاپو کې د مهاجرو خیمې. کرېډېت: رویترز، الیاس مارکو۱۳د مۍ میاشتې  ۲۰۲۰د 

سلنه ن   چمتووایل ښوویل چ   ځانونه  ۱۵خه نوموړي زیاته کړې چ   دمګړۍ د پناه غوښتونکو له ډیل  څ
 .واکسی   کړي

  :  دا هم وییل 
سلنه ن   تر  ۳۰که داش  ګومان وکړو چ   د دغو کسانو له ډیل  »د یونان د مهاجرو چارو مش 

سلنه کسان تر دې دمخه ناروغان شوي دي، د پاتو کسانو په واکسینولو  ۳۰کم عمر لرونک  مهاجر دي او   ۱۸
 «.روس پر وړاندې د مهاجرو خوندیتوب پورې لنډه الره دهسه د کورونا وی
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  کمپونو 
ټاکل شوې چ   دغه لړۍ د لېسبوس ټاپو په کاراتپه، د خیوس ټاپو په ویال او د ساموس ټاپو په وانر

 .  
پاڼه ک  وییل  چ   هره  ک  ترسه ش    په یوه خېر

انو ادارې د اړیک  مسویل  دورا وانک  ر
یونان ک  د نر  سحده ډاکېر

ي  ۱۰۰پنجشنبه او جمعه    .کسانو ته واکسی   ورکول کې   

  ټاپوګانو ک  نږدې د کډوا 
  دمګړۍ یونان 

و له مخ  مهاجر  ۹۴۰۰لو په چارو ک  د ملګرو ملتونو ادارې د شمې 
ي  .اوسې   

ي حقونو مدافع بنسټونو په وار وار ټاپوګانو ک  د مهاجرو د ژوند پر خراب وضعیت او د کمپونو پر  
د بش 

یال نیوک  کړې دي. د کورونا ویروس کړکېچ پر مهال یا صخ  چاپې  دو بنسټونو په ځانګړې توګه پر مهاجرو غې 
 .لګول شویو بندیزونه غندول

ۍ ک  یوازې د  
  ټاپوګانو ک  بند مهاجر په اون 

  وګړو بندیزونه لرې شوي دي یونان 
په داش  حال ک  چ   پر یونان 

 .څو ساعتونو لپاره له کمپونو څخه د وتلو اجازه لري

های بی   الملیل خواسته است که برنامه مشخیص را بخاطر غفور لیوال؛ سفې  افغانستان در تهران از سازمان

ند  .واکسیناسیون مهاجرین افغان در ایران در نظر گې 

وی آسیا ؛ رییس بې  اسیفیک کمیساریای عایل سازمان پ – آقای لیوال این خواست را در دیدار با اندریکا راتونر

 .ملل متحد در امور مهاجرین مطرح کرده است

ای گفته است که در این دیدار آقای راتونر در مورد اهداف سفر سفارت افغانستان در تهران در اعالمیه

 به امور 
 

کاری شان به ایران معلومات داده و اظهار داشتند که جهت اقدامات مؤثر بعدی برای رسیدک

 .های متعددی با کشورهای مهاجرپذیر در منطقه داشتنداجرین مالقاتمه

 روند قانونمندسازی حضور مهاجرین افغان در ایران، از جمله روند توزی    ع 
 

سفې  افغانستان در مورد چگونک

ونیک معلومات ارایه کرده است  .تذکره و پاسپورت الکېر

های و محدودیت خدمات و مساعدت ۱۹واکسی   کووید او در مورد نگران  مهاجرین در مورد برنامه 

توقع ما از سازمانهای »های بی   الملیل به مهاجرین افغان مقیم ایران صحبت کرده و گفته است: سازمان

 و مساعدت به مهاجرین اهتمام  UNHCR بی   الملیل برای مهاجرین و بویژه
 

این است که در راستای رسیدک

های مشخیص بخاطر واکسیناسیون نماید، که سازمانهای بی   الملیل برنامهایجاب یم …. بیشېر نمایند

 «.مهاجرین افغان را در برنامه داشته باشند
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 در زمینه به سفې  افغانستان اطمینان داده که باوجود محدودیت
های بودجوی و بیشېر شدن آقای راتونر

 به مهاجرت
 

های مهاجرین افغان مقیم ایران به طرح برنامههای کتلوی در ستاس جهان، جهت رسیدک

 .مشخص و عمیل اقدام خواهد کرد

 

کنند، به دلیل پیشېر گزارش شده بود که شهروندان افغانستان که در بخش تنظیف شهرداری تهران کار یم

زمان اند. پیش از این کیانوش جهانپور؛ سخنگوی سااز دریافت واکسی   کرونا بازمانده« کد میل»نداشیر  

قانون  در ایران به   که به صورت غې 
غذا و دارو از واکسیناسیون اتباع افغانستان ساکن ایران حبر مهاجران 

 .برند، خېر داده بودس یم

  په آلمان ک  هغه ښځينه راهبه محاکمه سوه چ   مها
 

منو ته ن   کليسان   پناه ورکړې وه. محکم  د دغ جرو مې 
 .قضب   په تړاو خپله فيصله واوروله

په آلمان ک  د جوليانا زېلمن په نوم يوه ښځينه عيسوۍ راهبه په محکمه ک  په دې تور تورنه سوې وه چ   
قانون نقض کړی دی.  ګواک  و اقامه نه لرونکو پناه غوښتونکو ته ن   په ځای ورکولو سه د آلمان اړونده

ي  منو ته ن   په دې وجه پناه ورکړې وه، ویل  چ   هغوی د جېر دغه راهبه وان   چ   دوو پناه غوښتونکو مې 
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  قاچاق د ګواښ سه مخامخ وې. د دې په وينا دغه اقدام ن   د هغوی د ژغورلو له پاره کړی 
ۍ او انسان  بدلمب 

 .ؤ

ی. راهبر  د خو د آلمان اړونده چارواکو دغط راهبر  ته د قا نون نقض کولو په تور د جريمه کېدو کاغذ ولې   
  کړه

 
  .چارواکو د دغه جريم  پر ضد عريضه وکړه چ   په نتيجه ک  ن   چارواکو هغه محکم  ته معرق

 
 Photo: Screenshot from YouTube video by the Bamberg Archdiocese |آرشیف انځور: په کلیسا کي یو پناه غوښتونکي ته ورکول سوې کوټه

منو ته په  يان   مې  کال کليسان   پناه ورکړې وه، حال دا چ   دغه   ۲۰۲۰او  ۲۰۱۹راهبر  جوليانا زېلمن دوو نايجې 
  وې او په آلمان ک  د پاته کيدو اسناد او اجازه ن   نه درلوده

  له آلمان څخه په وتلو مکلف 
مب   .افريقان   مې 

ي قضب   په تړاو د ويورڅبورګ په محکمه ک  سماعت کيدی، نو رصف کله چ   د چهار شنبر  په ورځ د ياد 
  کليسا يا صومغ  

 ول لکه د کرونا پاندیم  پر وخت چ   ن   د راغونډېدو اجازه سته. له هغ 
هومره کسان حارص 

منو ته پناه ورکول سوې وه   راغیل  وي، په کومه ک  چ   دوو افريقان   مې 
مب   .څخه نوري راهب مې 

  راهبر  ز  ۳۸
منو ته پناه ورکړې وه. راهبر  وويل چ   کلب  ېلمن محکم  ته داليل وړاندي کړل چ   ویل  ن   دغو مې 

  ته مجبوره کړل سوي وې
  په ايټاليا هيواد ک  و بدلمب 

مب    .يادي دوې مې 
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ته ورکړو او نا »راهبر  محکم  ته وويل:  دا زموږ وظيفه ده چ   موږ انسانانو ته يو ژوند او د هغوی کرامت بې 
. دا چ      راهبر  وويل چ   دا عمل ن   د خپل ضمې  «  پرېږدو هغوی د جنش  تندي ماتولو اوزار وګرځول ش 

 
دغ

منو ته ن   ځای ورکړ  .د ږغ اورېدلو او ښه نيت پر اساس وکړ چ   دغو مې 

منو ته په ځای ورکولو سه د آلمان  يان   مې    و نايجې 
مب    راهبر  مې 

 
خو محکم  دا تور ثابت سوی وباله چ   دغ

 په خپله فيصله ک  وويل چ   راهبر  له خوا تر سه  د 
  اوهلی  

  رېب 
اقایم  قانون پر ضد عمل کړی دی. قاض 

  
  راهبر  ته قانون 

 
. هغه په دې ترڅ ک  دغ سوی عمل په ښکاره توګه د قانون نقض دی او معاف کيدالی ش 

داری ورکړ او د نورې جزا حق ن   هم محفوظ وساته. د دې تر څنګ به دغه را يورو جريمه هم  ۵۰۰هبه خېر
 .تعويلوي

 
 

 ها جهت رسیدک
 

به بیجاشده های والیات ننگرهار و لغمان، با حضور  جلسه ن  به منظور تقویت هماهنک
علم امله وال معی    مسئوالن  پالیش و تطبیق برنامه های وزارت و حبیبه کاکر معاون وایل ننگرهار و شمار  شې 

 .حکومت محیل آن والیت و ادارات بی   الملیل همکار دایر شد

 

 ها در  داخیل، وضعیت در این نشست در رابطه به تعداد بیجاشده های
 

 مدیریت و رسیدک
 

آنها و چگونک
 ریاست امور مهاجرین معلومات ارایه شده و آن اداره خواهان همکاری بیشېر  والیت ننگرهار از سوی

 ها به بیجاشده های داخیل گردید
 

 .مسئوالن در زمینه رسیدک
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

امکانات دست داشته  های وزارت در این نشست در رابطه به معاون وایل ننگرهار و معی   پالیش و برنامه
خواسته  ها به بیجاشده های داخیل معلومات داده و از ادارات بی   الملیل مدد رسان شان برای توزی    ع کمک

 ها بیشېر با ادارات مسئول دولبر هماهنگ و همکار 
 

 .باشند شد در زمینه رسیدک

 .ر شددر مقر دفېر والیت ننگرهار برگزا 1400جوزای سال  13این جلسه روز پنجشنبه 

جوزا( ، در بخش های مختلف ۱۵های افغان مقیم ایاالت متحده، روز شنبه پنجم جون )ای از هزاره عده

اض آمې   را علیه آنچه که آنان نسل کش  هزاره ها در افغانستان یم خوانند، این کشور، گردهمان   های اعېر

  .راه اندازی کردند

 

ضان در بیانیه ازمان ملل متحد خواستند تا آنچه را که آنها از آن به ای از مجامع بی   الملیل به ویژه سمعېر

 .ها در افغانستان" یاد یم کنند، به رسمیت بشناسندعنوان "نسل کش  هزاره

اض آمې   هزارهگردهمان   ش، های مقیم امریکا در چندین شهر از جمله در شهر واشنگیر  دیهای اعېر

 .پایتخت ایاالت متحده برگزار شد

 سازمان ملل متحد، دست به حال، عدهدر همی   
 

 بامیان، نې   در مقابل دفېر نمایندک
ای از فعالی   مدن 

اض آمې   علیه "کشتار سیستماتیک هزاره  .ها" زدندتجمغ اعېر

 .کنندها متهم یمآنان همچنی   دولت افغانستان را به سهل انگاری در تامی   امنیت هزاره
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

های که ن دوم رییس جمهور افغانستان از نهادهای امنیبر و مقامسه روز پیش، محمد سور دانش، معاو 

به گونۀ مستقیم مسوولیت تامی   امنیت کابل را بر عهده دارند، خواست تا جلو آنچه را که"کشتار و 

" در غرب کابل عنوان کرد، گرفته و به مردم پاسخگو باشندنسل  .کش 

 .ر دیگر افزایش یافته استدر این اواخر حمالت انفجاری در افغانستان یک با

نظایم تنها در شهر کابل هدف بمگذاری قرار گرفت که  در جریان سه روز گذشته، چهار موتر مسافربری غې 

 .بیشېر آن در نواچ غرب شهر کابل بوده است

وهای بی     الملیل به اینسو، گروه طالبانشورای امنیت میل افغانستان امروز گفت که از آغاز روند خروج نې 

 .حمله را در ساس افغانستان انجام داده است ۱۴۵۵

نظایم از سوی طالبان  ۶۳بر اساس معلومات شورای امنیت میل افغانستان در تنها در یک هفته گذشته،  غې 

 .تن دیگر زخم شده اند ۱۲۶های این کشور کشته و در بخش

نظامیان در نتیجۀ حمالت تهاج های کنار جاده در م و انفجار ماینبر اساس معلومات این شورا، این غې 

 .والیت این کشور کشته و زخم شده اند که در میان آنان زنان و کودکان نې   شامل اند ۲۷

 شان در افغانستان استندزنده اند، نگرانشماری از مهاجران  که از ایران اخراج شده
 

 .ک

گوید که در گان هرات یمبه گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، ریاست امور مهاجران و عودت کننده
 دو ماه پسی   روند اخراج و بازگشت مهاجران افغان از ایران به کشور چند برابر افزایش یافته است. 

اند ذشته بیش از هفتاد هزار مهاجر افغان از ایران وارد کشور شدهبربنیاد آمارهای این ریاست، در دو ماه گ
 اند. که بخش بزرگ آنان اخراج شده

وطنان ما از هم ۳۹۹چهل هزار و »گان هرات بیان داشت: مبی   قادری، رییس امور ماجران و عودت کننده

گونۀ ر هم مهاجریب  استند که بهنف۷۰۴هزار و ۲۸اند و از جملۀ مهاجران آزاد بودند که وارد افغانستان شده

 «.انداجباری از ایران اخراج شده

 در ایران دشوار شدهگویند که زندهشماری از این مهاجران اخراج شده یم
 

چنی   با ورود به است و همک

ند. کشور از سوی پولیس هرات مورد آزار و اذیت قرار یم  گې 

 از زهرا با هفت فرزندش که به تازه
 

ایران اخراج شده، اکنون در یک مرکز سازمان جهان  مهاجرت در شهر ک
 برد. س یمهرات به
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 گان ولسوایل بلخاب والیت سپل استند. این خانواده هشت نفری، باشنده

 در ایران و سخبر های زندهزهرا از دشواری
 

کند: "بسیار اذیت های اخراج از سوی پولیس هرات حکایت یمک
 ای درست نبود. غذا نبود". شدم. به ما ج

 

 شان در افغانستان استند. اند، نگران زندهشماری از مهاجران  که از ایران اخراج شده
 

 ک

فهمم چه کنم. منطقه ما هللا که باشندۀ ولسوایل دولتیار غور است، یک از این مهاجران است: "نممحب
 کرد. ایران هم جا زندهطالب است؛ نمیشه در آن

 
 شود رفت". نمک

هزار مهاجر ۴۵۰گان هرات، در سال گذشته نزدیک به بربنیاد آمارهای ریاست امور مهاجران و عودت کننده
هزار تن از سوی پولیس اخراج  ۱۵۰افغان از طریق مرز اسالم قلعه وارد کشور شدند. از این میان بیش از 

 شدند. 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 ۱۳ژوئن ) ۳اند، روز پنجشنبه صدها مهاجر مراکشی که به تازگی وارد منطقه سئوتا از قلمروهای اسپانیا در آفریقای شمالی شده

خرداد( از ترس بازگردانده شدن به مراکش، زیر آفتاب شدید در برابر فرمانداری صف بستند و درخواست پناهندگی خود را ارائه 

 کردند. 

 

 .دهند، به این کشور برگرداندتوافق کرده است که مهاجران بالغی را که درخواست پناهندگی نمی اسپانیا با مراکش
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