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عنوان

صفحه

سازمانهای حقوق بشی :آلمان به پذیرش پناهجویان از یونان ادامه دهد « مهاجر نیوز »4 -------------------------------
آتن :مهاجران پنج کشور اگر از ترکیه وارد یونان شوند ،نیمتوانند تقاضای پناهندگ بدهند « دوی چ وله دری » 5 -----------
ش « مهاجر نیوز » 6 -----
برتانیا :له ټولنیو رسنیو څخه د مانش له الرې د ناقانونه سفرونو په تړاو پوستونه باید لرې کړل ي
از پروان تا اروپا؛ رویا يی که تحقق نیافت « سالم وطندار » 8 ---------------------------------------------------------------
دادگاه عایل لندن شایط پذیرش پناهجویان در کمپ نپی را «غیقانوی» خواند « مهاجر نیوز » 10 -------------------------
فرانسه به  ٦٠٠تن از کارکنان افغان نهادهای فرانسوی در کابل پناهندگ داد « رادیو دری فرانسه »12 ----------------------
پژوهش :پناهجویان اخراج شده از اروپا به افغانستان در معرض تهدید قرار دارند « مهاجر نیوز » 13 ----------------------
خی گزاری تسنیم
تامین :باید برای بازگشت افراد مهاجرت کرده انگیه فراهم کنیم /برای ایجاد محبت به شطرنج آمدهام « ر
» 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ډنمارک له اروپا دباندې د مهاجرو مرکزونه جوړوي « دوی چ وله پښتو » 16 -------------------------------------------------
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مت کامل اخبار
 ۱۴سازمان و اتحادیه مدافع حقوق بش از حکومت فدرال آلمان خواسته اند که به پذیرش پناهجویان از
یونان ادامه بدهد .آنان هشدار یمدهند که ایجاد اردوگاههای بسته در خارج از قلمرو اتحادیه اروپا ،مصیبت
پناهجویان را بیشی یمکند.
قرار است وزرای داخله و عدلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه شنبه ( ۸جون) در شهر برلت با هم
گفتگو کنند .پیش از برگزاری این نشست ۱۴ ،سازمان و اتحادیه مدافع حقوق بش از حکومت فدرال آلمان
خواسته اند که روند پذیرش پناهجویان از یونان را ادامه بدهد .

انتقال کودکان پناهجو و بدون همراه از جزایر یونان به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (عکس آرشیف)

این سازمانها گفته اند که برلت باید تالش کند تا دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نی در پذیرش
پناهجویان سهم فعال بگیند" .کاریتاس" ،سازمان عفو بت الملل ،داکیان بدون مرز و صندوق نجات
های اند که این درخواست را امضا کرده اند .
کودکان (سیف دی چلدرن) از جمله سازمان ي
آخرین پرواز انتقال پناهجویان از یونان به آلمان به تاری خ  ۲۲اپریل صورت گرفت و برنامه پذیرش پناهجویان
از یونان در آلمان به گونه رسیم پایان یافت.
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فرانسیکا فیلمار ،آگاه امور پناهندگ در سازمان عفو بت الملل گفت« :برای حدود  ۲۷۰۰نفر (که به آلمان
انتقال یافته اند) ،پذیرش در آلمان به معن امنیت و چشم اندازی برای آینده است[ .اما] در وضعیت
ریشنوشن و ریحقوق هزاران پناهجوی دیگر در یونان تغییی ایجاد نشده است».
فیلمار تاکید کرد که وقن وزرای داخله کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی بسته مهاجری این اتحادیه
مشورت یمکنند ،نباید "وضعیت فاجعه بار چند ساله پناهجویان در جزایر یونان را فراموش کنند".
این سازمانهای مدافع حقوق بش هشدار دادند که برنامه کمیسیون اتحادیه اروپا و حکومت یونان برای
ایجاد اردوگاههای بسته در مرز ر
خارج این اتحادیه نیمتواند یک راه حل باشد ،بلکه فالکت و مصیبت را
بیشی یمکند .
به گفته آنها ،بررش عادالنه درخواستهای پناهندگ ،فراهم ساخت مشاوره حقوق و حمایت موثر قانوی
نیمتواند به آسای در جزایر یونان تضمت شوند .به این دلیل نباید بررش پرونده پناهندگ در مرزهای
ر
خارج اتحادیه اروپا به روال معمول در آینده تبدیل شود .

یونان اعالم کرده است که بعد ازاین مهاجران افغانستان ،سومالیا ،پاکستان ،سوریه و بنگله دیش اگرازترکیه
وارد یونان شوند ،نیمتوانند در این کشور تقاضای پناهندگ بدهند .یونان ترکیه را به عنوان کشور سوم امن
درجه بندی کرده است.
نوتیس میتاراکیس ،وزیر امور مهاجرت یونان امروز دوشنبه ضمن انتشار یک اعالمیه گفته است که
ً
مهاجران پنج کشور افغانستان ،پاکستان ،سومالیا ،بنگله دیش و سوریه که قبال در ترکیه بوده و وارد یونان
شوند ،پس از این تقاضای پناهندگ شان گرفته نیمشود.
او افزوده است« :این یک اقدام مهم در مبارزه علیه قاچاق انسان و فعالیتهای جنایتکارانه آنان یمباشد».
به گفته او دلیل این اقدام درجه بندی ترکیه از جانب اتحادیه اروپا به عنوان کشور سوم امن یمباشد.
میتاراکیس افزوده است که عالوه بر این ،این اقدام جدید موجب تقویت توافقنامه ماه مارچ  ۲۰۱۶میان
ترکیه و اتحادیه اروپا نی یمگردد.
در این قرارداد تأکید شده است که ترکیه از مهاجرت غیقانوی از این کشور به کشورهای عضو اتحادیه
اروپا جلوگیی یمکند و پناهجویای که از مسی دریای اژه وارد یونان یمشوند را یمتوان دوباره به ترکیه پس
فرستاد.
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سوریای که دوباره به ترکیه فرستاده یمشود ،یک پناهجوی
در برابر ،اتحادیه اروپا در مقابل هر پناهجوی
ي
سوریای را از ترکیه به یک کشور عضو این اتحادیه یمپذیرد و این کشور را در قسمت تأمت و مراقبت از
ي
پناهجویان کمک مایل یمنماید .
منابع محافظان ساحیل یونان گفته اند که با این تصمیم به پناهجویان کشورهای یاد شده ترصی ح یمشود
که با رسیدن به یونان شانیس برای ماندن و اقامت در اتحادیه اروپا را نخواهند داشت.

در جزایر یونان در شق دریای اژه تعداد پناهجویان در کمپهای مهاجران روز تا روز کاهش یمیابد .وزارت
حفاظت از شهروندان یونان در آخرین آمار خود گفته است که رقم مهاجران در جزایر لیسبوس ،خیوس،
کاس ،لیوس و ساموس به کمی از  ۹هزار تن یمرسد .این درحالیست که سال گذشته رقم مهاجران در جزایر
مذکور به  ۴۰هزار تن یمرسید .

ج د مانش کانال له الرې برتانیا
پرین پاتل له ټولنیو رسنیو څخه
غوښن دي ې
ي
د برتانیا د کورنیو چارو وزیرې ي
ویدیوګای لرې کړي .
ته د تلونکو مهاجرو د سفر په تړاو پوستونه او
ې
پرین پاتل له ټولنیو رسنیو څخه د مانش کانال له الرې برتانیا ته د مهاجرو د
د بریتانیا د کورنیو چارو زارت ي
قانوی سفر په تړاو د ویډیوګانو د لرې کولو غوښتنه کړې ده .نوموړې د ټولنیو رسنیو کمپنیو ته د یو لیک
غی ي
ویډیوګای مهاجر ناقانونه سفرونو ته هڅوي او د منلو نه دي.
ج دغه
ې
وییل ې
په استولو ي
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ښن د مهاجرو یوه ډله څنګه
هغ وروسته دغه ر
خیه کړې ې
ج پر ټیک ټاک خیه شوې یوه ویډیو ي
نوموړې له ې
کتیل ده .
له مانش کانال څخه ېتیېږي .تر  ۸۰۰۰۰۰ډېرو کسانو دا ویډیو ې
وړونک د مهاجرو د هڅولو لپاره پر فېسبوک ،انستاګرام او ر
ټویی
انسای قاچاق
د کورنیو چارو وزارت وییل
ي
ي
ج د اروپا له یو امن هیواد څخه
آغ پاتل په ر
خیه دغه پوستونه خلک «دې ته هڅوي ې
پوستونه کوي .د ې
وړونک دغه پوستونه څخه
وییل قاچاق
ي
ي
ووج او خپل او د خپلو کورنیو ژوند په خطر ېگ واچوي ».نوموړې ي
د خپل «مرګوی تجارت» لپاره کاروي.

مانش کې مهاجر .انځور :د یورو مېد څار سازمان له ټویټر پاڼې څخه

ج خلک په مانش کانال ېگ مړه شوي او یا په نامناسبو کښتیو
په وینا ي ېی دغه پوستونه دې ته اشاره نه کوي ې
ېگ ي ېی  ۱۳ساعتونه یخو اوبو ېگ ېتی کړي دي.
ج ځینو کمپنیو د پوستونو د لرې کولو په برخه ېگ پرمختګ کړی ،خو په وینا ي ېی
وییل ې
که څه هم نوموړې ي
مخک په چټکه توګه عمل وکړي.
دوی باید د نارینه و ،د ښځو او ماشومانو له مرګ
ې
ج هېڅوک د یوې خیې شوې ویډیو پر اساس له مانش کانال څخه د
د مهاجرو مدافع بنسټونه بیا ي ي
وای ې
نییس .د کنت ښار د مهاجرو مدافع سازمان د رسنیو مسوله بریجیت چپمن له
ېتیېدو په اړه تصمیم نه
ي
قانوی الرو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده .په وینا ي ېی څوک پر ټیک ټاک د
خیو ېگ د امنو او
اسکای نیوز شه ر
ي
خیې شوې ویډیو له امله له مانشه نه ېتیېږي.
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شمې زیاتوایل
د مانش له الرې برتانیا ته د تلونکو مهاجرو د ر
ج خلک دغه
بویل او ي ي
په ورته مهال د فېسبوک یو ویاند قاچاق غی ي
وای ،هغه پوستونه یا اکونټونه ې
قانوی ي
قانوی کار ته هڅوي پر فېسبوک د فعالیت اجازه نه لري.
غی ي
میل اژانس په ګډون له نړیوالو ادارو شه د غیقانوی پوستونو د
په ر
خیه ي ېی دوی د یوروپول او د جرمونو د ي
لرې کولو په برخه ېگ خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي.
په ېتیو څو ورځو ېگ سلګونو مهاجرو د مانش کانال له الرې برتانیا ته ځان رسویل دی .پرون یکشنبه د جون
بییو ېگ سپاره
میاشن ۶مه برتانوي ځواکونو مانش کانال ېگ  ۸۹مهاجر ونیول .دغه راز ېتیه جمعه په څلورو ې ر
ې
 ۸۳مهاجر مانش ېگ نیول شوي ول.
ش کال تر دې دمه تر  ۴۰۰۰زیات مهاجر له مانش کاناله په ېتیېدو شه برتانیا ته
د رسیم ې
مخ ږ
شمیو له ې
ج چارواکو دغه هیواد ته د  ۴۰۰۰نوروکسانو د رسېدو
رسېدیل دي .د برتانیا د کورنیو چارو زارت زیاته کړې ې
ي
نیویل ده.
مخه
ې

حمید حمیدی ،از جوانان والیت پروان است .او در سال  ۲۰۱۷و پس از پایان دورۀ مکتب ،مهاجرت
ریمدرک قانوی/نامنظم را به هدف رسیدن به اروپا با پیمودن راههای دشوارگذر برای زندهگ بهی در پیش
گرفت؛ اما مهاجرت موفق نداشت .حمید طعم تلخ مهاجرت را زمای چشیده که تازه از مکتب فارغ شده
بود .او نخست به ایران و از آنجا به ترکیه رفت.
حمید با هزینهکردن نزدیک به  ۲۰۰هزار افغای برای مرصف راه ،دو بار از مسی مهاجرت و هر دو بار از
ایران به کشور برگشت داده شد .به گفتۀ حمید ،بار نخست پس از ورود به ایران از سوی پولیس این
کشور که لباس قاچاقبران را بر تن داشتند ،بازداشت و به مرز افغانستان ردومرز شد و بار دیگر نی پس از
پنج ماه اقامت در ایران ،در مسی رفت به ترکیه از سوی پولیس بازداشت و به افغانستان بازگشتانده شد.
حمید حمیدی در گفتوگو با سالموطندار دربارۀ سفرش یمگوید« :در مسی راه قاچاقبران از ما پولمان
را به زور یمگرفتند و یمگفتند که اگر ما شما را در این مسی رنییم ،خدای ناخواسته شما را پولیس یمبرد و
دزد یمآید .ما از ترش که از اینجا برویم و خود را بیون بکشیم ،پولهای خود را برایشان یمدادیم».
حمید با بیان دشواریها و چالشهای مرگآفرین در مسی مهاجرت به این نتیجه رسیده است که بهجای
ترک کشور ،برای ساخت زندهگ ایدهآل در افغانستان تالش کند .او پس از کسب تجربۀ تلخ از کشورهای
همسایه و رفتار توهتآمی آنان ،تصمیم گرفت تحصیالتش را ادامه دهد و اکنون دانشجوی سال سوم
دانشکدۀ حقوق و علوم سیاش در یک از دانشگاههای خصویصست.
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حمید یمافزاید« :ما جوان بودیم ،غرور داشتیم و یمگفتیم مثل دیگر جوانان در این مسی رفته یمتوانیم،
به عواقب آن فکر نیمکردیم که در مسی راه با مشکالت روبهرو یمشویم؛ چون قاچاقبران راههای آسان را
سی و شخ را نشان یمدادند .حاال که حرق دربارۀ مهاجرت به اروپا گفته
برای ما نشان یمدادند ،سیبهای ر
یمشود ،من همان دوستمان را ممانعت یمکنم؛ چون تجربۀ تلخ دارم و من تصمیم گرفتم که باید درس
بخوانم و در همت افغانستان بمانم .من مطمت هستم کاری را که افغانهای ما در دیگر کشورها انجام
یمدهند ،همان کارهای شاقه را که در افغانستان انجام دهند ،بیشتر از عایدشان که در آنجا یمداشته
باشند ،در افغانستان خواهند داشت».

با این حال ،آگاهان امور مهاجرت به این بارو اند که مهاجرتهای ریمدرک قانوی با تمام خطراتش آسیب
جدی به روان مهاجران بازگشته یمزند.
محمدکاظم الهام ،آگاه امور مهاجرت به این باور است که مهاجران ردومرزشده بیشتر از هر مورد دیگر،
به درمان روای نیازمند اند تا امید به زندهگ را از دست ندهند.
محمدکاظم الهام یمگوید« :عواقب دیگری دارد که وقن اینها دوباره دیپورت یمشوند ،مهمترین موضوع
ً
هم مسألۀ سایکلوژیک یا روایست .واقعا اینها باالی افراد تأثیات بسیار زیاد دارد؛ بهویژه باالی جوانان.
بهخاطر اینکه آنها پول زیاد را مرصف یمکنند ،شاید تمام دار يایشان مرصف شود ،در این راه یمروند و
بآلخره موفق هم نیمشوند و دوباره دیپورت یمشوند .با آمدن دوباره دو پیامد دیگر دارد .یک اینکه همان
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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منبع اقتصادیشان که دوام زندهگشان بود را از دست یمدهند .دوم ،به شکیل از اشکال یک لکۀ ننگ
برایشان محاسبه یمشود و این از لحاظ روای آسیب بسیار بزرگ است».
معتی برای مدیریت
در همت حال ،مسئوالن وزارت مهاجران و بازگشتکنندهگان بهعنوان تنها مرجع ر
روند مهاجرت و بازگشتکنندهگان به کشور ،به این باور اند که مهاجرتهای نامنظم عواقب بازگشت
اجباری را در ی دارد ،اما آنان برنامۀ مشخص برای درمان مشکالت روای بازگشتکنندهگان اجباری
ندارند.
سیدعبدالباسط انصاری ،مشاور بخش رسانههای وزارت مهاجران و بازگشتکنندهگان به سالموطندار
یمگوید ،این نهاد تالش یمکند چالشهای مهاجرتهای نامنظم را از ریشه حل کند تا اینکه به درمان
مشکالت روای بازگشتکنندهگان بیدازد.
یای به زندهگ ایدهآل از کشورشان
همانند حمید شاید صدها یا هزاران جوان دیگر افغانستان برای دست ر
به کشورهای دیگر رفته باشند ،اما بر بنیاد آمارها شمار اندگ از این جوانان موفق شدهاند به آرزویشان
برسند.

جابجای پناهجویان در ساختمانهای مرکز نظایم
دادگاه عایل لندن ،تصمیم وزارت داخله انگلستان مبن بر
ي
سابق نپی را غیقانوی خواند .مقامها گفتهاند با وجود حکم دادگاه ،مرکز همچنان فعال خواهد ماند و از
پناهجویان پذیر يای خواهد کرد.
روز پنجشنبه  ۳جون ،دادگاه عایل انگلستان اعالم کرد که شایط پذیرش پناهجویان در مرکز نپی
«غیقانوی» است .این حکم بعد از آن صادر شد که شش پناهجو علیه تصمیم وزارت داخله برای جابجا
کردن پناهجویان در این مرکز شکایت کردند.
وکالی مدافع پناهجویان از شایط پذیر يای در مرکز نپی به شدت انتقاد کرده بودند .آنان به نمایندگ از شش
مهاجر که بازماندگان «شکنجه و قاچاق انسان» توصیف شدهاند ،گفتند که «حقوق انسای آنها نقض
شده» و رفتار مقامها با آنها ،به یک بازداشت شباهت داشته است.
توماس لیندن ،قایص دادگاه ،بعد از یک دادگاه دو روزه در ماه اپریل گفت که شکایت پناهجویان در مورد
جابجای پناهجویان در مرکز نپی را «غیعقالی» خواند اما این
مرکز را تائید یمکند .دادگاه همچنت تصمیم
ي
معتی دانست.
حکم را فقط در مورد شش پناهجوی شایک ر
بر بنیاد حکم دادگاه ،مرکز یمتواند به فعالیتهای خود ادامه دهد اما مقامها باید بهبودیهای جدی و
واضخ را در آن رونما کنند.
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هویل لینچ ،یک نماینده حزب کارگر در پارلمان در تویی گفت که «باورنکردی» است که مرکز نپی همچنان
فعال بماند در حایل که «حکومت ناچار شد این موضوع را بپذیرد که شایط پذیر يای در آنجا نامساعد و
غیقانوی است ».زهرا سلطانه ،یک وکیل دیگر پارلمان گفت که پرین پاتل ،وزیر داخله بریتانیا ،باید «شم»
داشته باشد که از این که مرکز دفاع کند.

بر بنیاد حکم دادگاه ،مرکز میتواند به فعالیتهای خود ادامه دهد اما مقامها باید بهبودیهای جدی و واضحی را در آن رونما کنند .عکس از )(Gareth Fuller/PA via AP

همت اکنون حدود پنجاه پناهجو در مرکز نپی درکنت زندگ یمکنند .این مرکزکه در اصل یک قشله میوک
نظایم است ،در ماههای گذشته از حدود  ۴۰۰نفر پذیر يای کرده بود.
یک سخنگوی وزارت داخله انگلستان گفت که مقامها «حکم دادگاه را با دقت بررش خواهند کرد» اما
مرکز همچنان فعال خواهد ماند .به گفته این سخنگو ،مرکز در مهلن بسیار کوتاه به فعالیت آغاز کرد تا
در شایط بحران بهداشن ،پناهجویان بدون راه حل رها نشوند.
وزارت داخله بریتانیا اعالم کرده بود که در هفتههای آینده ظرفیت نپی تا  ۳۳۷نفر افزایش خواهد یافت.
سپتمی  ۲۰۲۰ایجاد شد اما از همان آغاز ،به دلیل نامناسب بودن تجهیات آن
مرکز پناهجویان نپی در ماه
ر
برای پذیر يای درازمدت از پناهجویان ،از سوی سازمانهای محیل و هیئت مستقل بررش مسایل مرزی و
مهاجرت با انتقاد روبرو گشت.
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به دنبال این انتقادها ،نمایندگان پارلمان بریتانیا نی خواهان مسدود شدن مرکز شدند و مهاجران ساکن آن
اقدام به تظاهرات و اعتصاب غذا کردند .چندین مورد اقدام به خودکیس در مرکز منتش و بدتر از همه،
آزمایش کرونای حدود  ۲۰۰تن از پناهجویان مثبت اعالم شد.

روزنامۀ فیگارو در گزارش نوشت که با تشدید خشونتها در افغانستان و دورنمای تعطیل شدن
ر
خارج در این کشور دولت فرانسه به  ٦٠٠شهروند افغان که در نهادهای فرانسوی یا
سفارتخانههای
فرانسه زبان در افغانستان فعال بودهاند پناهندگ داده است .

یک سرباز افغان در کابل. WAKIL KOHSAR AFP/File

گزارشگر فیگارو افزوده است که سفارتخانه فرانسه درکابل نظی دیگر سفارتخانهها به زودی تعطیل خواهد
شد .در ی تظاهرات اسالمگرایان در افغانستان و پاکستان علیه رئیس جمهوری فرانسه و اظهارات او در
های که در نهادهای فرانسوی فعال بودهاند به خطر افتاده است.
دفاع از الئیسیته جان بسیاری از افغان ي
ر
خارج در افغانستان
طالبان بارها گفته اند که هر افغای که برای نهادها ،نیوهای نظایم و حکومتهای
ّ
کار کرده باشد خائن به ملت است و مستوجب مجازات .دیگر گروههای بنیادگرا از جمله داعش موضغ
ر
خارج "نامیدهاند ،اتخاذ کردهاند.
مشابه در قبال آنچه "همکاران اشغالگران
ً
تاکنون اسیالیا تنها کشور ر
خارج است که رصیحا اعالم کرده که به دلیل افزایش خشونتها در افغانستان
ر
خارج در
و وضعیت ناروشن این کشور سفارتخانۀ خود را در کابل تعطیل یمکند .تعطییل سفارتخانههای
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ً
ً
کابل امنیت کارکنان محیل آنان را که بعضا از سوی بنیادگرایان به مرگ تهدید شدهاند ،قویا به خطر
یماندازد .

یافته های یک گزارش تحقیق نشان یمدهد که پناهجویان اخراج شده از اروپا به افغانستان ،با تهدید های
گوناگون روبرو یمشوند .در این گزارش آمده است که پناهجویان اخراج شده با اتهام های چون "خیانت"،
"غری شدن" یا "روی گرداندن از اسالم "مواجه یمشوند.
ر

عکس از آرشیف /پناهجویان اخراج شده افغان در کابل

سه سازمان مددرسای ،یک پژوهش را در مورد وضعیت پناهجویای که به افغانستان اخراج یمشوند ،انجام
داده اند .سازمان «دیاکوی آلمان»« ،نان برای جهان» و «دیاکوی ایالت ِهسن» نتیجه تحقیقات خود را
روز جمعه به نش رساندند .در این پژوهش آمده است که جان و زندگ پناهجویان اخراج شده از آلمان به
افغانستان در معرض تهدید قرار یمگید .آنان گفته اند که افزون بر پناهجویان اخراج شده ،اعضای خانواده
های آنان هم در افغانستان با خطر روبرو یمشوند.
بر اساس مطالعات فریدیریکه اشتاهلمن ،دانشمند علوم اجتماغ و آگاه امور افغانستان ،این افراد به دلیل
غری شدن» ،رفتار غیاخالق و یا هم روی
های چون «خیانت» « ،ر
فرار به اروپا در کشور شان با اتهام ي
گرداندن از اسالم مواجه یمشوند.
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دسمی سال  ۲۰۱۶ایل مارچ  ۲۰۲۰از آلمان
پناهجوی که از ماه
این خانم آگاه امور افغانستان ،از میان ۹۰۸
ر
ي
به کابل فرستاده شده اند ،تجارب  ۱۱۳تن آنان را جمع آوری کرده است.
سازمان "دیاکوی" و "نان برای جهان" گفته اند « :به استثنای یک نفر ،همه افراد اخراج شده از اروپا
ً
مجددا از افغانستان آواره شده و یا در حال برنامه ریزی فرار خود از افغانستان اند .دو تن از این افراد پس
از اخراج به افغانستان خودکیس کرده اند».
اولریش لیلیه ،رئیس سازمان دیاکوی گفت« :ما با اخراج این مردم به افغانستان ،آنان را در معرض فقر و
جراحای که زندگ شان تهدید یمکنند ،قرار یمدهیم ».از دید رئیس سازمان دیاکوی ،این کار در مغایرت با
کنوانسیون حقوق بش اروپا قرار دارد.
اولریش لیلیه ادامه داد« :ما از حکومت فدرال آلمان یمخواهیم که به گونه مشیک با ایالت ها ،یک طرح
توقف کامل اخراج پناهجویان به افغانستان را عمیل کند».
داگمر پروئت ،رئیس سازمان "نان برای جهان" هشدار داد« :وضعیت در افغانستان جنگ زده و بحران زده،
از سال ها به این طرف نگران کننده است و همه گیی ویروس کرونا وضعیت ای کشور را بیشی وخیم کرده
است».
پروئت تاکید کرد که ر
اکی افغانهای اخراج شده از آلمان در وضعیت ریشنوشن در کشورهای مانند ایران،
پاکستان ،ترکیه و یا هندوستان به ش یمبرند.

خینگار ورزش خبرگزاری تسنیم ،حسن تامین بعد از برگزاری مجمع انتخابای فدراسیون شطرنج
به گزارش ر
و انتخاب به عنوان رئیس جدید این فدراسیون اظهار داشت :خدا را شاکرم که توفیق حاصل شد و از سوی
روسای هیئتها و اعضای مجمع به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شوم .تمام تالشم این است که همدیل،
محبت و مهربای در فدراسیون شطرنج بیشی شود و از وجود همه عزیزان و بزرگوارای که برای این رشته
زحمت کشیدند در فدراسیون استفاده کنیم.
وی ترصی ح کرد :تالش خواهم کرد با توجه به ارتباطای که دارم در جهت ارتقای فدراسیون ،همدیل بچهها،
حوزههای مختلف انسای ،زیر ساخن و مسائل مایل که چالش فدراسیون است ،شاییط را ایجاد کنم تا
عزیزان دغدغهای غی از شطرنج نداشته باشیم .در این راستا یمتوانم کارهای زیادی را انجام داد و از بخش
خصویص و دولن استفاده کنیم و راهکارهای جدیدی را برای درآمدز يای ایجاد کنیم تا انگیه بچهها بیشی
شود و شایط بهیی در مسائل جهای داشته باشیم.
رئیس فدراسیون شطرنج در خصوص اینکه فدراسیون برنامهای برای بازگشت شطرنجبازان مهاجرت کرده
های که داریم را حفظ کنیم .باید در شایط
و جلوگیی از تکرار این اتفاق خواهد داشت ،گفت :ابتدا باید چی ي
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فعیل انگیه نفرای که برای شطرنج زحمت کشیدند را برای خدمت به کشور افزایش بدهیم .باید
حمایتهای بیشیی از نفرات فعیل داشته باشیم و آنها را حفظ کنیم و بعد از آن بتوانیم شاییط را فراهیم
کنیم تا برای کسای که مهاجرت کردند ،انگیه بازگشت فراهم شود.

رئیس جدید فدراسیون شطرنج گفت :باید شرایطی را فراهم کنیم تا نفرات مهاجرت کرده انگیزه بازگشت را پیدا کنند.

تامین تاکید کرد :اگر این شایط مهیا نباشد این اتفاق نخواهد افتاد .باید از دوستان این نفرات و مسئوالن
نظام نی کمک بگییم .این نفرات شمایههای ما بودند و فرار شمایهها به نفع ما نیست .اگر بتوانیم همه
دست به دست هم بدهیم ،یمتواند در این راستا کمک کننده باشد و مطمت باشید در این بحث از هیچ
اقدایم کوتایه نخواهیم کرد.
شطرنخها محبت بیشیی ایجاد کنیم تا این نفرات
وی در خصوص اولویتهای کاری خود گفت :باید بت
ر
زیر ساختها را بنویسند .در مسائل مایل باید کمک شود و در آینده نزدیک خواهیم دید این شایط خوب
فراهم خواهد شد.
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غوښتن له دغه هیواد څخه بهر
مخ به ي ېی د پناه
ج له ې
د ډنمارک پارلمان یو نوی قانون تصویب کړی دی ې
ي
مخک دغه هیواد ته د دوی د ورتګ مخه
کیي .دا قانون به د پناه غوښتونکو د دوسیو تر ارزول کیدو
ارزول ږ
ې
ونییس.
ي
رسیدگ پروسه
ج د پناه غوښتونکو غوښتنلیکونو ته د
ۍ
د نوي تصویب شوي قانون له ې
مخ ټاکل شوې ده ې
کیي.
به له دغه سکندیناوي هیواد څخه دباندې ترشه ږ

ج د ډنمارک د مهاجرت اداره ي ېی د پناه
د دې قانون پر اساس پناه
غوښتونک باید تر هغه وخته پورې ې
ي
ش.
اروپای
غوښتن د غوښتنلیک په اړه پریکړه کوي« ،د
يې
يي
اتحادی څخه د باندې هیوادونو» ېگ منتظر پا ېی ي
ې
غوښتن
دا قانون ډنمارک ته په ناقانونه توګه د پناه غوښتونکو د ننوتلو او په دغه هیواد ېگ دننه د پناه
ې
غوښتنلیک وړاندې کولو څخه مخنيوی کوي.
قانوی مسوده
د حاکم سوسیال دیموکرات ګوند غړي او د دغه هیواد لومړۍ وزیرې میته فریدریکسن ،د دغه
ي
لییال ګوند «ونسیه» استازو هم دې مسودې ته مثبته رایه ورکړه.
پارلمان ته وړاندې کړې وه .د ر
ورځپای په حواله د دغه هیواد حکومت تر اوسه پورې له روانډا ،تونس،
گ
د «یوالندس پوست» ډنمار ۍ
ې
خیې کړي دي .خو تر اوسه
اتیوپیا او مرص هیوادونو شه د دوی په خاوره ېگ د کمپونو جوړولو په هکله ر
پورې په دې اړه مشخص توافق نه دی رامنځته شوی.
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اروپای هیوادونو شه شوې
ج له غی
خیه
ج په دې ارتباط خپل ر
د ونسیه ر
يي
عمیل کړي ،ې
لییال ګوند وتوانید ې
ي
ش.
موافق باید د ډنمارک د پارلمان له خوا تصویب ي
ې
ج نور
د ډنمارک د مهاجرت او ادغام د چارو وزیر ماتیاس تسفای
مخک تر دې اعالن کړی وو« :موږ غواړو ې
ې
ارزوی سیې منابع
اروپای اتحادیه ېگ دې د سلګونو زره پناه غوښتونکو د غوښتنلیکونو پر
نو په ډنمارک او
ې
يي
ً
ش.
ج
غوښتونک نه دي او په ورته وخت ېگ میلیونونه کسان
نیمای د دوی اصال پناه
يي
داش دي ې
ي
ي
ونه لګول ي
ش وتیل».
اروپا ته د راتګ له پاره د
ر
قاچاقیانو د مصارفو له عهدې څخه نه ي
ای سمندر
و «ونسیه» ګوند تر ټاکنو
ج دا قانون به د مدیی ې
وییل ي ېی وه ې
مخک پر دې قانون نیوکه کړې وه او ي
ې
ش.
له الرې اروپا ته د پناه غوښتونکو د راتګ او د
ر
قاچاقیان د فعالیتونو د دوام مخه نه نیویل ي
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