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مت کامل اخبار
ماهیگیان در برابر سواحل یمن ،روز دوشنبه ۲۵ ،جسد را از آب بیون کشیدند .طبق اطالعات نهادهای
مسئول ،پیش از آن یک قایق با حدود  ۲۰۰مهاجر واژگون شده بود.
به گفته ماهیگیان ،اجساد مهاجران در تنگه باب المندب کشف شد که بت کشور جیبون در شمال شق
افریقا و یمن قرار دارد .شنوشت شنشینان دیگر این قایق مشخص نشده است.

عکس :ارشیف/گفته می شود که این قایق بین  ۱۶۰تا  ۲۰۰سرنشین داشته است/عکس: Reuters

قاچاقیان یمت گفت« :قایق دو روز پیش واژگون شد و بت  ۱۶۰تا
سخنگوی یک نهاد دولت به نقل از
ر
 ۲۰۰شنشت داشت ».سازمان بت الملیل مهاجرت (آی او ام) غرق شدن یک قایق را در این منطقه تایید
کرد ،اما اطالعات دقیق تری در مورد نداده است.
جنون لحج قرار
خیگزاری فرانسه ) (AFPگفتند ،اجساد در برابر راس العاره ،که در والیت
ماهیگیان به ر
ر
قاچاقیان
دارد ،از آب بیون کشیده شدند .این منطقه را مردم محیل به خاطر حضور باندهای بسیار فعال
ر
«دروازه جهنم» یم نامند .گفته یم شود که غرق شدگان احتماال مهاجران افریقان هستند.
با وجود این که از شش سال پیش به این طرف در یمن جنگ جریان دارد و فقر گسیده در این کشور حاکم
است ،شمار بسیاری از مهاجران افریقان که به دنبال کار درشبه جزیره عربستان هستند ،به این جا یم آیند.
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آن ها امیدوارند که بتوانند خود را از آن جا به عربستان سعودی یا کشورهای نفت خی دیگر برسانند .اما
بسیاری از مهاجران در یمن گی یم مانند.
طبق اطالعات سازمان بت الملیل مهاجرت «آی او ام» در این سال تا به حال  ۵۱۰۰مهاجر به این کشور
رسیده اند.
در سال  ۲۰۲۰شمار آن ها به  ۳۵هزار و در سال  ۲۰۱۹به  ۱۲۷هزار تن یم رسید .پس از این تاری خ شمار
مهاجران در ن همه گیی کرونا و کاهش تقاضا برای نیوهای کار در کشورهای حاشیه خلیج فارس کاهش
یافت.
سازمان «آی او ام» بسیاری از مهاجران را که به یمن یم رسند ،دوباره به کشورهای مبداشان پس یم فرستد.
مقام های این سازمان در ماه اپریل اعالم کردند که بیش از  ۳۲هزار مهاجر عمدتا اتیوپیان در یمن گیمانده
اند که فقیترین کشور شبه جزیره عربستان است.

دهها سازمان حقوق بشی از حکومت یونان انتقاد کردند که ترکیه را برای مهاجران «امن» درجه بندی
ی
کرده است .آتن یمخواهد با این درجه بندی درخواست پناهندک مهاجران پنج کشور را که از ترکیه وارد
یونان یمشوند ،نپذیرد.
سازمانهای حقوق بشی به شمول بخش یونان داکیان بدون مرز ،سازمان یونان «هلسینیک مونیتور» و
ی
سازمانهای متعدد دیگر حایم زنان گفته اند« :مهاجران کشورهای غیاروپان که در ترکیه تقاضای پناهندک
یمدهند ،براساس کنوانسیون  ۱۹۵۱مهاجرت حفاظت بتالملیل دریافت نیمکنند».
در یک بیانیه مشیک که  ۴۰سازمان حقوق بشی آن را امضا کرده اند ،ذکر شده است که ترکیه در ماه
مارچ اعالم کرد که یمخواهد از کنوانسیون استانبول خارج شود و به این ترتیب نیمخواهد از قربانیان
خشونت جنسیت حفاظت کند.
این سازمان ها افزوده اند« :در گزارشهای متعدد سالهای اخی از اخراج مهاجران از ترکیه حت به مناطق
ی
جنیک در سوریه هشدار داده شده است».
وزارت مهاجرت یونان هفته گذشته فرمان صادر کرد که در آن ترکیه برای پناهجویان از افغانستان ،سوریه،
پاکستان ،بنگله دیش و سومالیا «امن» درجه بندی شده است.
اینوزارت نوشته است« :آنها (مهاجران از این پنج کشور) در ترکیه به دلیل دین ،ملیت ،افکار سیایس و یا
ی
تعلق به یک گروه اجتمایع در معرض خطر قرار ندارند و به جای یونان یمتوانند در ترکیه تقاضای پناهندک
بدهند».
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آتن یمخواهد برگشت دادن مهاجران را به همسایه شقاش ترکیه شعت بخشد .در  ۱۵ماه گذشته ترکیه
پذیرش  ۱۴۵۳مهاجر را که مقامات یونان یمخواستند برگشت دهند ،رد کرده است.

مهاجرین افغانستان ،سوریه و اریتریا که از ترکیه به جزیره لسبوس یونان رسیدهاند (آرشیف)

به گفته آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد ۴۵ ،درصد پناهجویان در کمپهای جزایر یونان شهروندان
افغانستان ۱۵ ،درصد شهروندان سوریه و نه درصد از سومالیا هستند.

یو ایران مهاجر چ دوه کاله مخیک ن د برتانیا اقامه ترالسه کړې په دوو کلونو او  ۷میاشتو بند محکوم شوی
دی .هغه په دې تورن و چ مهاجر ن په کوچونو ک پټول او برتانیا ته ن انتقالول.
د برتانیا د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبه د جون ۱۴مه په یوه خبرپاڼه ک وویل چ یو  ۲۱کلن ایران
مهاجر برتانیا ته د مهاجرو د قاچاق په تور په  ۲کلونو او  ۷میاشتو بند محکوم شوی دی.
نومیي د منچسی د الډهام سییم اوسېدونیک دی .نوموړي د ۲۰۱۸
دغه مهاجر چ ارمان یوسف رحمان
ږ
ډېسمی د  ۲۰۱۹تر اپریل میاشت پورې  ۶موټر چلوونیک په کار ګوماریل وو او له فرانس او بلجیم څخه
د
ر
ن برتانیا ته موبل او فرنیچر واردول.
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ویل شوي چ هغه موټرونو ک د موبل او فرنیچر د بارولو پر مهال مهاجر کوچونو ک دننه پټول .موټر
چلوونکو اجازه نه درلوده چ موبل او فرنیچر الریو ته پورته کړي .د محکیم په حواله دوی نه پوهېدل چ
کوچونو ک دننه مهاجر پټ کړل شوي دي.
څه موده مخیک پوله ک موندل شویو مهاجرو برتانوي ځواکونو ته وییل وو چ دوی کم سنه عراقیان دي.
ساتنیک په صورت ک د مرست غوښتنه نه شوای کویل.
انځورونه ښت چ کوچونو ک پټ شوي مهاجر د
ۍ
محکیم دا طریقه «غیانسان» بلیل ده.

د ارمان یوسف رحماني په الرۍ کې پټ شوی مهاجر .انځور :د برتانیا د کورنیو چارو وزارت

یل چارو وزیر کریس فیلپ بیا ټینګار کړی چ دغه پېښه ښت چ مجرمان څنګه د برتانیا د
د برتانیا د کډوا ۍ
پناه غوښتت له سیستم څخه ناوړه ګټه اخیل او د خلکو ژوند په خطر ک اچوي.
د کورنیو چارو زارت یوه ویاند وییل چ ارمان یوسف رحمان د هغو کسانو ژوند ته ن هېڅ ډول ارښت نه
ورکاوه چ ورته ن پیس ورکړې وې.
څین» پایله ده.
څیونیک کت برون وییل چ د محکیم پرېکړه «د یوې عایل ړ
بل پلو د مایل او جنان پېښو ړ
نوموړې زیاته کړې دا پېښه ښت چ قاچاق وړونیک د مهاجرو خوندیتوب ته پام نه کوي.
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کیي.
شل ږ
ارمان یوسف رحمان به برتانیا ته د خپیل شا تر تیولو وروسته له دغه هیواد څخه ړ
نوموړی په یوه الرۍ ک برتانیا ته تلیل و او دوه کاله مخیک ن دغه هیواد ته د اوسېدو لپاره اجازه ترالسه کړې
وه.
له زیاتو کلونو راهیس اروپان چارواک د برتانیا او فرانس پر ګډه پوله الریو ک پټ شوي مهاجر نیس .د
 ۲۰۱۹په اکټوبر میاشت ک لنډن ته نږدې په یوه الرۍ ک د  ۳۹ویتنامیانو مړي وموندل شول.

وزارت مهاجران و برگشتکنندهگان افغانستان یمگوید که روزانه از سه تا چهار هزار مهاجر افغان از مرز
اسالمقلعه وارد کشور یمشوند.
بربنیاد آمارهای این وزارت ،در جریان  ۱۸ماه پست نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰هزار مهاجر افغان از ایران
وارد افغانستان شدهاند.
همزمان با این ،آمارهای وزارت مهاجران و برگشتکنندهگان نشان یمدهند که در زمان مشابه ،نزدیک به
۲۰هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشور برگشتهاند.
عبدالباسط انصاری ،مسوول مطبوعات و سخنگوی وزارت مهاجرین یمگوید:
«در ایران  ۲٫۴میلیون مهاجر و در پاکستان  ۲٫۵میلیون مهاجر داریم .عمدهترین دلیل برگشت مهاجرین به
افغانستان انتشار ویروس کرونا بوده است .اما در این میان یکجمع به دلیل احساس وطندوست دوباره
به افغانستان برگشته اند»
او در خصوص کمک به برگشتکنندهها یمگوید:
«ما از طریق قرعهکس و تشخیص مستحقت توانستیم زمینه توزی ع زمت را برای شان آماده کنیم».
ی
ٔ
ٔ
خانواده بیجاشده
به اردوگاه مهاجرین در منطقه «دیوانبییک» شهر کابل یمرویم .جان که بیش از ۲۲۰
ی
داخیل و برگشتکنندههای کشورهای ایران و پاکستان زندک یمکنند.
در حایل که افغانستان موج سوم ویروس کرونا را سیی یمکند و مکاتب و دانشگاهها تعطیل شدهاست ،اما
خیی نیست .گویا هرچه ویروس کروناست بیون از این اردوگاه
در این اردوگاه از ابتدانترین موارد بهداشت ر
است.
ی
ٔ
خانواده حیات خان را پیدا یمکنیم .از پاکستان برگشته اند .از شایط بد زندک شاک است و شپناه یمخواهد.
یمگوید ،هیچ کمیک برای شان نشده است.
همش حیات خان ظاهرا حتا در مورد کرونا هم نیمداند .خودش و همشش موقع مصاحبه شفه یمکردند؛
اما یمگوید ،کرونا نیست.
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عبدالمالک که نماینده اردوگاه مهاجرین است یمگوید:
«مردم روز شان در ایران و پاکستان سیی نیمشه و دوباره به افغانستان بر یمگردند.این کشور ماست؛ اگر
ی
گرسنه باشیم یا تشنه باید در کشور خود زندک کنیم».

در کابل بیش از پنجاه اردوگاه مهاجرین وجود دارد از بیجاشدههای جنگهای داخیل تا برگشتکنندههای
ی
بیون از افغانستان آنجا زندک یمکنند.
ی
اردوگاههان که سهولتهای بسیار ابتدان را ندارند و زندک کردن در آنها سخت و طاقتفرسا است.

دیوید ساسویل ،رئیس پارلمان اتحادیه اروپا خواهان ایجاد یک ماموریت اروپان برای نجات مهاجران در
بحیه مدییانه شد .اوگفت ،ما باید وارد عمل شویم و نیم شود که مسئولیت را فقط به عهده سازمان های
غیدولت بگذاریم .
ی
ساسویل روز دوشنبه در نشست که راجع به موضوعات پناهندک و مهاجرت برگزار شد ،گفت ،وظیفه
اروپان ها «نجات جان انسان ها است ».او گفت« :دیگر نیم شود مسئولیت را فقط به عهده سازمان
های غیدولت بگذاریم .این وضعیت دیگر قابل قبول نیست ».اتحادیه اروپا باید به صورت مشیک عمل
قاچاقیان مبارزه کند».
کند تا در بحیه مدییانه «جان مردم را نجات داده و با
ر
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ساسویل خواهان ایجاد یک ماموریت اروپان جستجو و نجات شد که باید از توانان های همه اشیاک
کنندگان (از اعضای اتحادیه اروپا ،جامعه مدن تا آژانس های اروپان) استفاده کند.
طبق اطالعات سازمان بت الملیل مهاجرت (آی او ام) از آغاز سال تا به حال دست کم  ۸۱۳تن یط تالش
برای ورود به اروپا از طریق بحیه مدییانه جان باختند .مهاجران در این مسی اغلب از قایق هان استفاده
یم کنند که فرسوده و نامناسب هستند.

دیوید ساسولی ،رئیس پارلمان اتحادیه اروپا/عکس: ARCHIVE/EPA/PATRICK SEEGER

ماموریت نیوی دریان اتحادیه اروپا «سوفیا» که در این میان متوقف شده ،از سال  ۲۰۱۵حدود  ۴۵هزار
مهاجر را در بحیه مدییانه نجات داد .در اواخر ماه مارچ سال  ۲۰۲۰کشورهای عضو ماموریت جدیدی به
نام «ایریت» را به جریان انداختند که اردوی آلمان فدرال ) (Bundeswehrنی در آن اشیاک دارد .
اما در ن فشار ایتالیا و برچ از کشورهای دیگر عضو ،منطقه انجام ماموریت در مقایسه با «سوفیا» تغیی
کرده و در حال حاض با مسیهای معمول مهاجرت فاصله دارد.
کشورهان که خواهان این تغیی بودند ،براین عقیده هستند که کشت های ماموریت «سوفیا» در برابر
قاچاقیان انسان بوده است .
ساحل لیبیا یک عامل جذب ایجاد کرده بودند و فعالیت آن ها به نفع
ر
نجات از بحر به عنوان بخس از اختیارات «ایریت» عنوان نشده است .به جای آن اتحادیه اروپا از گارد
ساحیل لیبیا حمایت مایل یم کند ،اقدایم که سازمان های حایم حقوق بش از آن انتقاد یم کنند.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان
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سازمان ملل متحد اخیا لیبیا و اتحادیه اروپا را به غفلت در نجات مهاجران در بحیه مدییانه متهم کردند.
ی
در گزارش کمیساریای عایل حقوق بش سازمان ملل متحد آمده است ،در حال حاض «از زندک ،امنیت و
حقوق بشی اشخایص که سیع یم کنند از افریقا به اروپا بیایند» به اندازه کاق حمایت نیم شود.
کارشناسان سازمان ملل براین تاکید دارند که لیبیا منطقه امت برای مهاجران نیست و آن ها نباید پس از
نجات به این کشور پس فرستاده شوند.
دراین گزارش ،کشورهای اتحادیه اروپا متهم یم شوند که ماموریت های نجات شان را کاهش داده اند و
همزمان از فعالیت سازمان های خصویص نجات نی جلوگیی یم کنند.

ملګري ملتونه له افغانستان څخه د امريکان ځواکونو تر وتلو وروسته د نورو ملکيانو د احتمایل رن ځايه
کيدو ته چمتووایل نيس .ويل شوي چ په هېواد ک دننه او د باندې پر پالنونو کار روان دی.
خیي
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې «يو ان ايچ یس آر» مش فيليپو ګرانده د
دوشنت په ورځ رويیز ر
ر
سپتمی مياشت ک به له افغانستان څخه د امريکان ځواکونو تر وتلو وروسته،
آژانس ته وییل دي چ په
ر
ً
احتماال د رن ځایه شويو شمی نور هم لوړ یس.
په دایس حال ک چ بهرنيو ځواکونو له افغانستان څخه په وتلو الس پورې کړی دی او د وسله والو طالبانو
خیې اترې د ځنډ ښکار دي ،تاوتريخوایل ډېر زور اخیست دی.
او افغان حکومت ترمنځ د سویل ر
اون پر ماين پاکانو بريد ته اشاره وکړه چ لس کسان پکښط ووژل شول.
فيلیپو ګرانده په بغالن ک تیه ۍ
ګرانده وويل« :دا هغه تاوتريخوایل ته خواشينونیک اشاره ده چ ښان افغانستان ورشه يو ځل بيا الس او
ګريوان یس او د بهرنيو ځواکونو له وتلو شه به دا حالت امکان لري نور هم خراب یس».
نوموړي زياته کړه« :له دې کبله موږ په هيواد ک دننه او په هغه صورت ک چ خلک له شحدونو اوښتو
بینيو پالنونو ته چمتووایل نيسو ».خو نوموړي د دغه پالنونو جزئيات
ته مجبور یس په ګاونډيو هيوادونو ک ړ
په ډاګه نه کړل.
د ملګرو ملتونو په حواله دمګړۍ په ټوله نړۍ ک  ۲،۵میليونه ثبت شوي افغان مهاجر ميشت دي ،په دایس
حال ک چ  ۴،۸ميليونه په افغانستان ک دننه رن ځایه شوي دي.
خیو اترو د پرمختګ له پاره قوي نړیوال مالتړ
ګرانده وویل چ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سویل ر
ته اړتيا ده .نوموړي زیاته کړه« :دا سیایس عمل بايد د جګړې ځای ونيس خو [د نورو مهاجرتونو] خطر
موجود دی او موږ ته په کار ده چ چمتو واوسو».
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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خیي آژانس ته د مرستو په اړه وويل:
د ملګرو ملتونو د بشي مرستو د همغږۍ مش مارک لووکوک رويیز ر
«اوس له افغانستان شه د بشي مرستو په برخه ک پياوړي اقتصادي مالتړ ته اړتيا ده ،څو افغان چارواک
د وضعيت د باثباته کولو ډېر چانس ولري».
کیي ،په دې اړه يو څه خوشبيت هم څرګنده کړه« :د
نوموړی چ په روانه میاشت ک له خپل دندې ګوښه ږ
مان له خوا په دې برخه ک ډېره رغنده بریس لرو او موږ هم په اصل
بايدن د حکومت او همدا راز د سپيت ۍ
ک له هغوی شه پر دې ډېر ګټور بحثونه درلودل».

د روان مياشت په ش ک امريکا متحده ایاالتو له افغانستان شه تر  ۲۶۶ميليونو ډالرو د زيان بشي مرسته
اعالن وکړ.
د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان ک څه نا څه  ۱۸،۴میليونه انسانان چ د هيواد کابو نیمان نفوس
کیي ،بشي مرستو ته اړتيا لري .ملګرو ملتونو له همدې کبله په روان کال ک د افعانستان له پاره د ۱،۳
ږ
ميلياردو ډالرو د مرست غوښتنه کړې ده .تر اوسه د دغه مبلغ يوازي  ۲۳سلنه ترالسه شوي دي.
خیه دغه
لووکوک وويل چ آن يو څو کاله تر مخه افغانستان ته د نړيوالو توجو ډېره زياته وه .خو د هغه په ر
پاملرنه « اوس يا نشته او يا ضعيفه شوې او اوس د افغانستان اړتياو ته د خلکو د پام را اړول او د مرستو
ترالسه کول يوه ستونزه ګرځيدیل ده».
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یک پناهجوی دانش آموز افغان و خانوادهاش از شهر ُسدان در شمال فرانسه به سویدن اخراج شدند .
مقامهای فرانسوی به کمک یک کارمند اجتمایع ،دانش آموز یاد شده را از صنف دریس بیون برده و قبل
از اخراج ،با خانوادهاش به یک توقیفگاه اداری انتقال دادند .همصنفها و معلمان دانش آموز اخراج شده
با امضای فراخوان خواهان لغو اخراج او و خانوادهاش شدهاند.

«الیاس با ما بمان!» ،پیام همبستگی شاگردان و معلمان مکتب لولک در سدران ۱۱ ،جون  .۲۰۲۱عکس از اماندین بکره

روز جمعه  ۱۱جون ،پولیس با اداره مکتب لولک در شهر ُسدان تماس گرفت و خواستار انتقال الیاس،
پناهجو و دانش آموز  ۱۳ساله افغان به اداره پولیس شد.
بعد از آن که اداره مکتب از انتقال دانش آموز خودداری کرد ،یک کارمند اجتمایع او را به دفی پولیس انتقال
داد و سپس همه خانواده به توقیفگاه اداری شهر می انتقال داده شدند.
ان هلن تکسیه ،معلم زبان آلمان و فرانسوی الیاس به مهاجر نیوز گفت که از حدود یک هفته پیش نسبت
به وضعیت این دانش آموز پناهجو نگران بود اما تصور نیم کرد مقامها برای بیون بردن «ناگهان» از
مکتب اقدام کنند.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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او در ادامه گفت که معلمان و هم صنفان الیاس از اقدام غیمنتظره برای بازداشت او شوکه شدهاند« .او
حت نتوانست از هم صنفانش خداحافظ کند».
دیدیه هربیون ،شهردار سدان نی که هنگام دستگیی الیاس در مکتب حضور داشت از روش مقامها انتقاد
کرد و گفت« :مکتب باید یک محل مقدس باشد .چنت اقدایم در یک مکتب پذیرفتت نیست».
از افغانستان تا سویدن و فرانسه
الیاس و خانوادهاش هنگایم که او  ۶ساله بود افغانستان را به دلیل تهدید طالبان ترک کردند .آنها بعد از
عبور از مرز پاکستان و ایران ،به ترکیه رفتند و در آنجا جابجا شدند .کیم بعدتر ،برادر بزرگ و ۱۷ساله
الیاس توانست خود را به سویدن برساند و بعد از گرفت کارت اقامت ،بقیه نی بعد از تحمل دشواریهای
فراوان ،از طریق جاده بالکان ،به او پیوستند.
ی
سپتمی  ۲۰۲۰الیاس و
با تغیی قوانت مهاجرت در سویدن ،درخواست پناهندک خانواده رد شد و در ماه
ر
ی
خانوادهاش به فرانسه آمدند و درخواست پناهندک کردند .
خینامهای گفتهاست که دانشآموز افغان و خانوادهاش در
اما فرمانداری پولیس منطقه دزاردن با انتشار ر
چارچوب پیمان دوبلت به سویدن اخراج شدهاند« :مقامهای فرانسوی وظیفه داشتند تا در چارچوب قوانت
ی
دوبلت ،خانواده را به سویدن ،کشوری که صالحیت برریس درخواست پناهندک آنان را دارد ،انتقال دهند».
خینامه ،خانواده پناهجوی افغان ابتدا از شهر می به فرودگاه روایس شارل دوگل پاریس و سپس
بر اساس ر
به سویدن انتقال داده شده است.
معلم زبان فرانسوی الیاس را یک دانش آموز «بسیار اجتمایع» توصیف کرد و گفت که او به چند زبان از
جمله سویدن و انگلیس به راحت صحبت یمکرد.
ن
ن
دوبلی و رسگردان مهاجران در کشورهای اروپان
پیمان
ژرار سادک ،یک عضو سازمان خییه سیماد به مهاجر نیوز گفت که وضعیت این خانواده پناهجوی افغان
نمایانگر وضعیت خانوادههای بیشماری است که بعد از دریافت پاسخ منف در کشورهای دیگر از جمله
ی
سویدن ،در فرانسه درخواست پناهندک یم کنند اما پیمان دوبلت مانع آنها یمشود.
او توضیح داد که تعدادی از دادگاههای اداری فرانسه مانع اخراج افغانهای دوبلیت به سویدن و در نتیجه
اخراج انها به افغانستان یمشوند .اما در  ۲۸یم  ۲۰۲۱وزارت داخله فرانسه با تکیه بر حکم دادگاه عایل
فرانسه ،تصمیم گرفت که افغانها را یمتوان به سویدن ،که یک کشور اروپان است ،اخراج کرد .با این
استدالل که نمیتوان با قاطعیت حکم کرد که سویدن افغانهای رد شده را به کشور شان اخراج یمکند.
به گفته ژرار سادک ،با حکم دادگاه عایل فرانسه ،پناهندگان افغان در فرانسه دیگر نیمتوانند برای لغو روند
ی
دوبلت و درخواست پناهندک در این کشور ،به دادگاه مراجعه کنند.
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بنابر ارقام منتش شده ،حدود  ۳۰هزار پناهجوی افغان که در فرانسه حفاظت به دست آوردهاند ،همه
دوبلیت بودهاند.
شماری از مهاجران اخراج شده دوبلیت ،بعد از مدن دوباره به فرانسه بر یمگردند .منابع وزارت داخله
فرانسه یمگویند حدود  ۲تا  ۳هزار پناهجو در این وضعیت به ش یمبرند.
تالش شاگردان و معلمان مکتب برای لغو اخراج الیاس و خانوادهاش
اخراج این دانش آموز افغان و خانوادهاش در شایظ انجام شده که امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور فرانسه،
هفته گذشته خواستار افزایش اخراج مهاجران غیقانون از این کشور شد.
معلمان و دانش آموزان مکتب لولک در شهر ُسدان حال نگرانند که مبادا سایر دانش آموزان پناهجو در
این مکتب به شنوشت الیاس دچار گردند.
آنها با امضای فراخوان که بعد از ظهر روز سه شنبه  ۱۵جون از سوی بیشی از  ۲۳۵۰تن امضا شده
بود ،خواستار لغو اخراج الیاس و خانوادهاش شدهاند.
معلمان الیاس به مهاجر نیوز گفتند که آنها تالش دارند تماس خود را با این پناهجوی دانش آموز حفظ
کنند .آنها تصمیم دارند به کمک شهرداری و تعدادی از نمایندگان محیل نگذارند این قضیه به فرامویس
سیده شود.
روز جمعه گذشته کارمندان و دانش آموزان مکتب لولک ،یک روز بدون درس را برگزار و در جریان آن درباره
اخراج دانش آموز افغان صحبت کردند.
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