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ر
مت کامل اخبار
دهها تن روز شنبه گذشته در تظاهر رای در کاله ،خواهان پایان ممنوعیت توزی ع غذا به مهاجران در
بخشهای از این شهر شدند .به گفته ر
معتضان ،که تعداد شان به حدود شصت تن یمرسید ،توزی ع غذا از
سوی تنها سازمان تائید شده از سوی دولت ،نیازهای حدود  ۱۵۰۰مهاجر در کاله را برآورده نمکند.

سازمان له وی اکتیو ،تنها سازمان تائید شده از سوی دولت ،در کاله به مهاجران غذا توزیع میکند .عکس از مهدی شبیل /مهاجر نیوز

سازمان انجمن مسافرخانه مهاجران ،ییک از سازمانهای ررسکت کننده در تظاهرات روز شنبه  ۲۶جون در
معتضان مخالف تصامیم هستند که پیوسته نیازهای اولیه و اسایس مهاجران یعن ر
کاله گفت که ر
دستیس
گتد.
به آب و غذا را نادیده یم ر
ر
ر
گستش یافته که
مناطق که در آنها توزی ع غذا به مهاجران ممنوع شده ،چنان
این سازمان گفت« :
ختیه دیگر نمتوانند در مرکز شهر کاله به مهاجران غذا توزی ع کنند».
سازمانهای ر
به گفته این سازمان ،تصمیم ممنوعیت توزی ع غذا به مهاجران «اصل کمک ر
بشدوستانه را زیر پا یمکند» و
انداخت جسم و روای مهاجرای محسوب یمشود که برای ر
ر
ر
دستیس به غذا ،هر روز
تالیس «برای از رمق
ر
ر
کیلومت دورتر از محل اقامت شان بروند».
بیشت از ۴
باید
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مقامها در شهر کاله گذشته از ممنوعیت توزی ع غذا به مهاجران ،به تخلیه و برچیدن روزانه کمپهای آنان
رنت اقدام یمکنند .
سپتامت  ۲۰۲۰از سوی
تصمیم ممنوعیت توزی ع غذا به مهاجران در بخشهای از شهر کاله در ماه
ر
ر
ختیه دادگاه،
فرمانداری پولیس پادوکاله اعالم شد و این تصمیم علیه اعتاضات و شکایات سازمانهای ر
همچنان اجرا یمشود.

 ۳۳شهر اروپای با امضای یک بیانیه در شهر ایتالیای پالرمو« ،ائتالف بندرگاههای امن» را پایه گذاری کردند.
ی
پناهندک ر
حن در زمانهای دشوار رنت تاکید کردند.
آنها در این بیانیه بر ضورت حفظ حق

تصویر از آرشیف :مهاجران در یونان

نامتده است .مایک شوبرت ،شهردار
خت را شهر آلمای پوتسدام اعالم کرد که از امضاکنندگان بیانیه ر
این ر
ر
پوتسدام گفت« :شهرهای که حاض به پذیرش شمار بیشتی از مهاجران هستند ،باید اجازه یابند که این
کار را داوطلبانه انجام دهند».
این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس یی دی) گفت« :ما یمخواهیم با این ائتالف جدید ،به
ر
مدیتانه موقعیت دارند».
بحته
کمک شهرهای بشتابیم که در امتداد ر
ر
الیتیگ ،بارسلونا و ویوربن رنت این
افزون بر پوتسدام و پالرمو ،شهرهای دیگری مانند امستدام ،مونشن ،ی
بیانیه را در شهر پالرمو امضا کردند .این اقدام در چارچوب کنفرانیس تحت عنوان «از دریا تا شهر» انجام
شد.
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در این بیانیه آمده است« :ما به عنوان شهرها و نوایح اروپای که با جدیت به دفاع از حقوق ر
بش باور
دارند ،دههها است که به آوارگان و مهاجران پناه یمدهیم .ما بدون هیچ قید و ررسیط به ارزشهای ر
بشی،
ی
پناهندک ر
حقوق ر
حن در دوران دشوار رنت متعهد هستیم».
بش جهای و حق
ی
شهرهای امضاکننده این بیانیه خواهان این شدند که حق پناهندک در هر کشور اروپای پابرجا بماند .آنها
تعیت سهمیه برای پذیرش داوطلبانه مهاجران در نوایح شده و گفتند که شهرهای که
افزون بر این خواهان ر
حاض به پذیرش مهاجران هستند ،باید مستقیما از سوی اتحادیه اروپا کمک های مال دریافت کنند.
نامتده خواهان ایجاد راههای قانوی مهاجرت در چارچوب سیاست واقع بینانه و
افزون بر این شهرهای ر
توزی ع عادالنه بار مسئولیت ربت کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدند .مخاطب این درخواستها
حکومتهای کشورهای اروپای هستند.
این ائتالف متشکل از  ۳۳شهر اروپای به ائتالف آلمای موسوم به «شهرهای امن »ملحق یمشود که در
چارچوب آن  ۱۰۰شهر ،ناحیه و بخش اعالم کرده اند حاض به پذیرش مهاجرای هستند که از بحر نجات
گت مانده اند.
داده یمشوند یا این که در کمپهای مزدحم ر

در ادامهی حمالت طالبان بر ولسوالها در رسارس کشور و بیجاشدن هزاران خانواده در نتیجه هراس افگن
این گروه ،هفت هزار خانواده دیگر از ولسوالهای کندز مجبور به ترک خانههای شان شدند.
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این خانوادهها در جریان 10روز گذشته از مرکز و ولسوالهای امام صاحب ،عیل آباد ،خان آباد و چهار دره
بیجا شدهاند و شمار آنان روز بهروز افزوده یمشوند.
ی
اداره مهاجرین کندز در هماهنیک با موسسههای مددرسان تا کنون  1هزار و  457خانواده بیجاشده را نیاز
غت
ر
سنخ کردده ،از این میان به  450خانواده بستههای مواد خوارکه و به  65خانواده دیگر بستههای ر
خوراکه مساعدت کرده است
ر
نیازسنخ
مشتک اداره مهاجرین و ادارههای همکارش در حال رسوی و
همت حال  ۱۳تیم رسوی
ر
در ر
بیجاشدگان یمباشند و قرار است بیجاشدگان دیگر رنت به زودترین فرصت مددرسای شوند.

پنجشنن په شپه ی د پاریس
فرانسوي چارواک وای هغه  ۵۶۰مهاجرو ته ی رسپناه برابره کړې ده ییح د تتې
ر
ښاروال یا هوټل دو ویل مخ ته خیم درول وې.
ر
میاشن ۲۴مه سلګونو مهاجرو د پاریس ښاروالۍ مخ ته خیمې درولې وې .دغو کسانو
تته پنجشنبه د جون
ییح ډېری ی افریقایان وو له چارواکو څخه د رسپناه غوښتنه کوله.
ختي اژانس ته وییل ییح څلور ویشت ساعتونه وروسته
پاریس ک د یوتوپیا  ۵۶مسول کریل توریا د فرانیس ر
د یوتوپیا  ۵۶سازمان د ر
اعتاض اقدام له امله  ۵۶۰کسانو ته رسپناه برابره شوې ییح ډله ک ی زیات شمت
کوری ،یوازې ښخ ۸۰ ،ماشومان او  ۵۰کم سنه او ری رسپرسته مهاجر هم دي.
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خته ده ،خو د خواشین ځای دی ییح د رسپناه د
هغه زیاته کړې« :دغو مهاجرو ته رسپناه برابرول یوه عال ر
الس ته راوړلو لپاره دایس اقداماتو ته اړتیا وي .موږ له اونیو اونیو راهییس [چارواکو ته] د هغو کورنیو په اړه
رسکونو پر غاړه شپه سبا کوي».
ر
ختداری ورکوو ییح د ړ

چارواکي وایي چې  ۵۶۰مهاجرو ته یې سرپناه ورکړې .انځور :یوتوپیا ۵۶

ښن ییح د مهاجرو د
دغه سازمان پر خپله فېسبوک پاڼه لییک ییح چارواک ی ر
ختداریو ته غوږ نه نییس او دا ر
هرکیل په برخه ک «سیایس اراده» نشته .فېسبوک پوست ک زیاته شوې دوی تر هغه وخت پورې خپلو
عملیاتونو ته ادامه ورکوي ییح د ی رسپناه نه لرونکو اسایس حقونو ته درناوی ر
ویس.
ر
بل پلو پاریس ښاروال ک د مهاجرو چارو مسول یان بروسا پر خپله ټ ړ ر
ویت پاڼه رسویسونو ته د ختونکو مهاجرو
ختلو رسه لیکیل ییح ټول دغه کسان نن شپه تر یوه چت الندې خوب کوي.
د انځورونو په ی
نوموړي زیاته کړې ییح د پاریس ښاروال دغو مهاجرو ته د رسپناه په توګه دوه جمنازیمونه ځانګړي کړي دي.
هغه دا هم وییل ییح دوی غواړي د دایم حل الرو د موندلو لپاره له دولت رسه ګډ کار وکړي .په وینا ی «په
رسکونو شپه تتوی ،د تشو ودانیو شتوال د منلو نه دی».
دایس حال ک ییح مهاجر پر ړ
ر
میاشن راهییس ځینو ښوونځیو او
کتسیون ټولن ،ییح یوتوپیا  ۵۶پیک ګډون لري ،له تتې جنورۍ
رر
ر
ر
جمنازیمونو ک اعتاض عملیاتونه تررسه کړي دي .د دغ ټولن د اعتاض اقداماتو له امله تر اوسه زرګونه
کسان د اوسېدو ځای موندل دی .یادې ټولن د می میاشتې پر ۱۲مه رپوبلیک ډګر کې مظاهرې جوړې کړې وې .
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ر
میاشن په پای ک  ۳۰۰کسانو د پاریس په ۱۰مه ناحیه
کتسیون د فعالیتونو له امله د یم
همدارنګه د ر ر
ویلمن پارک ک راغونډ شول او له دولت څخه ی د سرپناه غوښتنه وکړه .د ایل دو فرانس قومندای بیا د جون
ر
بتنیو مراکزو ک رسپناه برابره وکړه.
میاشن پر ۳مه  ۵۴۶مهاجرو ته د هرکیل په ړ

ر
قرییس ،وزیر خارجۀ پاکستان ،دربارۀ
وزارت خارجۀ کشور با پخش اعالمیهی به اظهارات شاهمحمود
مهاجران افغان واکنش نشان داده و از این کشور خواسته است که از مسألۀ مهاجران بهعنوان ابزار فشار
بر افغانستان استفاده نکند .شاهمحمود ر
قرییس روزگذشته در اظهار رای گفته که پاکستان در جریان سالهای
متبان  ۳.۵میلیون مهاجر افغان بوده است و از این بیشتر نمپذیرد.
گذشته ر

وزیر خارجۀ پاکستان افزوده است که این کشور باید مرزهای خود را ببندد و از منافع میل خود دفاع کند.
ر
قرییس ابراز نگرای کرده که افزایش خشونتها در افغانستان ممکن است سبب رسازیرشدن
شاهمحمود
مهاجران بیشتر به پاکستان شود.
این در حالست که پیش از این عمران خان ،نخستوزیر پاکستان رنت در گفتوگوی ویژه با روزنامۀ نیویارک
تایمز گفته بود که اگر طالبان بر افغانستان تسلط پیدا کنند ،پاکستان مرزهای خود را یمبندد .نخستوزیر
پاکستان رنت تأکید کرده بود که تالش طالبان برای تسلط بر افغانستان از طریق نظایم به جنگ داخیل
یمانجامد و سبب هجوم مهاجران به پاکستان یمشود.
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با این حال ،وزارت خارجۀ کشور تأکید کرده که افغانستان پیوسته خواهان بازگشت دوامدار و عزتمندانۀ
مهاجران افغان به کشور بوده است و در این راستا در چهارچوپ ساختارهای موجود همکاری دو جانبه
ی
بهشمول پالن عمل افغانستان_پاکستان برای صلح و همبستهک  APAPPSبا جانب پاکستان کار یمکند.
در اعالمیۀ این وزارت که امروز پخش شده ،گفته شده است که انتظار یمرود کشورهای همسایه از مسألۀ
مهاجران بهعنوان ابزار فشار بر افغانستان استفاده نکنند .وزارت خارجه تأکید کرده که همکاریهای
تأمت صلح پایدار و همهشمول در افغانستان ،به مراتب
صادقانۀ پاکستان در راستای ختم خونریزی و ر
مؤثرتر از اظهار نظرها و پیشبینهای نگرانکننده از جانب مقامهای دولت پاکستان است.
ً
گتی لفظ شدهاند .چندی پیش وزیر داخلۀ پاکستان گفته بود
اختا مقامها در کابل و اسالمآباد وارد یک در ر
ر
که از طالبان خواسته است تا مانع فعالیت تحریک طالبان پاکستای و دیگر تروریستان از خاک افغانستان
علیه پاکستان شوند.
این سخنان وزیر داخلۀ پاکستان واکنش وزارت خارجه را در یی داشت .وزارت خارجۀ کشور تأکید کرده است
که تحریک طالبان در افغانستان هستهگذاری نشده است و اسالمآباد در برخورد با تروریستان تبعیض
نکند.

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت بغالن به روز یکشنبه 6 ،رسطان از مساعدت نقدی برای
 298خانواده بیجاشده ر
خت داد.
نایس از جنگ در این والیت ر

این خانوادهها از ولسوالهای بغالن مرکزی ،دهنه غوری و نهرین بیجا گردیده بودند.
به هر خانواده مبلغ  6هزار و  850افغای مساعدت شد.
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سازمان «یس واچ »یکشنبه شب  ۲۷جون در شبکه اجتماغ ر
تویت اعالم کرد ،گرویه از مهاجران که در
ر
مدیتانه خطر غرق شدن آن ها را تهدید یم کرد ،به اجبار به لیبیا پس فرستاده شدند .
بحته
ر
ر
خت داده
بحته مدیتانه ر
نامتده روز یکشنبه از رسگردای یک قایق با ده ها مهاجر در ر
پیش از این سازمان ر
نامتده در آب های مالتا موقعیت دارد و در فاصله  ۳۶مایل دریای از
بود« .یس واچ» گفته بود که قایق ر
جزیره ایتالیای المپدوزا دیده شده است.

(عکس :ارشیف)/گروهی از مهاجران در زواره ،شهری در شمال غرب لیبیا/عکس: EPA/STR

مقام های این سازمان در ادامه اعالم کرده بودند ،با هواپیمای » «Moonbirdحدود  ۱۰۰مهاجر را که در
خطر غرق شدن بودند ،رویت کرده اند .براین اساس این مهاجران واسکت نجات بر تن نداشتند .سازمان
«یس واچ» از کشورهای ایتالیا و مالتا خواست که این انسان ها را نجات دهند.
در سال روان هزاران مهاجر با قایق به ایتالیا آمده اند .وزارت داخله ایتالیا اعالم کرد که از آغاز سال تا به
حال بیش از  ۱۹۳۰۰مهاجر به این کشور رسیده اند.
در سال  ۲۰۲۰که بحران کرونا شیوع یافته بود ،نهادهای مسئول از ورود حدود  ۶۶۰۰مهاجر به ایتالیا در
خت داده بودند.
همت دوره زمای ر
ر
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ر
مدیتانه به اروپا
بحته
مهاجران پیوسته سیع یم کنند از کشورهای لیبیا و تونس و از طریق بخش مرکزی ر
بیایند .طبق اطالعات سازمان ملل ،از آغاز سال  ۲۰۲۱تا به حال حدود  ۶۹۰تن در این بخش از بحر جان
باخته اند.

وزیر خارجه پاکستان از افزایش خشونتها در افغانستان ابراز نگرای کرده و گفته است که خشونتهای
ر
بیشت ممکن است باعث رسازیر شدن مهاجران افغان به پاکستان گردد .اوگفته است که ثبات در افغانستان
به نفع پاکستان است .
شاه محمود ر
قرییس ،وزیر امور خارجه روز یکشنبه گفت که پاکستان در یط سال های گذشته  ۳.۵میلیون
ی
مهاجر افغان را پذیرفته است و ر
بیشت از این نم پذیرد .وی در یک جلسه هفتیک رسانه ای که در مرکز شهر
مولتان برگزار شد ،صحبت یم کرد.

گذرگاه مرزی چمن میان افغانستان و پاکستان

ر
بگتیم و باید مرزهای خود را ببندیم .ما باید از منافع میل خود
وی گفت« :ما نم توانیم مهاجران بیشتی ر
محافظت کنیم ».وی افزود که پاکستان به تالش های دیپلوماتیک خود برای صلح در افغانستان ادامه یم
رهتی منتخب دموکراتیک در این کشور استقبال یم کند.
دهد و از ر
ر
صوری که طالبان
ختگزاری اسوشیتدپرس در ابتدا گزارش داده بود که وزیر خارجه پاکستان گفته است در
ر
.
ختگزاری نوشته است که
گتند ،اسالمآباد مرزهای خود را یمبندد این ر
در افغانستان قدرت را به دست ب ر
این نقل قول اشتباه بود و وزیر خارجه پاکستان تنها در مورد افزایش خشونتها در افغانستان که منجر به
مهاجرت افغانها به پاکستان خواهد شد ،ابراز نگرای کرده است .
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گتی میان گروه های
پس از عقب نشین رنتوهای شوروی سابق در سال  ۱۹۸۹از أفغانستان که به در ر
مجاهدین انجامید ،میلیون ها افغان به پاکستان گریختند.
سپتمت  ۲۰۰۱در امریکا
پس از آن طالبان بر افغانستان حکومت یم کردند تا اینکه پس از حمالت ۱۱
ر
اخت ،جنگجویان
رهتی ایاالت متحده از قدرت برکنار شدند .در هفته های ر
توسط حمالت ائتالف تحت ر
طالبان چندین ولسوال در جنوب و شمال افغانستان را تحت ر
کنتول خود درآورده ،رنتوهای امنینر
حکومت را به تسلیم متقاعد کرده و سالح ها و وسایل نقلیه نظایم آنها را به غنیمت گرفته اند.

غتقانوی کشته و  ۱۰تن دیگر
گتی میان پولیس و
ستت ترکیه  ۲مهاجر ر
قاچاقتان انسان در والیت ر
ر
در در ر
.
زخم شدند این حادثه هنگایم اتفاق افتاد که پولیس تالش کرد یک کامیون حامل مهاجران افغان و پاکستای
را متوقف کند.

عکس آرشیف :پناهجویان افغان در مرز ایران و ترکیه عکس ازReuters/U. Bektas:

ستت ترکیه به
به گزارش روزنامه حریت ترکیه ،روز دوشنبه  ۲۸جون ،پولیس در منطقه پرواری در والیت ر
یک کامیون دستور توقف داد تا آن را برریس کند .بر اساس گزارش پولیس اطالع داشت که کامیون ۸۴
غتقانوی را انتقال یمدهد.
مهاجر ر
ر
امنین
ستت ،راننده هشدار پولیس را نادیده گرفت و به جای توقف ،به سوی رنتوهای
به گفته مقامهای ر
شلیک کرد.
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پولیس به نوبه خود به سوی کامیون رتتاندازی کرد و در نتیجه گلولهباری میان هردو طرف ،دو مهاجر
غتقانوی کشته و ده تن دیگر زخم شدند .تعدادی از مهاجران هم با استفاده از فرصت فرار کردند.
ر
به گفته مقامها ،زخمیان این حادثه به شفاخانه انتقال داده شدند و پولیس جستجو برای مهاجرای را که
موفق به فرار شدهاند،آغاز کرده است.
قاچاقت انسان را در آبهای
روز شنبه  ۲۶جون رنت ،محافظان ساحیل ترکیه یک قایق حامل  ۲۷مهاجر و دو
ر
دستگت کردند.
منطقه چاناکاله
ر
ترکیه ییک از کشورهای عبوری برای مهاجرای شمرده یمشود که برای فرار از جنگ یا تالش برای رسیدن به
ی
زندک ر
بهتیمخواهند به اروپا بروند.
یک
غتقانوی ،از طریق ایران وارد ترکیه یمشوند
تعداد زیادی از مهاجران افغان ،ایرای و پاکستای به گونه ر
ر
غری و شمال
بیشت این مهاجران تالش دارند از ر
مست دریای اژه به یونان بروند و از آنجا خود را به اروپای ر
برسانند.
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