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ر
مت کامل اخبار

گارد ساحیل تونس اجساد  ۲۱مهاجر را در ییک از سواحل این کشور پیدا کرده و  ۵۰پناهجوی دیگر را نت در
وضعیت بحران در بحته ر
مدیتانه نجات داد .قایق حامل این مهاجران در نزدییک شهر بندری سفاکس غرق
شده بود.

گارد س احلی در حال نجات دادن مهاجرانی که قایق شان در مدیترانه واژگون شده است.

ختگزاری فرانسه گفته اندک «پس از آنکه قایق این
حسام الدین جبابیل ،سخنگوی گارد ساحیل تونس به ر
ر
مدیتانه غرق شد و ما توانستیم  ۵۰تن را نجات داده و اجساد  ۲۱تن
مهاجران در چهارم جوالی در آبهای
دیگرشان را از آب بتون بکشیم».
افریقان بوده اند و تالش داشتند خودشان را به اروپا برسانند .به گفته این
وی گفت همه این مهاجران
ی
ر
سخنگوی گارد ساحیل ،از  ۲۶جون تا حاال چهار قایق مهاجران در بحته مدیتانه و در ساحل سفاکس غرق
شده اند که أجساد  ۴۹پناهجو کشف و  ۷۸تن شان نت نجات داده شده اند.
روز شنبه گذشته نت یک قایق مهاجران که از ساحل لیبیا به مقصد شهر زارزیس در تونس حرکت کرده
بود ،با  ۱۲۷رسنشت در ساحل این شهر غرق گردید.
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به گفته صلیب رسخ در تونس ،هنوز هم  ۴۳مهاجر این کش رت مفقود هستند .وزارت دفاع این کشور گفته
ی
که "یک ر
کشت جنیک  ۸۴مهاجر غتقانون از ملیت های مختلف را نجات داده است ".این افراد شهروندان
بنگله دیش ،چاد ،مرص ،ر
اریتیا و سودان بوده اند.
یان سوی اروپا هستند.
تونس وکشور همسایه اش لیبیا از مراکز اصیل تجمع مهاجران
افریقان برای عبور در ی
ی
بسیاری از این مهاجران تالش یم کنند خودشان را به ایتالیا برسانندت.
در اوایل ماه یم کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در أمور مهاجران گفت که از آغاز سال جاری تا کنون
 ۵۰۰مهاجر در جریان تالش برای عبور از بحته ر
مدیتانه و رسیدن به اروپا غرق شده و جان باخته اند .این
متان سه برابر همت مدت زمان در سال  ۲۰۲۰است که شمار جان باختگان به  ۱۲۰تن یم رسید.

ر
ر
ساخت
حکومت در تاجیکستان گفته اند که این کشور به فکر
همزمان با تشدید جنگ در افغانستان ،منابع
اردوگاهه یان برای مهاجران احتمایل افغان در نزدییک مرز یمباشند .این کشور در مرز با افغانستان  ۲۰هزار
رسباز مستقر یمکند.

مقام های تاجیکستان هفته گذشته با نشر این عکس از فرار سربازان افغان به این کشور خبر دادند

حکومت تاجیکستان روز دوشنبه به ختگزاری ر
ر
رویتز گفته اند که حکومت این کشور ایجاد اردوگاه
منابع
ر
ها برای مهاجران احتمایل افغان را برریس یم کنند .در روزهای اخت صدها رسباز افغان به تاجیکستان پناه
برده اند.
پس از خروج نتوهای ناتو از افغانستان ،طالبان در روزهای اخت چندین ولسوایل را در والیت های شمایل
افغانستان که هم مرز با تاجیکستان یمباشند ،ترصف کرده اند.
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ر
حکومت تاجیکستان به ررسط فاش نشدن هویتش گفت« :تاجیکستان موضوع اسکان مهاجران
یک مقام
ر
افغان را در خاک خود زیر نظر دارد ».وی اضافه کرد« :مسئله ساخت اردوگاه های مهاجران با همکاران نت
هان که در این زمینه همکاری یم کنند،
مورد بحث قرار گرفته است ».اما این مقام از کشورها و یا سازمان ی
نایم رنتد.
روز دوشنبه حکومت افغانستان اعالم کرد که محمد رارسف غت رئیس جمهور این کشور با امام عیل حمان،
رئیس جمهور تاجیکستان صحبت تلفون کرده و گفته "حکومت افغانستان در قبال شهروندانش که به
خاک تاجیکستان پناه برده اند ،مسئول یم باشد".
ر
ر
حکومت را تایید
امنیت تاجیکستان نت مطرح شدن طرح ایجاد اردوگاه های مهاجران در آجندای
یک مقام
کرده است.
ر
امریکان کار
هان که با نتوهای
ی
براساس یک گزارش ،واشنگت از تاجیکستان خواسته است که به افغان ی
ر
موقت اسکان بدهد .وزارت خارجه تاجیکستان از
کرده اند و در تهدید طالبان قرار دارند ،به صورت
اظهارنظر در مورد این که آیا به این درخواست پاسخ مثبت خواهد داد ،خودداری کرده است.
روز دوشنبه حکومت تاجیکستان اعالم کرد که بیش از یک هزار رسباز افغان به خاک تاجیکستان وارد شده
جان که
و به این کشور پناه برده اند .این موضوع جدیت وضع بحران در شمال افغانستان را بیان یم کند؛ ی
امریکان و ناتو حمالت تهاجیم خود را بر آن متمرکز کرده اند.
طالبان پس از آغاز خروج نتوهای
ی

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت غور از توزی ع مساعدت غت خورایک با همکاری کمشتی
خت داد .
عایل سازمان ملل متحد یا  ،UNHCRبرای  263خانواده بیجاشده ر
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ً
این کمک ها که روز یکشنبه  13رسطان سال روان به خانواده های توزی ع شد که اختا در نتیجه ناامت
ولسوایل های دولینه ،پسابند ،چهارسده ،تیوره و برخ مناطق شهر فتوزکوه به محالت امن تر آن شهر
بیجا شده اند.
در جریان این کمک ها به هر فامیل سه تخته کمپل ،دوتخته ترپال ،یک بسته ظروف آشت خانه ،یک
عدد کپسول گاز و یک بسته وسایل و مواد صیح توزی ع شد.

د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود ر
خ پاکستان خپلو افغان ورونو ته ځای ورکړی خو
وییل ې
قریش ی
ی
ر
کتي
یس .دغه څر
ګندون وروسته له هغه ږ
ې
اوس د دې وخت رارسیدیل ې
خ دوې بتته خپل هیواد ته ستانه ی
خ د دغه هیواد د الهور ښارد ترهګریز برید په تړاو یو تن افغان کډوال د پولیسو لخوا و نیول شو .
ې

له پاکستان څخه راستنیدونکي کډوال ننګرهار والیت کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمیشنري د ستنیدو د هرکلي مرکز کې د مرستو انتظار باسي .انځور :مهاجر نیوز

خ
له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د
ی
وییل و ې
پاکستان چارواکو د داډول څرګندونو په اړه ی
کتي او افغانستان تل خپل هیواد ته د دوامداره
له افغان کډوالو څخه دې د فشار په توګه کار نه اخیستل ږ
او با عزته راستنیدو غوښتونیک دی .
دوشنت په ورځ د جوالی په  ۵مه د دغه هیواد د بهرنیو چارو
د پاکستان یوې سیمه ایزې رست « سما » د
رې
وزیر شاه محمود ر
خ ترهګر د کډوالو د بتته ستنیدو پر مهال پاکستان
لیکیل و « ګومان ږ
کتي ې
قریش له قوله ی
ی
ستنیدن په اړه ګامونه پورته شوي دي».
کتي ،د افغان کډوالو د باعزته بتته
ته د ننه ږ
ې
میل امنیت سالکار
د پاکستان الهور ښار ېک د جون د  ۲۳تاری خ له ترهګریز برید وروسته د دغه هیواد د ی
خ دغه برید د یو هندي کس په مرسته د یو افغان کډوال لخوا تررسه شوی.
معید یوسف رسنیو ته وویل ې
پاکستان پولیسو لخوا نیول شوی دی .د الهور ښار په برید ېک د یو پولیس په
پیش په تړاو دغه افغان د
ی
د ر ې
ګډون درې ته ووژل شول او  ۲۰نور ټپیان شول.
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خ افغان کډوال دې بتته خپل هیواد
خ اوس د دې وخت رارسیدیل ې
وییل ې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ی
ر
ر
مرست ته اړتیا لري.
ټولت
نړیوایل
خ د افغان کډوالو د بتته ستنولو لپاره د
ې
وییل ې
ې
ې
یس .نوموړی ی
ته ستانه ی
غبګون
د افغانستان ر
غتګون ښودیل .یاد وزارت
د
پاکستان چارواکو د داډول څرګندونو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ر
ی
اسالیم جمهوریت تل خپل
خ د افغانستان
وییل ،ې
ی
په دې وروستیو ېک د یوې اعالمیې په څرګندولو رسه ی
هیواد ته د افغان کډوالو د دوامداره او باعزته راستنیدو غوښتونیک دی.
خ افغانستان له پاکستان رسه پر یو ګډ پالن کار کوي ترڅو په عزت او داوطلبانه ډول
اعالمیه ېک زیاته شوې ې
له پاکستان څخه د افغانستان کډالو د راستنیدو زمینه برابره کړي.
اهیش د نږدې درې میلیونه افغان کډوالوکوربتوب
خ پاکستان له تتو څه باندې څلورو لستو ر
د یادولو ده ې
ې
کوي او په دغه هیواد ېک له ترهګریزو بریدو وروسته پر افغان کډوال فشار ډیریږي.

شارل میشل ،رئیس شورای اروپا روز سهشنبه اقدام دولت بالروس مبت بر اجازه ورود مهاجران غتقانون
به اتحادیه اروپا را محکوم کرد .شارل میشل اعالم کرد که تمام اعضای اتحادیه اروپا «یک صدا» عملکرد
دولت الکساندر لوکاشنکو ،رئیس جمهوری بالروس را غتقانون یم داند.

پناهجویان
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لیتوان ،ییک از اعضای اتحادیه اروپا بهدلیل ورود ر
گستده پناهجویان از کشور بالروس «اعالم وضعیت
اضطراری» کرده است.
اغلب مهاجران که از بالروس به لیتوان رفتهاند را شهروندان افغانستان و عراق تشکیل یمدهند.
تخمت زده یم شود که روزانه بیش از  ۱۵۰پناهجو بصورت غتقانون از خاک بالروس وارد لیتوان یم
شوند.
الكساندر لوكاشنكو ،رئیس جمهوری بالروس در ماه مه گفته بود که در واکنش به تحریم های اتحادیه اروپا
مرزهای این کشور را برای عبور پناهجویان به خاک اتحادیه اروپا باز خواهد کرد.
شارل میشل هم بدلیل این وضعیت بحران روز دوشنبه به لیتوان سفر کرد و به جز دیدار با گیتاناس
رهت مخالفان بالروس و رقیب الکساندر
نووسدا ،رئیس جمهوری این کشور با سویاتالنا سیخانوسایا ،ر
لوکاشنکو در آخرین انتخابات ریاست جمهوری این کشور نت دیدار کرد.
ر
توئیت خود نوشت که « اتحادیه اروپا تالش های بالروس برای
شارل میشل ،رئیس شورای اروپا در صفحه
انتقام گتی و استفاده ابزاری از مهاجران برای اعمال فشار را محکوم یم کندٰ ».
رئیس بلژییک شورای اروپا ،همچنت اعالم کرد که بزودی با رئیس جمهوری عراق درباره بازگرداندن مهاجران
ر
عراق به این کشور گفتگو خواهد کرد.

فیلم بلند مستند «رهگذر نیمه شب »ساخته حسن فاضیل ،سینماگر افغانستان مقیم در آلمان ،این هفته
در سینماهای پاریس به نمایش درآمد .این فیلم که سفر پرمخاطره و دردناک خانواده فاضیل را از پاکستان
و تاجیکستان و سپس ترکیه به اروپا روایت یمکند توسط همه اعضای خانواده ،فاطمه حسیت ،خانم و
نرگس و زهرا ،ر
دختان حسن فاضیل تصویر برداری شده است .
نمایش مستند بلند «رهگذر نیمه شب )»(Midnight Travelerچهارشنبه شب  ۳۰جون در سه سینمای
شهر پاریس و یک سینمای حومه آغاز شد و تا هفته آینده ادامه پیدا خواهد کرد.
حسن فاضیل ،سینماگر اهل افغانستان و پناهنده در آلمان که به مناسبت نمایش فیلم به پاریس آمده بود
در چندین نوبت در پایان نمایش فیلم با تماشاگران گفتوگو کرد و در مورد این فیلم به پرسشهای آنان
پاسخ گفت.
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او در ییک از برنامههای گفتوگو با تماشاگران توضیح داد که همراه با خانوادهاش یمخواست این فیلم
«روایت درون» رنجها و دشواریهای افرادی باشد که علتغم عشق و عالقه مفرط به وطن شان ،برای
فرار از جنگ و خشونت ،مجبور به مهاجرت یمشوند .

شب دوم جوالی ،حسن فاضلی در نمایش فیلم«رهگذر نیمه شب» و گفتو گو با تماشاگران در سینمای لومینور پاریس شرکت کرد .عکس از مهاجر نیوز

او در ر
بخش از پاسخهایش گفت« :به عنوان سینماگر ما یمخواستیم موضوع مهاجرت را به تصویر بکشیم
اما برخالف معمول که سینماگر سوژه را انتخاب یمکند ،این سوژه بود که ما را انتخاب کرد .ما به جای آن
که کمره را به سوی دیگران بگتیم ،آن را به سوی خود چرخانیدیم».
او در مورد دشواریهای کار تصویر برداری با موبایل و ذخته کردن تصاویر نت توضیحات داد و گفت که این
تصاویر را بالفاصله بعد از فیلم برداری به همکاری در امریکا یمفرستاده است.
گفتگون با مهاجر نیوز
دسمت  ۲۰۱۹که با خانواده اش در آلمان مستقر شده بود در
حسن فاضیل در ماه
ر
ی
ر
توضیح داده بود« :ساخت این فیلم را با دو موبایل رسوع کردیم .در مست راه ییک از موبایلها سوخت و ما
یک موبایل داشتیم و کارهای زیادی برای انجام دادن با آن موبایل :از کتاب خواندن تا زنگ زدن و فیلم
گرفت .من در همان مدت حدود پنجاه یا شصت رمان معروف جهان را خواندم  .ر
ر
دختها با همان موبایل
کارتون نگاه یمکردند و بازی یمکردند .همه به موبایل نیاز داشتیم .گایه شارژر نداشتیم ،گایه باتری موبایل.
پول تعمت موبایل را هم نداشتیم».
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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ر
معتت بت الملیل از جمله جشنوارههای معت رت سندنس،
فیلم «رهگذر نیمه شب» ،پیشت در جشنوارههای ر
برلیناله ،ادفا  ،شفیلد به نمایش درآمد و با استقبال مواجه شد.
سینمان از این فیلم استقبال گریم کردهاند
در فرانسه نت منتقدان و مطبوعات
ی

به گفته سازمانهای غت ر
اروپان عامل اصیل تشدید
دولت حایم مهاجران ،اقدامات سخت گتانه دولتهای
ی
ر
مدیتانه است.
بحران انسان در دریای

ختگزاری صدا و سیما از رم ؛ سازمان بت الملیل
ختنگار رسویس بت الملل ر
به گزارش حمید معصویم نژاد ر
مهاجرت اعالم کرد :در پنج ماهه نخست امسال ۶۳۲ ،آواره فراری از جنگ و خشونت در راه رسیدن به
ر
مدیتانه غرق شده اند.
اروپا ،در دریای
در همت حال گارد ساحیل ایتالیا اعالم کرد :در ن واژگون شدن یک قایق حامل  ۶۴پناهجو در نزدییک ساحل
المپدوزا در جنوب این کشور ،دست کم هفت نفر از جمله یک زن باردار جان خود را از دست دادند و ۹
نفر نت ناپدید شده اند.
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ر
اروپان برای نجات جان
ربپامونت ،رئیس ییک از مراکز حمایت از مهاجران در ایتالیا گفت :دولتهای
کامیلو
ی
ر
مدیتانه ،باید سیاستهای خود را تغیت دهند.
پناهجویان و جلوگتی از غرق شدن آنها در دریای
دو ماه پیش نت یک قایق بادی با یکصد و  ۳۰آواره که عازم سواحل ایتالیا بود واژگون شد و همه رسنشینان
آن غرق شدند.
فعال حایم مهاجران به ختنگار ختگزاری صدا و سیما در رم اذعان کرد :در حال حاض ر
اکت افرادی که از
ر
ر
ر
غرن و همچنت
طریق دریای مدیتانه قصد رسیدن به اروپا را دارند مهاجران هستند که از آفریقای مرکزی و ر
دیگر کشورها برای فرار از فقر و جنگ و خشونت و ترور ،خطرات عبور از دریا را به جان یمخرند.
نهادهای بت الملیل مهاجرت پیش بیت یمکنند ،با گرم شدن هوا افرادی که با قایقهای بادی و یا قایقهای
فرسوده تالش یمکنند خود را به اروپا برسانند افزایش یمیابد که این به معنای افزایش مرگ و مت آوارگان
ر
مدیتانه است.
در دریای
به گفته سازمانهای غت ر
اروپان عامل اصیل تشدید
دولت حایم مهاجران ،اقدامات سخت گتانه دولتهای
ی
ر
مدیتانه است.
بحران انسان در دریای

سازمان حقوق ر
بشی حایم پناهجویان "پروازیل" از حکومت فدرال آلمان خواسته اخراج های اجباری به
ی
افغانستان را متوقف کرده و گزارش جدیدی از وضع این کشور تهیه کند .رسیدک به درخواست های
ی
پناهندک و اخراج ها وابسته به این گزارش وزارت خارجه است.

استفاده از زور و جبر در حالی افزایش یافته که موارد اخراج در این دوره زمانی تقریبا ثابت مانده است.

ر
امنیت افغانستان از
ختگزاری کاتولیک آلمان گزارش داده که این سازمان حایم پناهجویان خواسته وضع
ر
سوی وزارت خارجه آلمان دوباره مورد برریس قرار گتد و اخراج های اجباری به کابل برای سه ماه متوقف
گردد.
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ر
امنیت که در هفته های اخت رو
این سازمان گفته که با توجه به خروج نتوهای ناتو از افغانستان و "وضع
به وخامت گراییده" است ،وزارت خارجه آلمان باید یک گزارش جدید در مورد اوضاع این کشور تهیه کند.
هوان شهر هانوفر به مقصد کابل برای روز سه
این سازمان گفته اخراج اجباری برنامه ریزی شده از میدان ی
ر
شنبه باید لغو شود؛ چراکه در وضع فعیل ،اخراج مهاجران به افغانستان ،بیانگر رن مسئولیت آلمان در قبال
جان این انسان ها یم باشد.
ر
ر
امنیت در افغانستان "بسیار به
گونت بورکهارت ،رئیس سازمان پروازیل گفته تهیه گزارش جدید از وضع
تاخت" افتاده و هرچه زودتر باید این گزارش به روزرسان شود.
آخرین گزارش وزارت خارجه آلمان در مورد أوضاع در افغانستان در ماه جوالی سال  ۲۰۲۰تهیه شده
ی
ی
است .اداره امور مهاجرت و پناهندک آلمان براساس همت گزارش در مورد درخواست های پناهندک افغان
ها تصمیم یم گتد.
اخراج های اجباری به افغانستان نت براساس همت گزارش صورت یم گتند؛ چراکه در گزارش قبیل گفته
شده در این کشور مناطق امت وجود دارند که یم توان پناهجویان رد شده را به آنجاها اخراج کرد.
به گفته پروازیل این موضوع از سوی دولت های ر
ایالت و وزارت های داخله ایالت ها درنظر گرفته نیم شود
که مهاجران اخراج شده در آلمان در افغانستان با تعقیب و تهدید طالبان مواجه خواهند شد.
ی
ر
اتهامان چون "خیانت"" ،غرب زدک" ،ر"ن بندوباری"
این سازمان گفته که مهاجران اخراج شده از اروپا با
و "روی گرداندن از اسالم" مورد تعقیب قرار یم گتند.
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