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ر
مت کامل اخبار

امدادگران رضاکار سازمان خصویص «یس واچ» روز جمعه یط دو عملیات مختلف تقریبا  ۱۰۰مهاجر را
که سوار بر قایق بودند ،از غرق شدن نجات دادند .گفته شده که شماری از کودکان و نوجوانان نت در بت
این پناهجویان موجود اند .

کشتی «سی واچ »۳

ر
کشت «یس واچ »۳
مسئوالن این سازمان که در برلت مستقر است ،روز جمعه اعالم کردند ،پرسنل
پنجشنبه شب بیش از  ۳۰تن را که سه کودک خوردسال و چند نوجوان نت در بت آن ها بودند ،سوار بر
ر
کشت نجات شان کرده اند.
ر
کشت یط یک ماموریت دیگر بیش از  ۶۰تن دیگر را نجات دادند« .یس واچ» در
جمعه صبح ،پرسنل این
ر
تویت نوشت« :بسیاری از آن ها زخیم هستند و برخ از آن ها به خاطر سوخت موتور قایق متحمل
سوختگ های شدید شده اند».
بر بنیاد گزارش رسانه ها ،در روز پنجشنبه و شب جمعه شمار زیادی از مهاجران با قایق به جزیره المپ
دوسا آمدند .به گزارش ختگزاری «انسا» بیش از  ۱۰۰۰تن به جزیره ایتالیان المپ دوسا در بحته ر
مدیتانه
ي
رسیدند.
مهاجران هر از گایه سیع یم کنند یط یک سفر خطرناک خود را از سواحل لیبیا و تونس به اتحادیه اروپا
برسانند.
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وزارت داخله ایتالیا در این سال (براساس آماری که روز پنجشنبه ر
نش شد) حدود  ۲۷هزار و  ۹۰۰مهاجر را
ثبت کرده است که با قایق به ایتالیا آمدند .یک سال قبل از آن در همت دوره زمان شمار آن ها به حدود
 ۱۳۳۰۰تن یم رسید.
بسیاری از مهاجران در بخش مرکزی بحته ر
مدیتانه جانشان را از دست یم دهند .قایق های آن ها که اغلب
پرازدحام هستند ،واژگون یم شوند.
طبق اطالعات سازمان بت الملیل مهاجرت (آی او ام) امسال تا به حال حدود  ۹۳۰مهاجر در بخش مرکزی
ر
مدیتانه جان باختند.
بحته
ر
مدیتانه نجات یم دهند ،یم گویند که بیش از همه
منتقدان سازمان های خصویص که مهاجران را در بحته
قاچاقتان از فعالیت های آن ها بهره مند یم شوند .از نظر آن ها یک تاثت جانت ماموریت های نجات این
است که تعداد قایق های مهاجران و قربانیان دراین مست افزایش یم یابد .

ورود پناهجویان از افغانستان ،سوریه و ایران سبب شده روحیه خارخستتانه در ترکیه تقویت شود .هر
مقدار که شمار پناهجویان در ترکیه رو به افزایش است به همان مقدار نت نظرات منف نسبت به حضور
ر
بیشت یمشود.
آنها در جامعه
روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان روز جمعه  ۸مرداد ( ۳۰ژوئیه) در گز ر
اریس مفصل به "بیگانهستتی فزاینده
در ترکیه" پرداخته و نوشته است که" خارخستتی در ترکیه هم مثل اروپا شده است".
استانبول اکنون حال و هوای یک شهر عرن را دارد .غروبها قایقهای تفرییح از استانبول خارج یمشوند
ر
موسیف و آوازهای عرن در رسارس تنگه بسفر طنت یماندازند.
و
یک شهروند ترک در استانبول از این وضعیت شکایت یمکند و یمگوید "نیمتوان باور کرد که در استانبول
هستید".
خانوادههای عرب از منطقه خلیج فارس در امتداد سواحل قدم یمزنند .در خیابانهای خرید استانبول به
گدان یمکنند.
عرن صحبت یمشود و کودکان پناهجوی سوری در چهارراهها ي
در فروشگاههای بزرگ به زبانهای رویس ،عرن و فاریس قیمت کاالها نوشته شده و ر
حت برخ فروشندگان
به زبانهای خریداران خود صحبت یمکنند.
حاال همه چت در حال تغیت است و روحیه ضد عرن به خصومت آشکار تبدیل یمشود .بیگانههرایس نه
تنها علیه جهانگردان عرب بلکه علیه سه میلیون و  ۶۰۰هزار پناهجوی سوری نت افزایش یمیابد .افراد
ثروتمند خاورمیانه که با خرید ملک پاسپورت ترکیه را گرفتند نت مورد هدف قرار گرفتند.
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دریافت شهروندی ترکیه با خرید خانه ۲۵۰هزار دالر
رسمایهگذاری  ۲۵۰هزار دالری برای ر
گرفت تابعیت ترکیه كاق است و شهروندان کشورهای بحرانزده و
ر
نثبات یا رسکوبگر سیایس خاورمیانه از این فرصت استفاده کردند .عراقها ،ایرانها و سعودیها
خریداران اصیل خانه در ترکیه هستند .
تاگس اشپیگل در ادامه گزارش خود یادآور شده است که پیشداوریها و شایعات مشابیه که قبال در اروپا
علیه اعراب پخش یمشد اکنون به ترکیه رسیده است.
یک مغازهدار خشمگت در خیابان خرید "جاده استقالل" واقع در مرکز استانبول یمگوید آنها ر
دختان ۱۴
روست یمفروشند.
ساله را به عنوان
ی
ر
بیشت از خود ترکهاست.
در برخ از شهرهای هممرز ترکیه با سوریه ،اکنون تعداد سوریها
حسامالدین جیندوروک ،رئیس پیشت پارلمان ترکیه ادعا یمکند که در استان مرزی حاتای شمار پناهجویان
سوری در حال حاض به حدی رسیده است که سوری ها احساس یمکنند صاحبخانهاند و از ترکها
خواستهاند که منطقه را ترک کنند.
شهروندان قدییم استانبول :در شهر خودت غریبه هست
ر
بیشت از تابلوهای ترک است .رسانههای محیل یمنویسند
در برخ از نقاط شهر تابلوهای مغازههای عرن
که حدود دو میلیون عرب از جمله حدود یک میلیون سوری در استانبول  ۱۶میلیون زندک یمکنند.
نارضایت خود را از دست پناهجویان سوری در ر
ر
توییت تحت هشتگ
برخ از شهروندان ترکیه عصبانییت و
(#GitmeVaktinizGeldiزمان رفتنان فرا رسیده) بیان یمکنند.
خود سوریها هم بیکار ننشستند و خطاب به کسان که یمگویند "سوریها باید ترکیه را ترک کنند" وضعیت
خود را به ترک ررسح یمدهند .یگ از آنها یمگوید« :ما را یمکشند .یک ملت مسلمان را دارند یمکشند .شما
این را نیمفهیمد و نیمخواهید درک کنید .ول بدانید مادایمکه روسها و ایرانها فرزندان ما را به قتل
یمرسانند ما به سوریه برنیمگردیم».
ر
ر
گذاشت فیلیم از مردان جوان افغانستان که به سمت مرز
توییت با
اوزگور دمتتاش ،یک آکادمست ترک در
ترکیه در حال حرکتند ،یمپرسید« :اگر آنها از جنگ گریختهاند چرا کودک ،زن و یا افراد مسن همراه آنها
نیست؟ اگر پاسخ کارشناسان مهاجرت را دریافت کنم خوشحال یم شوم».
یک مفش تلویزیون نزدیک به سیاستهای دولت اختا خواستار اعطا رسی ع شهروندی ترکیه به پناهجویان
شده بود و بالفاصله در فضای مجازی به عنوان "لزبت عرب" مورد توهت قرار گرفت.
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اپوزیسیون ترکیه چه یمگوید؟
اپوزیسیون ترکیه هم موضوع پناهجویان را گویا برای خود تازه کشف کرده است .کمال قلیچداراوغلو ،رهت
مخالفان خواستار بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان شده و به دلیل افزایش تعداد پناهجویان از
افغانستان از دولت انتقاد کرده و یمگوید این موضوع رسنوشتساز برای ترکیه است.

تشدید جنگ در افغانستان باردیگر مهاجرت های جمعی جوانان این کشور را سبب شده است

تانجو اوزجان  ،یگ از اعضای حزب قیلیچدار اوغلو و شهردار شهر بولو در ررسق استانبول یمخواهد
ر
بیشتکند .این سیاستمدار محیل گفته است این اقدام هم کاق نیست
هزینههای آب و برق را برای خارجیان
و خطاب به خارجیان یمگوید: Üتو باید بری»!
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه از این بحثها شگفتزده شده است .اردوغان سالها توانسته
بود با اتکا به "مهماننوازی" ترکها سیاست درهای باز پذیرش سوریها را به عنوان یک وظیفه ر
بشدوستانه
توجیه کند.
اردوغان اکنون تغیت أوضاع را به موقع درک نکرده و یا آن را جدی نگرفته است.
ر
بیشتی به "سیاستهای
منتقدان مانند قیلیچداروغلو ،رهت حزب اپوزسیون ترکیه اکنون آماده حمله
پناهجوپذیری اردوغان" هستند.
ر
قیلیچداراوغلو در ویدئون که در ر
توییت ر
منتش کرده گفته است« :چاردوغان کاخ هزار اتاق خود در آنکارا را
ي
باید از افغانها پر کند».
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ر
در محفیل که به منظور ارج گذاری به بتق میل کشور برگزار شده بود ،نورالرحمن اخالق وزیر امور مهاجرین
ضمن تتیگ این روز به مردم و پرچمداران کشور بیان کرد :اطمینان کامل وجود دارد که بتق میل کشور
ر
امنیت ما
همچنان برافراشته یم ماند و خون شهدای مقاومت ،خون شهدای جهاد و خون شهدای نتوهای
که هر روز بخاطر افراشته ماندن این بتق جاریست ،تضمیت برای بقای این بتق است.

ر
آقای اخالق افزود که " این روز را به تمام مردم افغانستان ،به رسبازان کشور که به قیمت خون شان برای
ر
حکومت که با خدمت رسان شان میان حق و باطل فرق
افراشته بودن این بتق مبارزه یم کند و به کارمندان
یم گذارد ،تتیک عرض یم کنم"
وی ررسایط کشور را حساس خوانده و از کارمندان وزارت خواست که برای خدمت رسان به بیجاشده های
ر
بیشت نمایند .به گفته وی فرق میان تروریستان ،کسان که تالش یم کنند رسزمت را برباد
داخیل تالش
بدهند وکسان که دستور شان را از بیگانگان یم گتند با دولت جمهوری اسالیم افغانستان این است که آنها
بنام دین انسان یم کشند ،و دولت با مسئولیت دیت برای مردم خدمت رسان یم کند.
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وزیر امور مهاجرین عالوه کرد که :شهروندان زیادی در این موقع بسیار حساس بخاطر ظلم بیگانه و بخاطر
ر
بیشت از
ظلم تروریستان خانه و کاشانه شان را از دست داده اند ،اگر یک آمادک الزم صورت نگتد و توجه
طرف کمک کنندگان صورت نگتد ،ممکن در یک وضعیت قرار بگتیم که مدیریت اش سخت تر باشد.
وزارت امور مهاجرین اکنون به کمک رسان شفاف و موثر متمرکز است و تالش یم کند جلو کسان را بگتد
که از نام مستحق ترین انسان ها سئو استفاده یم کند.
دراین محفل که در مقر وزارت امور مهاجرین برگزار شده بود ،شتعلم امله وال معت پالییس و تطبیق برنامه
ها ،ول هللا جالل معت مال و اداری ،روئسا و برخ از کارمندان وزارت حضور داشتند.

مرزبان لیتوان روز چهارشنبه  ۲۸ژوئیه ( ۶مرداد) اعالم کرد با دستگتی  ۱۷۱مهاجر غتقانون که سهشنبه
شب وارد مرزهای این کشور شده بودند ،تعداد کل مهاجران بازداشتشده در سال جاری به  ۳هزار و ۲۷
نفر رسیده است.
مقامات لیتوان گفتهاند این گروه از مهاجران که همگ از عراق آمده و در حال تالش برای گذر از مرز
بالروس به لیتوان بودند ،در یگ از مراکز نگهداری مهاجران در این کشور استقرار پیدا خواهند کرد .لیتوان
ر
پیشت مدرسهای در یگ از روستاهای جنوب این کشور را به اردوگایه برای اسکان پناهجویان تبدیل کرده
بود.
ر
دولت کشور
مهاجرت غتقانون به لیتوان پس از اعمال تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه مقامات
همسایهاش بالروس رشد چشمگتی داشته است .یط ماه گذشته در لیتوان  ۴۷۳پناهجو بازداشت شدند،
ر
بازداشت در کل سال گذشته تنها  ۸۱نفر بوده است.
این در حال است که تعداد مهاجران
لیتوان بالروس را متهم یمکند که تعمدا گذرگاههای مرزی را به روی پناهجویان که عمدتا از عراق و سایر
کشورهای خاورمیانه و آفریقا یمآیند ،باز کرده است .آژانس ر
کنتل مرزی اتحادیه اروپا متعهد شده است
که برای جلوگتی از ورود پناهجویان از لیتوان حمایت کند.
جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارخ اتحادیه اروپا ،پیش از این هشدار داده بود که بروکسل وضع
تحریمهای اقتصادی جدید علیه بالروس را مد نظر دارد تا به این ترتیب بتواند روند مهاجرت غتقانون از
بالروس به خاک اتحادیه را متوقف کند .وی در این باره گفته بود« :حکومت رئیسجمهور لوکاشنکو باید
درک کند که موظف به پایبندی به تعهدات بتالملیل خود است .اگر [بالروس] بر ادامه این روند اضار
ورزد اتحادیه اروپا مجبور خواهد شد تا در تحریمهایش تجدیدنظر کند و تحریم های اقتصادی شدیدتری
را در دستور کار قرار دهد».

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان
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ر
ر
مسئولت ر
بازدایس با هواپیما از عراق به بالروس آمدهاند .هر
بیشت مهاجران
دولت لیتوان بر این باورند که
ر
هفته چهار پرواز از بغداد به مینسک پایتخت بالروس به طور متوسط حدود  ۵۰۰مسافر عراق را به این
کشور منتقل یمکند.
ر
گابریلیوس لندزبرگیس ،وزیر امور خارجه لیتوان ،در ماه جاری برای گفتگو با مقامات عراق از بغداد دیدار
ر
پیشت گفته بود مهاجران که وارد این کشور یمشوند از «طاعون ،جنگ یا قحیط» فرار
کرده بود .وی
نیمکنند ،بلکه «ابزاری» هستند که بالروس برای مقاصد خود از آنها استفاده یمکند.

بحران مهاجران در لیتوانی

پارلمان لیتوان همزمان قانون جدیدی را برای محدود کردن هجوم مهاجران از سمت مرز بالروس تصویب
قضان این کشور فراهم
کرده است .این قانون امکان اخراج رسی عتر و آسانتر پناهجویان را برای دستگاه
ي
یمکند و همچنت زمان رسیدک به درخواستهای پناهندک در این کشور از چندین ماه به  ۱۰روز کاهش
خواهد یافت.
برخ سازمانهای مردمنهاد با انتشار بیانیهای ر
مشتک ،از این که اصالحات جدید موجب نقض حقوق ر
بش
شده است ابراز نگران کردهاند .این گروهها گفتهاند که قانون جدید به مقامات اجازه یمدهد تا مهاجران را
ر
دستیس
برای مدت نامشخص و بدون حکم دادگاه بازداشت کنند .به گفته آنها این قانون همچنت
سازمانهای مردمنهاد به مراکز بازداشت مهاجران را محدود خواهد کرد.
روابط بت لیتوان و بالروس پس از انتخاب مجدد بحثبرانگت الكساندر لوكاشنكو به ریاست جمهوری
ر
بالروس در اوت  ،۲۰۲۰تته شد و همچنان نت متشنج باق مانده است .اعالم نتایج انتخابات در بالروس
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان
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اعتاضات خیابان ر
به ر
گستده مخالفان و رسکوب شدید آنها به دست رژیم استبدادی لوکاشنکو انجامید و
رهت اپوزسیون بالروس به لیتوان پناه برد.
ر
لیتوان از روز جمعه گذشته به منظور مقابله با هجوم مهاجران ،کار حصار ر
کیلومتی خود با
کیس مرز ۵۵۰
بالروس را آغاز کرده است.

اتحادیه اروپا با اضار از حکومت عراق خواست برای مهار قاچاق مهاجران از بالروس به لیتوانیا کمک کند.
ر
در هفته های اخت شمار مهاجران عراق که از طریق بالروس وارد لیتوانیا یم شوند ،افزایش یافته است .

بسیاری از مهاجران در کمپ های لیتوانیا گیرمانده اند ،مانند کمپ وودینیایی در این جا/عکس: Mindaugas Kulbis/AP Photo/Picture-alliance

در نامه ای از ایلوا یوهانسون ،کمیسار امور داخیل اتحادیه اروپا به وزیران مسئول در کشورهای اتحادیه
اروپا که روز پنجشنبه ر
نش شد ،آمده است که بروکسل از حکومت عراق خواست تا «پروازها به بالروس
ر
بهت ر
را ر
کنتول کند و بگذارد مهاجران عراق که یم خواهند داوطلبانه بازگردند ،وارد کشور شوند».
جوزپ بوریل ،مسئول سیاست خارخ اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعالم کرد که با وزیر خارجه عراق در
ر
این باره گفتگوکرده است که «چگونه یم توان به مشکل افزایش شهروندان عراق رسیدک کرد که به صورت
غتقانون از طریق مرز بالروس وارد لیتوانیا یم شوند ».بوریل در شبکه اجتمایع ر
تویت نوشت ،این مساله
نه فقط به لیتوانیا بلکه به تمام اتحادیه اروپا مربوط یم شود .او افزود« :ما امیدواریم که عراق در این زمینه
کمک کند».
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان
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یک سخنگوی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت« ،بخش بزرک» از مهاجران که قاچاقتان به لیتوانیا انتقال
داده اند ،احتماال مستحق دریافت پناهندک نیستند.
لیتوانیا بالروس را متهم یم کند که یم خواهد به خاطر اقدامات تعزیری اتحادیه اروپا علیه رهتی اقتدارگرای
این کشور در مینسک ،از اتحادیه اروپا انتقام بگتد.
حکومت لیتوانیا منتقد رسسخت الکساندر لوکاشینکو ،رئیس جمهور بالروس است .افزون براین ،لیتوانیا
که عضو اتحادیه اروپا و پیمان ناتو است ،بسیاری از فعاالن تحت تعقیب در بالروس را پذیرفته است که
سویتالنا تیخانوفسکایا ،رهت اپوزیسیون بالروس نت از این جمله است .اتحادیه اروپا در ماه جون ،تحریم
های اقتصادی ر
گستده ای را علیه بالروس اجر يان کرد.
بالروس پیش از آن یک هواپیمای رایان ایر را مجبورکرد که در مینسک به زمت بنشیند .درجریان این اقدام،
رومان پروتاسیوی چ ،وبالگ نویس منتقد حکومت بالروس بازداشت شد .تحریم های اقتصادی در واکنش
به این اقدام تصویب شد.

ر
کشت ماهیگتی در بحتۀ ایژه بازداشت کرد.
ترکیه  ۲۳۰نفر از مهاجران رایه یونان را از یک
رسانههای ترکیه روز چهارشنبه ( ۲۸جوالی) گزارش دادند که این مهاجران که از افغانستان ،سوریه ،ایران،
ر
اریتیا ،یمن و پاکستان اند ،توسط نتوهای رسحدی بازداشت شدند.

آرشیف ،مهاجران در بحیره ایژه

انقره در سال  ۲۰۱۶با اتحادیۀ اروپا موافقه کرد که در بدل دریافت کمک برای نگهداری مهاجران در خاک
خود ،از عبور آنها به کشورهای این اتحادیه جلوگتی یمکند.
ترکیه یمخواهد این موافقتنامه تجدید شود.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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ر
خال کړ .که څه
امنیت ځواکونو نن جمعه د جوالی ۳۰مه د پاریس په ووژ ډګر ک جوړ شوی مهاجر کمپ ي
ي
د دغو عملیاتو په ترڅ ک کورنیو او کم سنه مهاجرو ته رسپناه برابره شوې ،خو ۱۵۰تر  ۱۸۰نارینه مهاجر ال
هم ن رسپناه دي.

پرون پنجشنبه د جوالی ۲۹مه ووژ پارک کې مهاجر خیمې ودروې .دوی د سرپناه غوښتنه کوله .انځور :کډوال نیوز

خال کولو عملیات پیل کړل
نن جمعه د سهار له خوا د پاریس د پولیسو
ۍ
قومندان ووژ ډګر ک د هغه کمپ د ي
کورن
یخ له پرون پنجشنت راهییس  ۷۰۰مهاجر پگ اوسېدل .د یادو مهاجرو په ډله ک  ۹۰کم سنه کسان،
ۍ
او نارینه مجرد هم ول.
ر
کیل مرکزونو
د
سولیداریت میګران وېلسون سازمان غړی فیلیپ کاروکډوال نیوز ته ي ي
وان په رسویسونوک د هر ي
ي
رستي
په لور د مهاجرو د لومړۍ ډل د انتقالولو عملیات –
ۍ
کورن او کم سنه کسان یخ شمت ين  ۶۰۰تنو ته ږ
یم رسه» تررسه شول .نوموړی زیاتوي یخ نن سهار د رکتیسیون ټولت د ښاریانو
– «د اوږد انتظار رسبته په ارا ۍ
په مرسته یادو مهاجرو ته سبا ناری ورکړی و.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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دغو کسانو ته د پاریس په درېو جمنازیمونو ک ځای ورکړل شوي دي .خو کم سنه کسان بیا د پاریس اونت
رر
سنت ته استول شوي دي.
اب دي
 ۱۵۰تر  ۱۸۰نارینه ېب رسپناه پ ې
ختې شوې یخ د نارینه مهاجرو لپاره رسپناه نشته .له
فیلیپ کارو زیاتوي یخ د غریم له خوا دایس ګنګویس ی
نییس .نوموړې
تلفون تماس
شاربون رسه
مګال
همدې کبله د یوتوپیا  ۵۶مسول یان متي د پاریس قومندان
ي
ي
ي
ي
ر
کتی .
رسکونو پان ږ
وان یخ  ۲۰۰کسان پر ر
بیا ورته ي ي
د یان مته په خته« :ما ته ين وویل یخ نور ځای نه لرو .ما ورته وویل یخ تایس کول ر ئ
یس یخ په یوه جمنازیم
اون ک مو زیات شمت خلکو ته ځای
ک ورته رسپناه برابره کړئ .هیع وویل نور بس دی ،په روانه او تته
ۍ
ورکړی».
ر
ر
ورسي .فیلیپ کارو یخ
امنیت ځواکونو بیا هڅه وکړه یخ پان شوي  ۱۵۰تر  ۱۸۰نارینه مهاجر له ډګر څخه ر ر
ي
ر
ر
ورسل.
وان پولیسو دوی د متو اسټېشن پر لور ر ر
د عملیاتو فلم ين اخیست دی ي ي
محکیم ته شکایت
ې
وان یخ دغه کسان نور خییم او کمپل نه لري .خو د یان مانزي په حواله یوتوپیا دوی یوازې نه
یوتوپیا  ۵۶ي
پرېږدي .دغه سازمان په پام ک لري یخ دوی په پام ک لري یخ محکیم ته هم شکایت وکړي.
ر
میاشت ۲۹مه د پاریس په ووژ ډګر ک نږدې  ۴۰۰مهاجرو د رکتیسیون په نامه
پرون پنجشنبه د جوالی
.
ټولت په مرسته خییم ودرول دوی له چارواکو څخه د رسپناه غوښتنه لرله.
ر
ایص مهاجر کمپ جوړوي .د رسپناه د حق سازمان په
دا نهم ځل دی یخ د رکتسیون ټولنه
پاریس ک اعت ي
ر
ایص اقداماتو له امله تر اوسه تر  ۳۰۰۰ډېرو کسانو ته رسپناه
یوه ختپاڼه ک ي ي
وان یخ د دیع ټولت د اعت ي
یوازن الره ده.
برابره شوې ده .په وینا ين په عامه ځایونو ک د کمپونو جوړول کډوالو ته د رسپناه د موندلو
ۍ

به گفته اداره محافظت ازگمرک و مرزهای امریکا ،در دو سال گذشته  ۱۸۲هزار مهاجر در این مرز بازداشت
شده اند.
عملیات های نتوهای مرزی امریکا برای بازداشت مهاجران غتقانون ادامه دارند .این نتوها هر روز با
وسایط گونه گون در مرزهای امریکا با مکسیکو گشت زن یم کنند تا از ورود مهاجران غتقانون جلوگتی
کنند .
به گفته اداره محافظت از گمرک ها و مرزهای امریکا ،در دو سال گذشته  ۱۸۲هزار مهاجر در این مرز
بازداشت شده اند .
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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یک ختنگار ختگزاری ر
رویتز با نتوها و کارمندان اداره محافظت از گمرک ها و مرزهای امریکا در مرزهای
این کشور با مکسیکو گشت زن کرده است .
این نتوها از چرخبال ،موتر و موترسایکل برای گشت زن و بازداشت مهاجران غتقانون کار یم گتند .
ریکاردو کاردیل ،پزشک اداره محافظت از گمرکها و مرزهای امریکا ،گفت« :اکنون رویدادهای بسیاری را یم
ً
ر
گذشت از آن جان شان را به خطر یم اندازند.
بینیم .مثال پنجره کیم بلندتر است وکسان را یم بینیم که برای
مردمان را یم بینیم که پشت شان ،پاهای شان و حتا رسشان زخم برداشتند و ن هوش شده اند .مردمان را
هم دیده ایم که به علت زخم های رسشان جان باخته اند».

امریکان یم گویند که مهاجران غتقانون در این راه با دشواری ها و خطرهای فراوان رو به رو
مقام های
ي
استند که پیش از سفر درباره آنها اطالیع ندارند.
این نتوها در دو سال گذشته  ۱۸۲هزار مهاجر را بازداشت کرده اند .
کارلوس ریورا ،سخنگوی اداره محافظت از گمرکها و مرزهای امریکا ،گفت« :سازمان های جنایتکار به
خطرهان که در راه با آنها رو به رو یم شوند چتی نیم گویند .اکنون هوا گرم است و اینجا
مهاجران درباره
ي
زمت دشوار گذری است و خطرهای بسیاری دارد .عبور کننده گان شاید با کمبود آب رو به رو شوند .
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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قاچاقتان نیم گویند که مردم چند روز در صحرا خواهند ماند .گایه اوقات سه  -چهار روز پیاده روی یم
کنند و آب شان تمام یم شود».
ر
بیشت مهاجران امریکای التت که از راه مکسیکو به امریکا یم روند ،از هندوراس ،نیکاراگوا ،ویتویال و
کشورهای دیگری استند که یم گویند از خشونت و ناداری یم گریزند.

انسان قاچاق رسه د مبارزې نړیواله ورځ ده ،وویل
دعدلت وزارت نن د مارچ  ۳۰مه یخ له
په افغانستان ک
ي
ي
ر
قضان ادارو
عدل او
انسان قاچاق او کډالو د قاچاق لسګونه شبگ پتندل شوي او د افغانستان په
یخ د
يي
ي
ي
ک ي ين دوست تر کار الندې دي.
انسان قاچاق د پیښو له
اروپان ټولت او ملګري ملتونه په یوه تازه اعالمیه ک د نړۍ په کچه د
بل پلو بیا
ي
يي
ئ
ښیح دي.
انسان قاچاق  ۴۶سلنه قربانیان
وییل ي ين دي یخ د
ي
ي
ډیریدو خت ورکړی او ي

نړۍ کې د انساني قاچاق  ۴۶سلنه قربانیان ښځې دي .کریدت :رویټرز انځور :آرشیف

د عدلت وزارت ویاند امان ریاضت نن کډوال نیوز رسه په ختو ک وویل«  :په  ۱۳۹۹کال ک د افغانستان په
انسان قاچاق او کډوالو د قاچاق  ۲۳۵قضیو باندې کار شوی یخ له دې ډل
قضان ادارو ک د
عدلت او
ي
يي
ي
قضت وې».
بازۍ
بچه
د
ن
نور
۲۱
او
قاچاق
د
کډوالو
د
ن
۵۶
قاچاق،
انسان
د
ن
قضت
۱۵۶
يي
يي
ي
ي يي
ي
د افغانستان عدلت وزارت یخ له انسان قاچاق او د کډوالو له قاچاق رسه د مبارزې عال کمیسیون ر
مشي
ي
ي
ي
ر
انسان قاچاق
د
او
کړې
نښه
په
شبگ
۳۴
قاچاق
د
ک
کال
۱۳۹۹
په
ادارې
امنیت
کمیسیون
وان یخ د
ي
کوي ي ي
ي
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

http://www.morr.gov.af 17
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

نیول دي .د دغه وزارت ویاند وویل یخ د  ۴۰هغو افغانو مخه هم
او د کډوالو د قاچاق په تور ي ين  ۷۰تنه
ي
ر
قاچاق ډول واستوي.
نیول شوې یخ قاچاقتانو غوښتل دوې بهر ته په
ي
انسان قاچاق او کډوالو قاچاق لپاره
وان یخ د افغانستان په قوانینو او د جزا په کود ک د
د
ي
عدلت وزارت ي ي
ي
رستي .د دغه وزارت ویاند زایاتوي یخ تت لمریز کال ک د ۵۰
ځانګړې رسا ټاکل شوې یخ ان تر اعدام پورې ږ
ل ته استول شوي دي.
لون څارنوا ۍ
تنو قاچاقچیانو دوست ي
یاد وزارت په دایس مهال د دغو السته راوړنو خت ورکوی یخ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ،د افغانستان
انسان قاچاق په برخه ک په خپل کلت
بلیل .د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د
ي
هیح په دې برخه ک کمزوري ي
ر
انسان قاچاق په له منځه
اخیست یخ د
وییل و یخ افغان حکومت لږ تر لږه هغه الزم ګامونه نه دي
ي
ي
راپور ک ي
وړلو ک اړین دي او په دې برخه ک الزیم هیح نه دي شوي.
ښځ دي
انساب قاچاق  ۴۶سلنه قربانیان
نړۍ ېک د
ې
ي
له انسان قاچاق رسه د مبارزې د نړیوال ئ
انسان قاچاق د پیښو له ډیریدو
اروپان ټولت د
ورخ په درشل ک
ي
يي
ي
ر
ی
انسان
او
ړ
ت
په
رسه
قاچاق
کډوالو
او
قاچاق
انسان
له
ک
سیمه
په
ان
مدیت
د
خ
دي
ن
وییل
او
کړی
خت ور
ي
ي
ي يي
ناورین په دې وروستیو کلونو ک ډیر شوی.
اروپان ټولت او د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرم رسه د مبارزې ر
دفت نن جمعه په یوه ګډه اعالمیه ک
يي
ی
ی
قربان دي ،درې برابره ډیر شوي
انسان قاچاق
وویل خ په تتو  ۱۵کلونو ک د هغو ماشومانو کچه خ د
ي
ي
ئ
انسان قاچاق  ۴۶سلنه قربانیان ښیح دي.
اغیل یخ په نړۍ ک د
ي
دي .په اعالمیه ک ر ي
اروپان ټولنه ک د ټولو قربانیانو ۷۲
اغیل «:
اروپان هیوادونو ک د
په اعالمیه ک په
يي
ي
يي
انسان قاچاق په اړه ر ي
سلنه ئ
اوسیدونگ نه
اصیل
اروپان هیوادونو
نیمان څخه ډیر قربانیان د
اروپان ټولنه ک له
ښیح دي .په
يي
يي
يي
ي
ي
دي».
اروپان ټولنه د دغه ر
ست جنایت د مبارزې لپاره د مبدا  ،ترانزیټ او کوربه هیوادونو پر ګډې مبارزې ټینګار
يي
وان یخ د دغه جنایت رسه د مبارزې لپاره ي ين له افغانستان ،ایران ،عراق ،پاکستان او بنګله دیش
او
کوي
يي
ر
رسه د دوې مرست دوام لري.

ر
کمیسیون مستقل حقوق ر
بیشت
بش افغانستان یمگوید که ادامۀ جنگ در کشور سبب آوارهک و مهاجرت
شهروندان یمشود و از اینرو ،جنگ جاری باید هرچه زودتر متوقف شود.
این کمیسیون امروز (یکشنبه ۳۰ ،جوزا) به مناسبت روز جهان «پناهندهگان» در ختنامه ين یمنویسد که
افغانستان به یگ از کشورهای دارای بیشترین پناهجو در سطح جهان بدل شده است.
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کمیسیون مستقل حقوق ر
بش ادامۀ جنگ را از عوامل اصیل مهاجرت و نجا شدن دهها هزار خانواده در
داخل و بتون از کشور یمخواند و یمافزاید که دولت و طالبان باید هرچه زودتر به جنگ جاری پایان دهند.

این کمیسیون از کمیساری عال سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان نت یمخواهد که به حقوق پناهجویان
ر
بیشتی کند.
افغانستان در بتون از کشور توجه
این در حال است که حدود شش میلیون و  ۵۰۰هزار پناهجوی افغانستان در بتون از کشور به رس یمبرند.
ر
بیشت این پناهجویان در ایران و پاکستان زندهک یمکنند .این رقم از مهاجران ،افغانستان را پس از سوریه به
دومت کشور دارای بیشترین پناهجو در سطح جهان تبدیل کرده است.

ر
ر
مدیتانه نجات داد.
کشت این سازمان از حدود دو هفته
سازمان نجات «اوپن آرمز»  ۱۵۴تن را در بحته
ر
مدیتانه حضور دارد.
پیش به این طرف در بخش مرکزی بحته
لورا النوزا ،سخنگوی «اوپن آرمز» پنجشنبه بعد از ظهر به ختگزاری پروتستانت (ای ن دی) گفت ،ر
کشت
ی
بادباندار « ر
اسپانیان است ،به مهاجران در برابر ساحل المپدوسا واسکت
استال» که متعلق به این سازمان
ي
های نجات و آب رسانده و بعد آن ها را به گارد ساحیل ایتالیا تحویل داده است.
ر
کشت بادبان « ر
ر
ر
کشت
مدیتانه حضور دارد .اما این
استال» از حدود دو هفته پیش در بخش مرکزی بحته
برای پذیرش مهاجران نجات یافته از بحر جای ندارد.
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ر
در حال حاض به غت از « ر
استال» هنوز ر
مدیتانه» در
کشت های نجات سازمان «یس واچ» و «اس او اس
ر
مدیتانه در حال انجام ماموریت نجات هستند.
بحته

(عکس :ارشیف)/کشتی نجات متعلق به «اپن ارمز» از پنج روز پیش به این سو در بحر بوده است/.منبع: Screenshot from Open Arms

ر
مدیتانه یگ از خطرناک ترین مستهای فرار در رسارس جهان است .به گفته سازمان بت الملیل
بحته
مهاجرت (آی او ام) تا به حال در سال روان میالدی دست کم  ۱۱۱۳تن که قصد داشتند از این مست به
اروپا بیایند ،جان باخته اند.
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