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 صفحه                  عناوین                                                                                                                       

 4 ----------------------------------------------- آب یاش روساله میونکی ۀو جسد شناور دختربچ یگالل

 6 --------------------------------------- »باشد یم یکودک در آلمان زندان ۱۰۰حدود  نیعضو والد کی«

 7 ----------------------------------------------------------- دیکن رونیب ونانی رینخست کودکان را از جزا

 9 ------------------------------------------------------------------- چرا در حسرت برگشتن به افغانستان؟

 ۱۱ ------------------------------------------------------------ دیباب شلتردر کندز اعمار گرد 4۰تعداد  به

 ۱۱ ------------------------------------------------------------ درکندز برگزارشد  تیورکشاپ ارتقاء ظرف

 ۱2 --------------------------------------------- سپرده شد یباب شلتر درکندزبه بهره بردار 6۱به تعداد 

 ۱2 -------------------- قرار گرفته اند یگان در کندزتحت پوشش خدمات صح جاشدهیعودت کننده گان وب

 ۱3 --------------------------------------------------- شد عیتوز یدر لغمان البسه زمستان لیفام 75 یبرا

 ۱3 ----------------------------------------------------- شد عیتوز یبسته صح ابیدر فار لیفام 4۰ یبرا

 ۱4 ---------------------------------------- کمک صورت گرفت ییمواد غذا مروزیگان در ن جاشدهیب یبرا
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مرز نیمروز وارد اش راه مهاجرت در پیش گرفت و از گاللی هفت سال پیش با پنج تن از اعضای خانواده

جا عازم اروپا شود، اما ایران شد. او پس از شش ماه اقامت در ایران عزم سفر به ترکیه بست تا از آن

 و باره به افغانستان برگشت.داش در قایق جان داد و گاللی سالهونیمکودک یک

آمد و او، و دیگر خردسالش پس از دقایقی روی آب  آورد که جسد دخترگاللی لحظاتی را به یاد می

 ام دهند.سفرانش کاری برای نجات او نتوانستند انجهم

 «اما خیلی دیر دانستم.»طن اصلی است، وگوید، آرامش حقیقی در گاللی می

های نامنظم جان شان در مهاجرتست که فرزندان و عزیزانگاللی مشت نمونۀ خروار پدرومادرهایی

 دهند.می

بندند، اما برخورد کشورهای گیرند و عزم سفر مینامنظم مهاجرت در پیش میساالنه هزاران خانواده راه 

ها نوادهمیزبان و مشکالت مهاجرت همیشه دلیلی بوده برای پشیمانی آنان از هجرت. شمار درشتی از این خا

 د.گردنبه افغانستان برمی شوند و یا جبرا  گزین مییا در شرایط بسیار سخت در کشورهای میزبان مسکن

 

گان خبر کنندهگان نیمروز از افزایش آمار برگشتکنندهمیرویس عرب، سرپرست ریاست مهاجران و عودت

 اند.خانواده از ایران به نیمروز برگشته 4330دهد. به گفتۀ او، از آغاز سال جاری شمسی، می

های نامنظم روی رتبه باور آگاهان، حکومت افغانستان باید استراتژی منظمی برای جلوگیری از مهاج

پاشد و از ها را از هم میگوید، مهاجرت نامنظم خانوادهدست گیرد. سیدمحمد فقیری، استاد دانشگاه می

 کند.نگاه اجتماعی، ضربۀ شدیدی بر بدنۀ کشورها وارد می

ها چالشترین دالیل مهاجرت نامنظم است. با این که هنوز این های شغلی، فقر و ناامنی از عمدهنبود فرصت

دو  شود، بیشتر مهاجرانی کهتر میدستان هر روز تنگگی تهیدر افغانستان پابرجاست و فضا برای زنده

 خرسند هستند. اند، از برگشتباره به کشور برگشته
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دادن فرزند در سیمایش پیداست. او گذرد، اما هنوز غم از دستبا این که از مهاجرت گاللی هفت سال می

 گر هرگز مهاجرت نامنظم نخواهد کرد.اش اکنون بهبود یافته و دیگیهگوید، زندمی

سرحد است، شاهد برگشت روزافزون های حوزه غرب افغانستان به شمول نیمروز که با ایران هموالیت

ا دارند، مهاجران در این چند سال پسین بوده و مهاجرانی که قصد سفر به ترکیه و از آن طریق به اروپا ر

باره به  این والیت به شکل غیرقانونی وارد ایران و ترکیه شده و بعضا  از سوی پولیس ایران دو از مسیر

 شوند.کشور برگشت داده می

 به مهاجرت نامنظم نه بگویید!

 

 دویچه وله

 

والدین  م زندان، تا به حال نیازمندی های کودکان واین وزارت اعتراف می کند که بعد از اجرایی شدن حک

 فورپومرن از -به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. کاتی هوفمایستر وزیر عدلیه ایالت مکلنبورگ  آنان

 .حزب دموکرات مسیحی آلمان می خواهد این وضعیت را تغییر بدهد

هد شد؛ آموزش مامورین امورخانواده آغاز خواخانم هوفمایستر به خبرگزاری آلمان گفت که به این ترتیب 

 .به خصوص آنها در مورد نیاز های کودکان و اقارب زندانیان آموزش خواهند دید

آنان  او افزود، براساس طرح های جدید، قرار است حین مالقات زندانیان با فرزندان آنان، فضای ماحول

زندان ها پروژه های عملی می شوند تا به پدران  فزون برآن در بعضی ازا  نیز مناسب برای کودکان باشد.

 .در مورد تربیت آموزش داده شود و تماس با کودکان شان، به صورت مثبت طرح ریزی شود
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 شرایط به شدتروبروت هابک رئیس حزب سبز های آلمان، در نظر دارد تا هزاران مهاجر ایرا که تحت 

تماال  با دشوار در کمپ های بینهایت مزدحم یونان به سر می برند، به آلمان آورده شوند. دیدگاه ایکه اح

 .مخالفت هایی نیز مواجه خواهد شد

«. نیدکنخست کودکان را بیرون »هابک در گفتگو با روزنامه آلمانی "فرانکورته الگماینه زونتاگ" گفت: 

ان کودک به سرمی برند که در میان آنها "دختر ۴000رابر سواحل ترکیه، حدود در جزایر یونانی در ب

حکم »تاکید کرد که کمک فوری به آنها یک   هابک« زیاد، کودکان خورد سال بسیاری نحیف هستند.

 .است« بشردوستی

د خود ن بایاما آلما ا وصف آنکه دولت های دیگر عضو اتحادیه اروپا در این امرسهیم نشوند؛ب  او افزود

اما رئیس حزب سبز ها از « به هرصورت هیپچگاهی همه همگام نمی شوند.»اقداماتی را انجام دهد: 

 .باالترین حد رقم مهاجرین که باید به آلمان بیایند، صریحا  ذکری نکرد

ونان ز یاهابک توضیح داد که ایالت های مانند برلین و تورینگن اعالم کرده اند که برای پذیرش مهاجرین 

 .آماده اند
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 روبروت هابک رئیس حزب سبز های آلمان

 کمپ های بیش ازحد مزدحم

ل شهردار های جزایر یونانی در شرق جزیره دریا اژه از ماه ها به این سو در برابر وضعیت غیرقاب

کمپ ها همواره اعتراض های خشونت آمیز نیز صورت می  کنترول در کمپ ها هشدار می دهند. در این

 .گیرند

کودکان زیرسن به   مهاجر از جمله ۷۴00مثال  در کمپ واتی در جزیره ساموس در حال حاضر حدود 

 .نفر در نظر گرفته شده است ۶۵0سر می برند، در حالی که این کمپ برای 

هزار  ۴۱و کاس در حال حاضر جمعا  بیش از در داخل و حوالی جزایر لسبوس، خیوس، ساموس، لیروس 

 .هزار نفر می رسید ۱۴مهاجر به سر می برند، در حالی که در ماه اپریل شمار آنها فقط به 

https://baztab.news/article/1224596
https://baztab.news/article/1224596
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 روزنامه صبح کابل

 

شناختی تی و جامعهشناخهای روانای علل و پیامدخوانندگان همیشگی ستون فرزندان زمین، شاید تا اندازه

ی مهم دیگری که تا هنوز به آن ها را شناخته باشند؛ اما مسألهروند مهاجرت به ویژه مهاجرت افغانستانی

یل خود و یا پرداخته نشده و یا کم پرداخته شده، این است که شماری از مهاجران افغانستانی با این که به م

ها مهاجرت به برگشتن به افغانستان آورده اند، پس از سالروی جبر اجتماعی و یا اقتصادی به مهاجرت رو 

 شوند.متمایل می

ند؛ هستند شماری که در مهاجرت زاده شده اند و شهروندی کشور محل زندگی خود را نیز دریافت کرده ا

 اما با آن هم میل آمدن به کشور اصلی شان را دارند.

هایی که در ایران و یا افغانستانی وجود دارد؛ چه آناین میل آرام و قوی درونی در بسیاری از مهاجران 

 کنند.ی جهان زندگی میرفتههایی که در کشورهای پیشبرند و چه آنترکیه به سر می

شود که مهاجران افغانستانی با وجود شرایط بد زندگی در افغانستان که حتا اما چه چیزی بیشتر باعث می

 سان از امنیت جانی و غذایی برخوردار نیست؛ به فکر برگشتن به این ترین شهر آن در کابل نیز اندر امن
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ای باشد که به دلیل زاده شدن و زندگی کردن در افغانستان تواند همان عالقهدلیل نخست میاین جا باشد. 

 کند.رنگ شده و گاهی خود را بیشتر نمایان میدر وجود شان شکل گرفته و بزرگ شده است که گاهی کم

های یونان که روزی رسیدن تا یونان را این اواخر، شمار زیادی از مهاجران افغانستانی در جزیرهدر 

 دانستند، از بودن در آن جا خسته شده و خواهان برگشت به افغانستان استند.های آرزوی شان میپیمودن پله

گی در مهاجرت و حالت پرستی، برای برگشت مهاجران افغانستانی به کشور، محیط زندی وطنبه اضافه

 ای دارد.شود، نقش مهم و سازندهها وارد میروانی و فشارهایی که به اثر زندگی در مهاجرت بر آن

هر گاه مهاجران افغانستانی در کشور میزبان شرایط بهتری داشته باشند و بتوانند همانند شهروندان اصلی 

برابری برخوردار باشند؛ بدون شک میل بازگشت به های همان جا وارد جامعه شده و از امتیازها و امکان

گیرد؛ به ویژه اگر در چنین کشورهایی سازش میان مهاجران و شهروندان کشور در ذهن شان شکل نمی

اصلی کشور مهاجرپذیر در فضای سالم و انسانی آن وجود داشته و حس بیگانگی و تفاوت میان مهاجران 

ترین میزان آن باشد؛ به نحوی که نتواند روند ود نداشته و یا در کمی میزبان وجو شهروندان اصلی جامعه

 عادی زندگی را برای مهاجران مختل کرده و فشار روانی را برای شان در پی داشته باشد.

بینیم که آن شمار از مهاجران افغانستانی خواهان برگشت به کشور استند که در در بیشتر موارد ما می

درست دولت و مردم آن جامعه نیز برند و در کنار آن از برخورد ناپایین به سر میآمد کشورهایی با در

 برند.اذیت شده و در حالت بد اقتصادی و بهداشتی به سر می

ی مهاجران در یونان به ستوه آمده و های ویژهگاهبار اردوهای که از زندگی نکبتمثل مهاجران افغانستانی

ان راضی ه پیش نیز برای شان بسته است، از روی ناچاری به برگشت به افغانستبه دلیل این که راه رفتن ب

 گیر شان کرده است، رهایی پیدا کنند.های یونان زمینای که در جزیرهسرنوشتیشده اند تا باشد از بی

شده  ی این مهاجران افغانستانی نیز باعثدر کنار این، روشن نبودن آینده و کندی در روند بررسی پرونده

برند، جان و است که شماری از این مهاجران با این که برای رسیدن به کشوری که حاال در آن به سر می

 مال خود را هزینه کرده اند تا به آن جا برسند؛ باعث شده است که این مهاجران درخواست بازگشت

مهیا شود. روی این دلیل، ما غانستان ی برگشت شان به افخودخواسته را به دولت میزبان بسپارند تا زمینه

ی اروپایی رفتهها مهاجر افغانستانی از کشورهای پیشی صدهای گذشته شاهد برگشت خودخواستهدر سال

همی و ایران و پاکستان بوده ایم. در کنار این، نداشتن هدف مشخص و درازمدت از مهاجرت نیز دلیل م

 به کشور است.برای بازگشت شمار زیادی از مهاجران افغانستانی 

برند، شمار زیاد شان برای هایی که در ایران و ترکیه به سر میدر میان مهاجران افغانستانی به ویژه آن

جا رفته اند که پس از چند سال زندگی، از دوام مهاجرت خسته شده و کوشش کارگری و اندوختن پول به آن

 رگردند.ه افغانستان ببکنند با گردآوردی اندکی پول، دوباره می

 استند. روند، از این دستها به ایران و کشورهای عربی میخیلی از مهاجران افغانستانی که این سال



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

11 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د 
 

 

وزارت امور مهاجرین 
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 باب شلتر  40به تعداد  OHWریاست امور مهاجرین  وعودت کننده گان والیت کندزبا همکاری موسسه 

 که شامل یک اطاق و یک تشناب میباشد به شکل پخته و اساسی اعمار نموده است

ن هزار افغانی میباشد برای عودت کنندگان و بیجاشدگا ۱5صدو ۱که ارزش پولی هر باب آن برابر با 

 والیت کندز در هماهنگی کامل با ریاست امور مهاجرین اعمار گردیده است.

 

 

برای   RET GERMANYریاست امور مهاجرین  وعودت کننده گان والیت کندزبا همکاری موسسه 

نفر اناث( عودت کننده و بیجاشده که در سال قبل از برنامه های تجارت  200نفر ذکور و  200نفر )  400

های کوچک مستفید شده بودند و ابزار کار را نیز اخذ نموده بودند؛ ورکشاپ ارتقاء ظرفیت دو روزه  

 رادایر نمود.

 ت امور مهاجرین کندزبرگزار شد.قوس  با هماهنگی کامل ریاس 30ورکشاپ متذکره به تاریخ 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

باب شلتر آماده  6۱به تعداد  ORD/UNHCRریاست امور مهاجرین والیت کندزبا همکاری موسسات 

نندگان  ودت کرا در مناطق عام المنفعه  مکاتب ، کلینیک ها ،و ادارات دولتی ذیربط در بخش مهاجرین و ع

 قوس نصب و راه اندازی نمود 30به تاریخ 

 هزار افغانی می باشد. ۱4ارزش پولی هر باب شلتر در حدود 

 

 

 

 

 

برای   RET GERMANYریاست امور مهاجرین  وعودت کننده گان والیت کندزبا همکاری موسسه 

نفر از مریض سراپا عودت کننده و بیجا شده در طول شش ماه گذشته در چهار مرکز پذیرش تحت  ۱000

پوشش خدمات صحی عاجل قرار داده  و برای هر نفر مطابق ضرورت داروی با کیفیت توزیع نموده 

 است.

 .این خدمات صحی در هماهنگی کامل با ریاست امور مهاجرین کندز  صورت گرفته است
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 فامیل ۷5برای تعداد  IMCریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت لغمان با همکاری موسسه 

 قوس البسه زمستانی توزیع نمود. 30بیجاشده داخلی به تاریخ 

طفال بوده که برا ی فامیل های متذکره  مساعدت متذکره شامل بوت های مردانه وزنانه ، و البسه ا

 درمرکزآن والیت توزیع شد.

 

 

 

 

 فامیل 40برای  DACARریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت فاریاب به همکاری موسسه 

 قوس توزیع نمود. 28بیجاشده بسته های صحی به تاریخ 

های بیجاشده در جهت بهبود حفظ ان  درجریان فعالیت های خویش به اعضای خانوادهدفتر مذکورهمچن

 الصحه شان پیام رسانی نیز نموده است.
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 فامیل بیجاشده۵۵برای  WFPریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت نیمروز باهمکاری موسسه 

 قوس مواد غذایی توزیع نمود. 30داخلی که از اثر جنگ والیت نیمروز بیجاه شده بودند به تاریخ 

 پاکت ۶0کیلو ، نمک یک ونیم کیلو، ۱۵کیلو ، دالنخود  ۱۴کیلو ،روغن  200کمک متذکره شامل آرد 

 بیسکویت بوده  که برای فامیل های مذکور توزیع گردید.
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 


