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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 -------------------- ) سالم وطندار( و برگشت با دستان خایل ی  تحق ،ی   مهاجرت نامنظم: توه امد یپ

 6 (یس ن   برجا گذاشت) ن   زخیم ۵کشته و   کی پاکستان   انیافغان و نظام یوهای  ن انیم یمرز  یی  درگ

انهیمانش به مد لیتبد  8 (وزین رو یاز پنجاه پناهجو در کانال مانش در دو روز گذشته ) ا شی؛ نجات ب یر

 9 ---------------- (وزین رو یدست به اعتصاب زد) ا رهیشهردار جز  ا؛یتالیا یبحران مهاجران در المپدوزا

 11 --- (کایامر  ی) صدازنندحرف یم ونانی-هیترک ی  از مشقت سفر در مس انیمهاجرت دشوار؛ پناهجو 

 13 ----------------------- وزارت( تیصورت گرفت) وبسا در کندز مدد رسان   جاشدهیب لیفام 732به 

 14 ---- وزارت( تیهفته گذشته کمک شد) وبسا کیو مستحق در  جاشدهیهزار خانواده ب ۱۲از  شی
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چه که مشکالت اقتصادی خان باشندۀ والیت بغالن است. او چند سایل پیش به دلیل آنفضل 
د و در نهایت به هدفش نیمراه مهاجرت نامنظم را در پیش یم گوید،یم  رسد. گیر

د، با برخی از دوستان و آشنایانش راه مهاجرت نامنظم را به وازده فارغ شگوید، زمانی که از صنف داو یم 
 ییک از کشورهای اروپانی در پیش گرفت تا از وضعیت بد اقتصادی به در آید. 

ه ترکیه را در پیش گرفت. به گفته او، ببران راه سفر زنی با قاچاقگوید، پس از چانهخان یمفضل
جا وارد آورند و سپس به کندهار و از آنمراهانش را از بغالن به کابل یمبران او و بیست تن از هقاچاق

 شوند. خاک پاکستان یم

روند و آخراالامر به دست های خاک پاکستان پیاده یمها و درهساعت در کوه ۸خان و دوستانش، فضل 
وهای نظایم پاکستان یم ها داخل شدیم، به چنگ دره زمانی که به ییک از »گوید: خان یم افتند. فضلنیر



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

5 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

وکوب و ما پرداختند. بعد ما را سوار بر نظامیان پاکستانی افتادیم. آنان ما را محارصه کردند و سپس به لت
 «تان. ما را تا نیم راه بردند و دوباره آزادمان کردند. کنیمموتری کردند و هشدار دادند که زندانی یم

ند و آنوال و پول آنان را یمبه گفتۀ او، نظامیان پاکستانی تمایم ام ها با جیب خایل به سوی ایران گیر
 روند. یم

ل یم از سه بیش او و دوستانش ی وهای نظایم ایران یمب زنند وساعت میی افتند و رای بار دوم به دست نیر
ی و تحقیر به کشور خودشان برگشت داده یم  شوند. پس از توهیر

 .است سفرش وام گرفته بود، تاکنون پرداخت نکرده خاطر گوید، پویل را که بهخان یم فضل

دار مبه گفتۀ او، دیگر دوستانش که خانه و موتر خود را به فروش رسانده بودند تا به اروپا برسند، هنوز وا
 استند. 

گایه از خواهد که هیچخان که حاال مشغول تحصیل در رشتۀ اقتصاد است، از شهروندان کشور یم فضل
 مهاجرت نکنند. مسیر نامنظم 

ی پناهنده  عالمه، معیر
گوید که این وزارت تالش دارد از گان یمکنندهگان وزارت مهاجران و عودتداکیر

ی کند. به گفته او، بیش ه مهاجرت نامنظم متوسل ب برانکسانی که با قاچاق ترمهاجرت نامنظم جلوگیر
 شوند، کودکان و نوجوانان اند. یم

نی  دیه عامه را آغاز کرده و این برنامه، تا اندازههای آگایهها، برنامهاز طریق رسانهاو افزوده که این وزارت 
 شهروندان کشور عنوان 

ی
ی معلومات کاف کارگر بوده است. او دلیل افزایش مهاجرت نامنظم را نداشیر

 کند. یم

دیۀ اروپا در مورد کاری اتحاگوید، این اداره با هملومات مهاجرت یمخیل، مشاور مرکز معفریحه جبار 
 کند. دیه یمکشور آگایه  های مهاجرت نامنظم به شهروندانخطرها و زیان

دولتر و مکاتب، برنامهبه گفته او، این اداره از طریق دانشگاه دیه در های آگایهها، ادارات دولتر و غیر
 مورد مهاجرت نامنظم را به راه انداخته است. 

جوی هزار پناه ۴۰۰گان، در سال جاری خورشیدی، حدود کنندهودتبر بنیاد آمار وزارت مهاجران و ع
های این وزارت، از سال اند. طبق گفتهویژه ایران به کشور بازگشتهافغانستانی از کشورهای مختلف، به

 اند. شده ور برگشت دادهجو دوباره به کشبه این طرف، نزدیک به ده میلیون پناه 2002

های نهادهای داخیل و اند، با وجود کمکهای دوباره به کشور برگشت داده شدهسالجویانی که در این پناه
، در وضعیت بدی زنده  یمخارخی
ی

 کنند. گ
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جویان نی که حکومت افغانستان با ایران به امضا رسانیده، این کشور برای پناهبر اساس توافق تازه
 کنند. با اخذ این کارت، در این کشور زندهتوانند جویان یمدهد و پناهافغانستانی برگۀ اقامت یم

ی
 گ
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خط فرضی دیورند، ن، ارتش افغانستان در امتداد های مرزی با پاکستاحدود دو هفته قبل به دنبال تنش
 چند مانور نظایم انجام داد

ق افغانستان یم هایمقام ی میاندولتر والیت ننگرهار در شر وهای امنیتر  گوید که در نتیجه درگی  نی 
 در ولسوایل مهمند دره در امتداد 

 
نج پخط مرزی دیورند، یک نظایم کشته و  افغان با نظامیان پاکستان

 .اندشده  زخیمنفر دیگر از جمله سه غی  نظایم

، سخنگوی وایل ننگرهار امروز )جمعه  عطاهللا ی  یسنی سنبله/شهریور( به نی  ۱۴خوگیانی پس  گفت درگیر
مرزی دیورند را داشتند که با مخالفت  از آن آغاز شده که نظامیان پاکستانی قصد ایجاد تاسیسات در خط

وهای امنیتر افغان رو به رو شدند  .نیر

ی پس از حدود دو ساعت، حوایل هشت شب گذشته به پایان رسیدبه گفته آقای خوگیا  این درگیر
 .نی

ول قرار داردگوید در حال حارصی سخنگوی وایل ننگرهار یم  . اوضاع در این منطقه تحت کنیر

 .ن رویداد اظهار نظری نکرده اندهای پاکستانی تاکنون در مورد ایمقام

  تنش مرزی میان افغانستان و پاکستان

که یکدیگر را به   سازد؛ دو کشوریمرزی هر ساله روابط سیایس افغانستان و پاکستان را کدر یم هایتنش
 .سازندمخالفان مسلح همدیگر متهم یمحمایت از 

اضات مدنی همراه یمهای مرزی معموال در افغانتنش این ی هفته شود. در ستان با اعیر های گذشته نیر
اض به تحرکات پاکستان در مرز با   .افغانستان راه اندازی شده بود چندین راهپیمانی در اعیر

ی به دنبال تنش ط فرضی اکستان، ارتش افغانستان در امتداد خهای مرزی با پحدود دو هفته قبل نیر
 .دیورند، چند مانور نظایم انجام داد

ی قوای مسلح گفته بود که این محمد  ک ارتش/لوی درستیر ی ضیا، رئیس ستاد مشیر مانور نظایم به  یاسیر
 .شدند، راه اندازی شده است پاس خون کسانی که در "حمالت وحشیانه نظامیان پاکستان" کشته

وهای مرزی پاکستان بر یک  حدود  اندازی و موشک پراکتی نیر مناطق مسکونی  ماه قبل در نتیجه تیر
ی بولدک والیت قندهار به شمول یک نظایم افغان  نفر دیگر زخیم  ۸نفر کشته و  ۱۵ولسوایل اسپیر

 .شدند
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بریتانیا برسند، پنج شنبه توسط  بار دیگر پناهجویانی که قصد داشتند با عبور از کانال مانش به خاک
 .مرزبانان فرانسوی نجات پیداکردند

 .پناهجو را تاییدکرده است ۷پلیس شهر کاله حضور دست کم 

ی   دقیقه صبح پنج شنبه دریک قایق بادی در فاصله یک و نیم ۷:۱۵پناهجویان ساعت  این کیلومیر
نظر یم رسد این افراد حوایل ساعت  تند. بهشناسانی شده و توسط گارد مرزبانی نجات یاف ساحل شهر کاله

 .شش صبح سفر خود را آغاز کرده بودند

وهای پلیس آنها را ردیانی کردند  .آنها سیع داشتند خود را به کشتر باری اسکات برسانند که نیر

ه الندامتگاه دارد، در بندر ک پناهجویان بازداشت و به مرکز نگاهداری پناهجویان که شباهت زیادی به این
ی بیش از  منتقل شدند. این درحایل است که روز گذشته، پناهجو در کانال مانش و در  ۵۰چهارشنبه، نیر

 .گاردساحیل بازداشت شدند  نزدییک تنگه کاله توسط

ه با توجه به آرام بودن دریا و آسمان صاف در روز چهارشنب پناهجو  ۱۰۰به گفته فرمانداری کاله، بیش از 
ی در ساحل در حایل کهم قصد عبور از کانال قصد  انش را کردند که بخشی روی آب، پنجاه نفر و گرویه نیر

ی   ۲۲داشتند سفر خود را آغازکنند، بازداشت شدند. درمیان آنها   .وجود دارد کودک نیر

، افغان و  در  بان موخی از پناهجویان ایرانی ی ، شهر کاله بار دیگر میر چندین کشور آفریقانی از  سه ماه اخیر
ه و سودان است  .جمله سومایل و ارییر
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خطرات فراوان، از  ا بار دیگر با چالش ورود مهاجرانی مواجه است که با پذیرشالمپدوزای ایتالی جزیره
انه یم  .گذرند تا به اروپا برسنددریای مدییر

شدند. در میان این  مهاجر پس از نجات از امواج دریا به این جزیره منتقل ۳۷۰در دو روز گذشته  تنها 
ایط نزدیک به پنجاه نفر از آنها بیمارند و د هشوند کمهاجران شمار قابل توجیه زن و کودک دیده یم ر شی

 .بحرانی قرار دارند

ی میشل»ناخی مهاجران که  کشتر  ی  نام دارد، بیشیر این مهاجران را به المپدوزا « لوییر آورده است. لوییر
 عملیات نجات  میشل، با بودجه و ابتکارعمل بنکش، نقاش و دیوارنگار 

ی
، به تازگ مشهور بریتانیانی

انه را آغاز   .کرده است  مهاجران در دریای مدییر

ات الزم برای پذیرش این تعداد  ی تو از مهاجران را ندارد؛ نقدی که مدتهاست تو  اما المپدوزا امکان و تجهیر
نکرده  سخ مشخیص دریافتبا دولت مرکزی ایتالیا مطرح کرده ویل تاکنون پا را  مارتلو، شهردار المپدوزا آن

  .است

ی راستا روز دوشنبه شهردار المپدوزا در بیانیه ر برای مدنر که تمام مسئوالن شه  ای اعالم کرد در همیر
 .د و به یاری بیایندایتالیانی پاسخی مشخص به آنها بدهن کشند تا شاید مقاماتنامعلوم دست از کار یم
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ی بیش از ۴۸اگر در طول »آمده است:  در این بیانیه این  مهاجر را وارد  ۳۶۰ساعت یک کشتر ماهیگیر
دهند، سوایل که باید پرسید این نیم اروپانی هیچ واکنشی نشان و کند و همزمان مقامات ایتالیانی جزیره یم

انه محافظت یم است: آیا اروپا واقعا از مرزهای این کند؟ اگر پاسخ آری است چگونه است  قاره در مدییر
وهای انه متوجه حضور این تعداد از مهاجران روی قایقدر  که نیر ی  هاییانی مستقر در مدییر ماهیگیر
  «نشده اند؟

اره اروپا در وضعیت که ق  در حایل»کند: المپدوزا در ادامه به مقامات اروپانی و ایتالیانی توصیه یم شهردار 
وهای  نیست چه دلییل دارد که نتوانیم از نیر

ی
انه برای بحران پناهجویان نظایم در دریای مدییر  جنیک

 «.استفاده کنیم

بان بیش از  تنها  ی پناهجو  ۱۱۰۰ مرکز اسکان اضطراری پناهجویان در جزیره المپدوزا در حال حارصی میر
، خود جای دهد. همزمان نلو موزومخ   نفر را در  ۱۵۰تواند است؛ آنهم در حایل که این مرکز تنها یم
یه خود متتی منتشی کرد و با انتقاد از دولت ایتالیا و اتحاد بوکفرماندار استان سیسیل در صفحه فیس

 .نوشت که المپدوزا دیگر گنجایش پذیرش مهاجر را ندارد اروپا در بروکسل
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 و مرفه، از مسی  ترکیه به یونان رفته اند، از سختر 
 بهیر

ی
 که در آرزوی زندگ

 
و مشقت ها پناهجویان

 .این سفر پر خطر دریانی حکایت دارند

آنان ادعا دارند که پناهجویان به گونۀ فزاینده در معرض شقت و لت و کوب قرار داشته و حتا گایه هم 
 .شوندشماری از آنان در آب رها یم

آنان با وصف پشت  این پناهجویان که بیشیر شان شهروندان سوریه هستند، گفته اند شمار زیاد 
ی راه خطرناک و دشوار، پس از رسیدن به یونان، توسطشگ  .شوندمقامات یونانی اخراج یم ذاشیر
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وری  به اینسو، صدای امریکا با ده ها مهاجر در ترکیه صحبت کرده که تالش ناکام برای  ۲۰۲۰از ماه فیی
ی به یونان داشته اند  .رفیر

 مهاجرین را تشویق یم
ً
یونان  تن در دهند. اما حکومت ا به این سفر کرد تدر آن زمان، حکومت ترکیه علنا

ی از این سفر ترغیب یم ورد م -ن بسیاری از مهاجرین گفته اند که پس از رسیدن به یونا .کردآنان را به پرهیر
 هم اخراج شده اند لت و کوب و 

ً
 .شقت قرار گرفته و بعدا

، این شگذشت ها حتا آزار دهنده تر شده است. خانو   گفته اند که مقامات یونانی   اده ها در ماه های اخیر
ی آنان را در حالیکه در قایق  .ب رها کرده اندآو یا هم بدون تیل بودند، در  های رابری بدون ماشیر

حال سه بار تالش کرده اند به  ه اش تا گوید که با دیگر اعضای خانوادنجمه، مهاجر سوری مقیم ترکیه یم
و   توسط نیر

ً
های امنیتر یونان متوقف و تیل قایق شان ضبط شده  یونان بروند؛ اما قایق آنان، ظاهرا

 .است

شدم که در آب های ترکیه   ابراهیم، پش نجمه یم گوید: "وقتر آنان قایق ما را گرفتند، زمانی بیدار 
سیدم تا زمانی که فکر  ی  کردم  کشانیده شده ایم. نیر اره  پآنان قصد دارند قایق }رابری{ ما را با یسی نوک تیر

 ".کنند

ی شان، آنان توانسته بودند تا جزایر یونان بروند. اما مقامات ستگیر یونانی آنان را به زودی د در سفر پیشیر
 توسط نیر   –و در آب رها کردند 

ً
 .های گارد ساحیل ترکیه نجات داده شدند و که بعدا

، مخفیانه اخ مهاجر را در ۱۰۰۰در این اواخر گزارش داد که یونان، بیش از نیویارک تایمز  راج  ماه های اخیر
ون از  –کرده، بسیاری آنان را در بحر   .لمرو آنی یونان، رها کرده اندق بیر

وهای گارد ساحیل آن  اما آتن هر گونه فعالیت های غیر قانونی را رد کرده و خاطر نشان کرده است   که نیر
 .داده اند ها هزار پناهجو را در سال های اخیر نجات کشور ده

انه اما منصفانه" به حکومت یونان یم گوید که آتن از شحدات اتحادیۀ اروپا "با سیاست های سختگیر
 .کندشدت حراست یم
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 732وان برای سنبله سال ر  15ایل  13ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کندز به روزهای 
 الملیل مواد غذانی توزی    ع نمود. 

ی   خانواده بیجاشده در آن والیت با همکاری ادارات بیر

 . توزی    ع نمود   مواد غذانی  RRAA/WFP موسسات

تی اثر تهدیدات و نااماین خانواده ها قبال از ولسوایل امام صاحب و مناطق ناامن حومه های شهر کندز از 
  به محالت امن تر در شهر کندز و ولسوایل یادشده بیجاشده گردیده اند. 

 کیلو   14کیلو دال نخود،   14بوخی آرد، 4در جریان کمک های یادشده به هر خانواده مواد غذانی دوماه که 
  توزی    ع گردید.  WFP روغن، و یک کیلو نمک را شامل یم شود از سوی اداراه

فامیل بیجاشده دیگر از کمک های  500دآوری است که در دو هفته گذشته بیشیر از یک هزار و قابل یا
ی در کندز مستفد شده و روند توزی    ع کمک ها همچنان ادامه دارد.    بشی
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والیت کشور بسته های کمیک  16فامیل بیجاشده و مستحق در  23هزار و  12در یک هفته گذشته برای 
 .توزی    ع شد

، بسته وسایل صخ و  به خانواده های نیازمند در جریان این کمک ها پول نقد، مواد غدانی و غیر غذانی
 .البسه مساعدت شد

ی الملیل و اداره حالل احمر ب سنبله سال 13سنبله ایل  8کمک ها از تاری    خ این   ا روان از طرف موسسات بیر
 وزارت امور 

ی
 .مهاجرین و عودت کنندگان صورت گرفت هماهنیک

در اثر ناامتی و حوادث طبییع بخصوص سیالب های  خانواده های که از کمک یادشده مستفد شده اند 
، میدان وردک، قندهار، بلخ، بادغیس، غور،کا  اخیر در والیات بغالن،  پیسا، پروان، کندز، فراه، کیی

 .نیمروز، لغمان، هلمند و لوگر از خانه های شان آواره گردیده است
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 های
ی

ی  قابل یادآوری است که یط این مدت نمایندگ  را نیر
وزارت امور مهاجرین در والیات یادشده جلسانر

 بهیر به وضعیت بیجاشدگان دایر نموده اندمورد رسید با ادارات کمک کننده در 
ی

 .ه گ

 

 


