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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                                              عناوین                   

 3 ----------------------------------------------- (لهیو  چهی)دو یالر  کیمهاجر در  ۳۹مرگ  لیمحاکمه دو متهم در لندن به دل

 5 ---------------------------------------------------- (وزیشدند)مهاجر ن هیدر شهر نانت تخل مهاجر از اردوگایه۱۶۰فرانسه: 

 6 ---------------------------------------- (وزیاست)مهاجر ن دهینگز  سبوسیل رهیرا در جز  : موش کودیکونانیوزارت مهاجرت 

 7 ------------------------------------ اقدام شود د ینگران کننده است و با ا یمهاجران در بوسن تیاروپا: وضع هیهشدار اتحاد

 9 ----------------------------------------------------------- نه' ا ی بخشد خدا مرا یم دانمانسان 'نیم انیجهان پردرآمد قاچاقچ

 19 ---------------------- هستند)روزنامه ودصم( ازمند ین یبش   یبه کمک ها یالدیم ندهیافغان در سال آ ونیلیم ۲۰حدود 

 

 

ن کامل  اخبار مت 

جان باختند. حاال محکمه جزای   مهاجر ویتنایم در یک الری یخچایل در بریتانیا ۳۹بیشت  از یک سال قبل  

 .در لندن، دو مرد را به دلیل سهل انگاری در قتل آنها، مقرص اعالم کرده است« دولد بییل»
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

  
 

ان مجازات این دو مرد با نام های ایمون هریسون از ایرلند شمایل و گئوریک ن ها را حبس ابد تهدید ز رومانیا در ماه جنوری اعالم یم شود. آنا نیکا مت 

 .یم کند

ن شامل بودند، در پایان ماه اکتتر قربانن مرد که در میان آن ۳۱اجساد  ها یک نوجوان زیر سن و هشت زن نت 

ق لندن، در یک موتر الری کشف شدد ۲۰۱۹سال   .ر یک منطقه صنعت  در ش 

 براساس گزارش کالبد شنایس، همه قربانیان در کانتیتن الری به دلیل کمبود آکسیجن و گرمای بیش از اندازه 

جان باختند. این رویداد انزجار های شدیدی را در سطح جهان سبب گردید. تحقیقات محکمه مدت ده 

 .ردو متهم موارد اتهام را علیه شان رد کردندهفته دوام کرد. ه

ی مورد اتهام قرار گرفت. هاریسون جوان  ۴۳نیکا، مرد  ساله  ۲۴ساله به عنوان عامل اصیل شبکه قاچاقتر

وگه»به این دلیل مورد بازخواست قرار گرفت که برای کمک با این شبکه، با یک موتر الری در  بندر « زیتر

، به بریتانیا انتقال یافت بلجیم رفته بود. این موتر   با کشت 
ً
 .بعدا

پیش از آن در تحقیقات دیگر، یک راننده دیگر موتر الری به نام موریس روبینسون از ایرلند شمایل، به  

ن نایس  از غفلت، در  اف کرده بود. یک مرد دیگر از شمال ایرلند به نام رونان  ۳۹کشت  مورد به گناه اعت 

اف مشابه کرده بو  ان انسان شهرت دارد. حکم هوگس، اعت  د. این شخص به عنوان رهتر یک شبکه قاچاقتر

 .ها در یک زمان دیگر صادر خواهد شدمحکمه علیه هردوی آن

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%B3%DB%B9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C/a-56018729
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن در ویتنام بودند؛ شمار زیادی باشندگان آن  بهت  قربانیان از مناطق روستای فقت  نشت 
 

ها به امید یک زندیک

ها به بریتانیا برسند، در مزارع حشیش یا در آرایشگاه زمانن که آن در خارج، جان شان را به خطر یم اندازند. 

دارند ان بتر ن ناخن مشغول کار یم شوند تا بتوانند قرضه های شان را به قاچاقتر  .های تزئت 

مهاجر روز دوشنبه از اردوگایه در یک جمنازیوم ورزیس  در شهر نانت تخلیه شده و پس از آن  ۱۶۰حدود 

 به خوابگاه ها و مراکز پذیرانی انتقال داده شدند. این مهاجران از یک سال به اینسو در جمنازیوم به ش یم

 .بردند

 

اردوگاه نیست بلکه انتقال این دسامتر تأیید کرد که این تنها تخلیه یک  ۲۱شنبه شهرداری نانت روز دو 

 
ً
یا و سودان هستند که تقریبا مهاجران به شپناه هاست. بیشت  ساکنان این سالن ورزیس  از کشور های اریت 

ی نمودند  .یک سال را دراین سالن ستر

آنها اجازه نیم دهند که »ایو پاسکو متخًصص سیاست های مهاجرت دراروپا و استاد دانشگاه نانت گفت: 

 كنند. این 
 

وی گفت که قبل از عملیات تخلیه این سالن ورزیس  توجه « نر شپناهان به شیوه خود زندیک

 .مناستر به ساکنان آن صورت نگرفته بود

نفر از ساکنان این سالن ورزیس  از جمله خانواده ها و کودکان به خوابگاه دولت  "مانو" که ویژه  ۱۲۰حدود 

 .مهاجران است فرستاده شدند و بقیه در مراکز استقبال دیگر در شهر منتقل گردیدند

ن  "سازمان یم گوید که تخلیه نمودن عاجل این ارودگاه توسط مقامات مناسب نیست زیرا از " لوتر سانتت 

اردوگاه جمنازیوم در حال حاضن مکان مناستر بود   یک سو ایام تعطیالت سال نو است و از سوی دیگر

 .برای مهاجران و همچنان از سیستم مرکز گریم و برق برخوردار بود

https://www.facebook.com/lautrecantinenantes/posts/781189182470223
https://www.facebook.com/lautrecantinenantes/posts/781189182470223
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 .ان در صفحه فس بوک خود نوشته است که به ساکنان این اردوگاه قبال ختر داده نشده بوداین سازم

 

 

 ۲۰۲۰اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر 

کودک توسط موش صحرانی را در کمپ کارا تیپه رد  وزارت امور مهاجرت یونان، گزارش ها مبتن بر گزیدن  

قصدی سهم  کرد. وزیر مهاجرت یونان، برخن رسانه ها را متهم کرد که در کمپاین ضد یونان قصدی یا غت 

ندیم  .گت 

، وزیر امور مهاجرت یونان روز دوشنبه در شهر آتن، اظهارات مبتن بر گزیدن کودکان توسط  نوتیس میتاراخر

 .را در کمپ کارا تیپه، در جزیره لیسبوس یونان رد کرد موش های صحرانی 

ان بدون مرز در این جزیره فعالیت یم گزاری آلمان هم از یک داکت  آلمانن که برای سازمان داکت  کند، ختر

ن اتفاق  را تایید نکرده است  هم چنت 
 این موضوع پرسیده است. این خانم داکت 

 
 .راجع به چگونگ

انکشاقن و همکاری های اقتصادی آلمان روز شنبه در مصاحبه با رسانه آلمانن "پاساور گرد مولر، وزیر امور 

ان بدون »نوین پرسه" گفته بود:  وضعیت در اردوگاه جدید کاراتیپه به وضوح بهت  نیست. برعکس، داکت 

مه های مرز اکنون مجبور شدنده اند کار واکسیناسیون مرض تیتانوس را آغاز کنند، زیرا نوزادان در خی

 «.شوندمرطوب توسط موش های صحرانی گزیده یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ان بدون مرز در ایمییل که به مهاجر نیوز فرستاده ترصی    ح کرده است:    بر بنیاد یافته های»اما سازمان داکت 

انسانن ها، گژدمگروه صیح ما، موش ها و مارها، کودکان و نوجوانان را در لیسبوس نه بلکه در مراکز غت 

 «.جزیره ساموس گزیده انددیگر در 

ان بدون مرز در داخل این کمپ فعال نیستند،  وزارت امور مهاجرت یونان افزوده است که سازمان داکت 

ن بار نیست که رسانه ها واقعیت بلکه در خارج از آن فعالیت یم کنند. وزیر مهاجرت یونان گفت، "این اولت 

ند. مشخص است  دی در کمپاین ضد یونان سهم یمها را تحریف یم کنند و قصدی یا شاید هم غت  قص گت 

ایط دشوار و در جریان چند  ، در ش  که این کمپ موقت پس از آتش سوزی در کمپ موریا در ماه سپتمتر

 ".روز معدود ایجاد شد. از روز اول به بعد روی بهبودبخش  وضعیت این کمپ کار شده است

، هزاران مهاجر و پناهجو به ویژه  یم  در حال حاضن
 

کنند. کودکان با خانواده های شان در کمپ کارا تیپه، زندیک

شود. با بارش باران و فصل شما، نگرانن نسبت به بدتر شدن فزاینده وضعیت ساکنان این کمپ مطرح یم

 گزارش ها مبتن بر تجاوز جنش باالی یک کودک سه ساله افغان در این کمپ به نش  رسید
 

 پ.به تازیک

ی یماتحادیه اروپا هشدار یم کنند. از دهد که هزاران مهاجر، زمستان شد را بدون شپناه در بوسنیا ستر

 به مهاجران،
 

 سیاستمداران بوسنیانی خواسته شده است که اختالفات نظر را کنار بگذارند و برای رسیدیک

ند  .اقدامات عمیل را روی دست بگت 

ک  ، امور مهاجرت و توسعه اروپا اند در یک اعالمیه مشت  های اتحادیه اروپا که مسئول روابط خارخر کمیشتن

 .رزگوین نگران کننده استهدهند که وضعیت مهاجران در بوستن و هشدار یم

ده قرار گرفته  ، بوسنیا زیر انتقاد شدید و گست  ن است که گویا با هزاران مهاجر و پناهجو در سال های پست 

 .شوددر این کشور برخورد مناسب نیم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

ون از خیمه خودساز در یگ از جنگالت نزدیک ولیکا کالدوشا در بوسنیا است  / Dec. | Photo: Joan Giralt / AP Photo یک مهاجر در بت 

picture-alliance 

یس به ا ، هزاران تن بدون دست   در شپناه های خودساز و آسیب پذیر در بوسنیا در حال حاضن
 

مکانات زندیک

برند. اتحادیه اروپا نگران است که بسته شدن یک کمپ در منطقه شمال غرنر بیهاج وضعیت به ش یم

 .مهاجران و پناهجویان را بدتر کرده است

ان نوشته اند:  مهاجر خود را در  ۳۳۰۰با بسته شدن قریب الوقوع تاسیسات در لیپا، بیش از »این کمیشتن

یس به شپناه و خدمات ابتدانی وضعیت  یم  «. ندارندبینند که دست 

، ایجاد   کمپ لیپا فقط برای مبارزه با اثرات ویروس کرونا در تابستان امسال به عنوان یک اقدام ابتدانی

 .گردیده بود
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ان از سیاستمداران بوسنیانی خواسته شده
است که از مالحظات سیایس  در بخش  از اعالمیه این کمیستن

 کنند. آنان گفته اند که 
 

شان فرا بروند و با ایجاد شپناه، به وضعیت مهاجرن و پناهجویان آواره رسیدیک

 .ظر گرفته اندای را برای بوسنیا در ناتحادیه اروپا برای رفع نیازمندی ها، بودجه

 بوسنیا موقعیت دارد به این کشور یممهاجران و پناهجویان به امید رسیدن به کرواسیا که در همسای
 

آیند. گ

 .باشد، به غرب اروپا بروندیق کرواسیا که عضو اتحادیه اروپا یمکنند که از طر آنان تالش یم

گراید. حاال با فرا رسیدن فصل شما و زمستان، وضعیت مهاجران و پناهجویان در این منطقه به وخامت یم

کند و شماری را به گونه اجباری به عقب رواسیا برخورد نامناسب یمبسیاری آنان مدیع اند که پولیس ک

 .رانندیم

 

 ELHAM NOORمنبع تصویر،

افغانستان تماس گرفت اش در ود و پنهانن از مرز عبور کند، با خانوادهشهللا، سوار قایق قبل از این که شفیع

 سیدن به ترکیه است. ر ها بگوید که حالش خوب است و در مست  تا به آن
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

مسافر آن شب، در  ۱۰۰ساله بود سوار قایق شد. او یگ از حدود  ۱۶پس از این تماس، شفیع هللا که 

 ژوئن/جون سال گذشته و یگ از هزاران مردی بود که یط هر ماه در سال جاری در جستجوی یک 
 

زندیک

 اند. تر در اروپا، از افغانستان فرار کردهامن

ند، برای   که قرار بود در بدل پول او را به استانبول بتر
ی جشفیع هللا وارد ترکیه شده بود، اما قاچاقچیانن لوگت 

از گت  افتادن به چنگ پلیس در مست  راه خواستند مسافران را به آن طرف دریاچه وان منتقل کنند. آب این 

 یاچه خطرناک است و قاچاقچیان از طرف شب وارد این دریاچه شدند. در 

افغان، هفت پاکستانن و  ۳۲ها نفر از جمله حد اقل در بخش  از این دریاچه، قایق حامل آنها غرق شد. ده

جسد کشف شده، اما بقیه افراد، از جمله  ۶۱یک ایرانن غرق شدند. از این دریاچه پس از آن حادثه تاکنون 

یس گفتند که برخن از اجساد ممکن است در عمق زیر سطح نر هللا، مفقودند. مقامات ترکیه به نر  شفیع

 رسد.. رفته باشند و پیدا کردن آنه بعید به نظر یم

هللا توسط یک فیعاند، از جمله ششود در این رویداد جان باختهکم چهار نفر از کسانن که تصور یمدست

 ده بودند. قاچاقیحر از کابل فرستاده ش

ط افشا نشدن هویتش موافقت کرد با ما مصاحبه کند. یس این قاچاقیحر را پینر نر   دا کرد و او به ش 

 

 SHER AFZALمنبع تصویر،

 توضیح تصویر،

ند اما او در این راه برنده نشد  شفیع هللا که به قاچاقچیان پول داد تا او را به اروپا بتر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن با تلفن هماهنگ یم  شود''همه چت 

کند که موفقیت باالنی در لهام نور )اسم مستعار مرد( ارتباطات خونر با سایر جنایتکاران دارد و ادعا یما

 فرستادن افراد به ایتالیا، فرانسه و بریتانیا دارد. 

 وی گفت: "قاچاق یک تجارت فردی نیست، بلکه یک شبکه عظیم است...ما با یکدیگر ارتباط داریم."

ن از طریق تلفن هماهنگ یمکند، یمجران سفر نیمنور اگرچه خودش با مها  شود."گوید: "همه چت 

یان زیادی دارد و بسیاری از افغان خواهند که کشور خود را ترک کنند. ها به ناچاری تمام یمنور مشت 

ترین کشورهای جهان است، دهه ها جنگ این کشور را ویران کرده است. طبق افغانستان از جمله فقت 

هزار افغان در حال حاضن به عنوان پناهنده در خارج از کشور  ۷۰۰ازمان ملل، دو میلیون و اطالعات س

 یم
 

کنند. افغانستان بر اساس این اطالعات بعد از سوریه و ونزوئال، در صدر فهرست کشورهانی قرار زندیک

ین مهاجران و پناهندگان را در کشورهای دیگر داشته است.   دارد که بیشت 

یانش با او تماس یمبنابراین "ن ند. جوانان افغان که به دنبال سفر ور" هیچ نیازی به تبلیغ ندارد. مشت  گت 

 شخص دیگری را از منطقه خودشان به خارج 
ً
هستند به طور معمول قاچاقیحر را جستجو یم کنند که قبال

 فرستاده است. 

ن تالش موفق یم باز  روپا برسند و برخن هم هرگز شوند به ااما تنها درصدی کوچگ از این میان در اولت 

 گردند. نیم

دانستند که این سفر خطرناک خواهد بود. "ویل ما شت  افضل، کاکا/عموی شفیع هللا گفت که خانواده یم

 بیتن نکرده بودیم."این را پیش

 

 GETTY IMAGESمنبع تصویر،

 توضیح تصویر،
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ستان نزدیک دریاچه وان به خاک ستر اند ، در برخن از مهاجرانن که با شفیع هللا سفر کرده  اندده شدهاین قتر

افضل سوگوار است، اما نوع غم و اندوه او عجیب و غریب است، نویع از عزاداری که قطعیت ندارد. چون 

ق  نام شفیع هللا همچنان در فهرست ناپدیدشدگان است. این خانواده که در شهر جالل آباد در ش 

 یم
 

یانی از او لند مراسم یادبودی برای شفیع هللا برگزار کنند اما هنوز هیچ بقاکنند، مایافغانستان زندیک

 ندارند. 

 پیش از این مراسیم برای دو مهاجر دیگر که اجساد آنها پیدا شده بود، برگزار شده است. 

 خواهیم جسد او را ببینیم. دیگر انتظار نداریم که او زنده باشد."گوید "حاال یمافضل یم

ن به ایتالیا با نور تماس گرفت و مبلغ هزار دالر آباد نیمای برای خود در جاللآیندهشفیع هللا،  دید. برای رفت 

ن قسط به قاچاقیحر پرداخت. او همراه با دیگر مهاجران یکجا کرده شد و با خودرو، کامیون  را به عنوان اولت 

 و گایه پیاده از مکانن به مکان دیگر منتقل شد. 

 

 GETTY IMAGESمنبع تصویر،

ی از گت  افتادن در چنگ پلیس از دریاچه وان عبور یم توضیح تصویر،  کنندمهاجران برای جلوگت 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

شفیع هللا از ایران عبور کرد و وارد ترکیه شد، اما سفر وی در دریاچه "وان"، لحظان  پس از تماس با 

 اش به پایان رسید. خانواده

 و دیگران که سفرشان کامل نشد، برگردانده است. هللاخانواده شفیع یس گفت که او پول را به نر نور به نر 

 اند. خانواده شفیع هللا تأیید کردند که این پول را دریافت کرده

 دالر برای رسیدن به ایتالیا ۸۵۰۰

نور گفت این فاجعه بر بدگمانن او در قسمت قاچاق انسان افزوده است. او گفت که او هزینه انسانن این  

ن درست پیش نرود، درک یمکار را   که همه چت 
کند. اما این یک تجارت سودآور است، تجارن  که در زمانن

 ترک آن بعد از این همه سال دشوار است. 

یم...از ترکیه به ضبستان، چهار هزار دالر نور گفت: "ما برای سفر ترکیه از افغانستان یک هزار دالر یم گت 

 شود."دالر یم ۸۵۰۰لیا شود که در مجموع تا ایتااش یمر دیگر هزینهدال ۳۵۰۰است. از آنجا به ایتالیا 

ی باالتر از  ن دالر است، پول هنگفت  است. هر مهاجری   ۵۰۰این مقدار، باری کشوری که عاید شانه آن چت 

 رسد. دالر سود یم ۳۵۰۰که به ایتالیا برسد، باری نور از سه تا 

 کند و گتنها کاری که نور باید انجام دهد این ا
 

اه  ست که تلفن را برداشته، برای انتقال مقداری پول هماهنگ

دازد. او هرگز با فردی ناشناس مالقات نیم کند. او به شبکه گایه هم به مسئوالن دولت  افغانستان رشوه بتر

 ها محتاط است. کند و در صحبت با غریبهخود اتکا یم

 راحت است، به خصوص با 
 

 یک زندیک
 

معیارهای افغانستان، عالیم ثروت او هم آشکار است این نوع زندیک

 و از خودروها، لباس ها و خانه ها. 

 

 ELHAM NOORمنبع تصویر،



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

14 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 قاچاق انسان، الهام نور را به مردی ثروتمند تبدیل کرده است توضیح تصویر،

نها در روز شوند. وی گفت که آدون مدارک سفر با سفری پرمخاطره روبرو یمداند که مهاجران بنور یم

های امن شبکه در طول راه، در شهرهانی مانند تهران، شوند و شب با استفاده از خانهپنهان نگهداشته یم

 برند. وان و استانبول به ش یم

ن گرانبه مهاجران توصیه یم واند سارقان هانی را که یم تقیمت خود مانند جواهرات، یا ساعتشود هیچ چت 

 به مهاجران یم گوید که بیش از یک هزار دالر پو را به خود جلب کند، به ه
ً
ل مراه نداشته باشند. نور معموال

 نقد حمل نکنند. 

 سفر به ترکیه، قطب اصیل مهاجران افغان است که به اروپا یم
 

خواهند برسند. زمان رسیدن به ترکیه بستگ

 ند ماه طول بکشد. چافتد و یم تواند از یک هفته تا دارد به آنچه که در مست  راه اتفاق یم

ت شاه، یک شباز سابق  یگ از مهاجرانن که خود را به استانبول رسانده و به سمت غرب عبور کرد، حرصن

 در ارتش افغانستان است. 

 

 HAZRAT SHAHمنبع تصویر،

ت شاه )راست( در افغانستان که از طالبان فرار کرد و به سمت ایتالیا حرکت کرد توضیح تصویر،  حرصن
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 یم
 

ت شاه پس از آنکه روستانی که در آن زندیک ل طالبان درآمد، حرصن ساله از بیم حمالت  ۲۵کرد، به کنت 

 
ن
اش ترسید، بنابراین از واحد خود خارج شد و تصمیم گرفت کشور را ترک کند. او در جویانه به خانوادهتالق

ق افغانستان فرار کرد و تالش کرد   خود را به ایتالیا برساند.  اوایل سال جاری از ننگرهار در ش 

 یک ماه طول  نر او به نر 
ً
ن ترکیه و ایران و رسیدن به استانبول تقریبا یس گفت: "پس از رسیدن به مرز بت 

ن هزینه قاچاقچیان را به دست آورم."کشید...من چند ماه در آنجا ماندم و در هتل  ها کار کردم تا پول تأمت 

انه، که شامل عبور   مدیت 
 
ق ن ترکیه و یونان است، مست  مورد نظر مهاجران است. آژانس مست  ش  از دریا بت 

ن یم زند که در  نفر از این مست  به اروپا عبور   ۱۷۰۰۰ماه اول سال جاری ، بیش از  ۱۰مرزی اروپا تخمت 

 یک چهارم اینااند و تصور یم شود که از کرده
ً
 ها افغان باشند. ین جمله تقریبا

 

 GETTY IMAGESمنبع تصویر،

ت شاه، چندین بار دستگت  و اخراج شد تا این بتواند به بوستن  رسیدن از یونان به بوستن دشوار بود. حرصن

ن بیشت  با شکست  شد. های مکرر روبرو یمبرسد و تالش های او برای جلو رفت 

ن مجروح شدم. پلیس مرا بسیار لت و کوب کرد. آنها    وی گفت: "وحشتناک بود، در آخرین تالش من نت 

 . ما مجبور شدیم در تاریگ برگردیم. گذر از آنجا بسیار سخت است."های ما را گرفتند ها و لباسکفش

 '''''''' کنند توانند کمگ''''''''قاچاقچیان نیم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

، اما حال و حوصله ن نیست که آیا باالخره به ایتالیا خواهد رسید یا خت  ت شاه، مطمت  ای این را هم حرصن

ن نشانه از مشکالت کمک به قاچاقچیان به افغانستان زنگ بزند. او گفت، آنندارد که به برای   ها در اولت 

 شوند. ا پشیمان یمدهند از اعتماد به آنهشوند و بسیاری از کسانن که سفر را انجام یمناپدید یم

ید یا زخیم شوید یا ربوده شوید  ویل هیچ  وی گفت: "این احتمال وجود دارد که در هر مرحله از سفر بمت 

ترسند. ها از پلیس یمتواند به شما کمگ کند. برای آنها ]قاچاقچیان[ امکان کمک وجود ندارد زیرا آنکس نیم

 این بازی کثیفن است."

 

 GETTY IMAGESمنبع تصویر،

ن پلیس و مهاجران بوده است توضیح تصویر، ن بوستن و کروایس شاهد تقابل های زیادی بت   مرز بت 

ت شاه گفت    کرده و شاهد مردن بسیاری در راه بوده است. که او ماهحرصن
 

ایط وحشتنایک زندیک  ها در ش 

ن شما غذا و آب بسیار کیم دریافت خواهید کرد. من مردم را دیدم که بدون  وی گفت: "برای زنده نگهداشت 

 یم
 

ها بدهید، ا به آنگر سهم آب خود ر توانند به آنها کمک کنند زیرا ا اجران نیممردند. سایر مهآب از تشنگ

 با همان وضعیت روبرو خواهید شد."

ن الملیل مهاجرت ) ، در سال جاری بیش از یک هزار نفر در تالش برای عبور از (IOMطبق اعالم سازمان بت 

انه جان خود را از دست داده های پر از مسافر، اند. بیشت  هم به این دلیل که آنها مجبور هستند با قایقمدیت 

انه یماغلب در ه ند که وای نامناسب سفر کنند. بسیاری دیگر مانند شفیع هللا، قبل از رسیدن به مدیت  مت 

 شود. حت  مرگ آنها شامل این آمار هم نیم

خواهند مهاجرت کنندف کم نیست. پس از انفجار در نزدیک سفارت آلمان در هانی که یماما شمار افغان

 کشورهای اروپانی مراکز درخواست  ۱۵۰حداقل که منجر به کشته شدن   ۲۰۱۷کابل در سال 
نفر شد، اکتر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ویزا خود را در افغانستان تعطیل کردند. این امر سفر قانونن به اروپا را دشوارتر کرده و فقط باعث افزایش 

یانن یم  شود که به دنبال خدمات قاچاقچیانن مثل نور هستند. مراجعه مشت 

 

 SHER AFZALمنبع تصویر،

 خانواده شفیع هللا امیدوارند که انتشار عمویم عکس وی ممکن است در شناسانی هویت او کمک کند توضیح تصویر،

 از مهاجر به قاچاقیحر 

خود نور هم یک بار در وضعیت مشابیه قرار داشت. مانند بسیاری دیگر، او هم یکبار آرزو داشت که در 

 راحت  داشته باشد. او در حایل که فقط 
 

ل داشت رایه آن سفر شده بود. پدرش مبلغ سا ۱۴بریتانیا زندیک

 هزار دالر به قاچاقچیان پرداخت کرد.  ۵

نور گفت: "من هنوز هم دشواری های سفر خود را به خاطر دارم، به ویژه در بلغارستان که ما را در قطارها 

م."حت  مجبور ش -کردند پنهان یم  دم از قطار در حال حرکت بتر

شد. او اینگونه یورو انعام پیشنهاد یم ۱۰۰اجر که به یک قاچاقیحر معرقن یم کرد در کاله، به نور برای هر مه

وع به کار قاچاق افراد کرد.   ش 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 GETTY IMAGESمنبع تصویر،

 کردنور در اردوگاه مهاجران جنگل کاله که در ماه اکتتر امسال تخریب شد مهاجران را به قاچاقچیان معرقن یم توضیح تصویر،

 بهت  برساند در حال حاضن در اند تا آنحدود صد نفر از کسانن را که به او پول دادهنور گفت 
 

ها را به زندیک

راه رسیدن به اروپا هستند. اما او اضار داشت که شاید در این زمینه آخرین روزهای کارش باشد. او ادعا  

کا او صدمه زده است، اما مهاجران  به  شود. گفت که فاجعه با قایق شفیع هللاکرد که از این شغل خارج یم

 دانند. خطرات را یم

ها عذرخوایه کردم. در ابتدا به آنها واضح گفتم که در راه هر اتفاق  ممکن وی گفت: "من بارها از خانواده

 هد گرفت که من را ببخشد یا نه."اند. خدا تصمیم خوااست بیفتد...آنها این را پذیرفته

  شناخت گفت که ترک این کار برای او مشکل است. قاچاقیحر دیگری که نور را یم

 و پس این قاچاقیحر گفت: "مردم برای سال
 

ند و فرصت کسب درآمد به سادیک های آینده با او تماس یم گت 

ن نخواهد."ای که بگوید این کار را ترک یماز لحظه  کند، از بت 

خواهد یافت. هزاران افغان هنوز هم به ناچاری نور اگر این کار را ترک بکند یا نکند، قاچاق انسان ادامه 

 امن
 

 تر و بهت  خواهند بود. تمام به دنال زندیک

، چندی از غرق شدن قایق شفیع هللا نگذشته بود که دو نفر از خویشاوندان او به ترکیه رسیدند.  ن در پایت 

 از ترکیه اخراج و به افغانستان فرستاده شدند. 
 

 آنها به تازیک
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 است آنها دوباره رایه این سفر پرمخاطره شوند.  تر شود، ممکنبستان آینده گرموقت  هوا در تا

 

 

 اعالم نمود که از میان 
ً
ا ی سازمان ملل متحد اخت   امور بش 

 
تان میلیون جمعیت در افغانس ۴۰دفت  هماهنگ

 حدود نیم آن به کمک های بش  دوستانه نیازمند هستند. 

ی سازمان ملل متحد ) ۲۰۲۱در ارزیانر سال   امور بش 
 

دسامتر به  ۱۹که به تاری    خ  (OCHAدفت  هماهنگ

ی نیاز دارند که  ۱۶نش  رسید، آمده است که در حال حاضن حدود   ۵٫۵میلیون افغان به کمک های بش 

، مواجه هستند. میلیون تن آنها با عدم   مصئونیت عاجل غذانی

ی به گفته این سازمان، در سال وضعیت همچنان ادامه میابد و تعداد افغان های نیازمند به کمک های بش 

 میلیون تن افزایش خواهند یافت.  ۱۸٫۵به حدود 

آن به  سازمان ملل متحد نفوس کشور را چهل میلیون تن تخمن نموده و گفته است که این میام حدود نیم 

ی نیاز دارند.   کمک های بش 

ی سازمان ملل متحد، عالوه بر مشکالت چون حوادث طبییع، فقر رو به   امور بش 
 

به گفتۀ دفت  هماهنگ

ی ویروس کرونا، جنگ و ادامۀ خشونتافزایش و همه  را برای گت 
 

ها عامل اسایس دیگری است که زندیک

 ها دشوار کرده. افغان

ن خشونتبه گفته این اداره، به د ها، آینده افغانستان مبهم است، اما ابراز امیدواری کرده که اگر لیل همت 

ی برایگفتگوهای صلح نتیجه دهد، تلفات نایس  از جنگ کاهش یافته و برای کمک ها، افغان های بش 

 . زمینه فراهم خواهد شد 


