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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 --------------------- شودمهاجران فراهم یم یبازگشت داوطلبانه ینهیصلح زم یسازمان ملل: با برقرار 

گفته است دادگاه   یو  لی، اماوککند افغان را به خاطر غرق شدن فرزندش محاکمه یم یپناهنده کی ونانی

به ساحل، درخواست کمک  دنیمرد را که به محض رس نیقرار دهد؛ نه ا کنندگان را مورد بازپریس  ی  تاخ د یبا

 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------- .کرده است

 7 ------------------------------------- شود غرق شده محاکمه یم ا یساله اش در در  ۶مهاجر افغان که پرس 

 8 ---------------------------------------------- گردداخراج شده افغان دوباره به آلمان بریم یپناهجو  کی

 10 --------------------------- (یآزاد و ی)راد دارند  از ین یبرس   یهاافغان به کمک ها ونیلی: میگراند  پو یلیف
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 ویب سایت صبح کابل 

ی میل،  عقرب(، در دیدار با عبدهللا عبدهللا، رییس شورای عایل مصالحه 27شنبه )پو، روز سهآقای فیل

 گفته است که بحث بازگشت مهاجران، با موفقیت روند صلح در افغانستان پیوند دارد. 

 

 یفلیپو گراندی، کمیسار عایل سازمان ملل در امور پناهندگان، گفته است که موفقیت روند صلح، زمینه

 .ی مهاجران را فراهم خواهد کردبازگشت داوطلبانه

ی میل،  عقرب(، در دیدار با عبدهللا عبدهللا، رییس شورای عایل مصالحه ۲۷شنبه )آقای فیلپو، روز سه

 .گفته است که بحث بازگشت مهاجران، با موفقیت روند صلح در افغانستان پیوند دارد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی سازی زمینهبه ویژه ایران و پاکستان، به منظور فراهم کشورهای مهاجرپذیر منطقه،»او گفته است: 

ن صلح و ثبات در افغانستان همکاری  ر تر از پیش در ی مهاجران، باید بیشبازگشت داوطلبانه استای تامی 

 «.کنند

ین مهاجر را در سطح جهان داردبه گفته ی، افغانستان بیشیر  .ی آقای فلیپو، به دلیل جنگ و درگی 

ها مهاجر از کشورهای منطقه عبدهللا عبدهللا گفته است، در مدیر که اوضاع آرام بود، میلیوناز سویی هم، 

 .و جهان دوباره به کشور برگشته اند

، بیکاری و فقر، دالیل عمده ی مهاجرت شهروندان افغانستان به کشورهای گفتنن است که جنگ، ناامنن

 .دهدخارجی را تشکیل یم

 صبح کابل 

داد، در تارییک شب، در نزدییک قال یمجو را انتپناه 25عقرب(، قایقر که  18یس، به تاری    خ )یی به نقل از یی 

ی ساموس واژگون شد. آن شب این مرد خود را نجات داد و فرزندش ناپدید و فردای آن شب، جسد جزیره

 او در ساحل پیدا شد. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 های ترکیه بهاش هنگام عبور از آب ساله ۶دادستاین یونان، یک مرد افغان را به خاطر غرق شدن فرزند 

 .گاه فراخوانده استیونان، به داد 

داد، در تارییک شب، در نزدییک جو را انتقال یمپناه ۲۵عقرب(، قایقر که  ۱۸یس، به تاری    خ )یی به نقل از یی 

ی ساموس واژگون شد. آن شب این مرد خود را نجات داد و فرزندش ناپدید و فردای آن شب، جسد جزیره

 .او در ساحل پیدا شد

 .سال حبس محکوم به مجازات کند ۱۰تا  ۶این مرد افغان را به امکان دارد دادگاه یونان، 

 حال، وکیل این مرد افغان، به یی 
ن یس گفته است که پس از ناپدید شدن فرزندش، از گارد ساحیل یی در همی 

 .وجو پرداخته استساعت بعد گارد ساحیل به جست ۶درخواست کمک کرده است؛ اما 

ه بدگاه باید تاخی  کنندگان را مورد بازپریس قرار دهد؛ نه این مرد را که وکیل این مرد افغان، گفته است دا

 .محض رسیدن به ساحل، درخواست کمک کرده است

ی مستقیم به حقوق حمله»گویند به دادگان کشانیدن این مرد، جویان یماز سوی دیگر، فعاالن حقوق پناه

 است
ی

 .و دادگاه باید علت تاخی  را برریس کند« پناهندگ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن   .کندجو را محاکمه یمبار است که دادستان یونان، یک پناهاین نخستی 

جو برای رسیدن به اروپا، از سوریه و افغانستان رایه یونان شده اند و به این سو، هزاران پناه ۲۰۱۵از سال 

 .های ترکیه و یونان غرق شده اندصدها تن در آب

 شد، ترکیه در اوایل سال  پا بر رس مسایل گوناگون دچار ی ارو ی ترکیه با اتحادیهپس از آن که رابطه
ی

گ تی 

 .جویان برای رسیدن به یونان باز کردروی پناهروان میالدی، مرزهای خود را به

نامه  ویب سایت خبر

یونان در دریا غرق شد دادگایه در یونان پدر این کودک ساله یک مهاجر افغان در مسی   ۶پس از آن که پرس 

ن جان فرزندش»را به اتهام   به دادگاه فراخوانده است. « غفلت و به خطر انداخیر

عقرب( در اعالمیه ای گفته است که محافظان ۲۷شنبه )وزارت مهاجرین و عودت کنندگان امروز سه

 کشنر و قاچاق مهاجران  ۲۳ساحیل یونان روز گذشته اعالم کردند که یک مهاجر 
ی

ساله را به اتهام رانندگ

 فرزندش توقیف کرده ۲۶دستگی  و پدر 
ی

ن به اتهام در خطر قراردادن زندگ  اند. ساله کودک غرق شده را نی 

ه وزارت مهاجرین تاکید کرده که اتهام وارد شده به این مهاجر افغان در یونان تا ده سال مجازات زندان را ب

 همراه دارد. 

ن یک کودک شش ساله افغان و دادگایه شدن پدرش شده ابراز  این وزارت از رویدادی که سبب جان باخیر

بان فقط به غم و اندوه »تاسف کرده تاکید نموده:  ن به دادگاه کشانیدن این پدر سوگوار از سوی کشور می 

 «وی یم افزاید وبس. 

ی این   پناهجوی افغان توجه داشته باشند. وزارت مهاجرین از یونان خواسته است تا به حقوق برس 

وزارت مهاجرین به سفارت افغانستان در یونان هدایت داده که موضوع دادگایه شدن این پناهجوی افغان 

ی اش گردد.  ی کنند تا سبب آزاد شدن او با حفظ کرامت انساین وحقوق برس   را از مجاری دیپلوماتیک پیگی 

 وزارت مهاجرین از تمام کشورهای صنعنر دن
ی

یا بخصوص کشورهای اروپایی خواسته که به تقاضای پناهندگ

افغانها بخصوص این پدر که فرزش را از دست داده انعطاف بیشیر نشان داده و به درخواست آنان پاسخ 

 مثبت بدهند. 

 ماجرا چگونه بوده است؟

 ۲۵مرد افغان و  این در حایل است که به بر اساس گزارش ها به تاری    خ هشت نوامیی قایق بادی حامل این

 مهاجر دیگر در نزدییک جزیره ساموس واژگون شد. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ساله او در  ۶ساله پس از غرق قایق شان در دریا توانست خود را به ساحل برساند اما پرس  ۲۵این مرد 

 صبح آن روز آب جسد این کودک به ساحل آورد.  و شب در میان امواج گم شده تارییک 

 ۶د کرده که اگر دادگاه این مرد افغان را گناهکار بشناسد وی ممکن است از وزارت مهاجرین افغانستان تاکی

 سال زندان محکوم به مجازات شود.  ۱۰تا 

ن بار است که دادستان ن این نخستی   برنای را به دادگاه یمپرونده ها در یونان چنی 

 دویچوله

از مونشن به کابل اخراج شده بود، اجازه یافته  ۲۰۱۹ساله افغان که در ماه جنوری سال  ۲۳یک پناهجوی 

است که دوباره به آلمان بازگردد. دوستان و آشنایان اش برای بازگشت او به آلمان تالش های زیادی انجام 

 .دادند

 

وع رسدار جعفری، پناهجوی افغان در حایل که بسیار خوب آلماین صحبت یم کرد  و قرار بود قرارداد رس 

 .از مونشن به افغانستان اخراج شد ۲۰۱۹یک برنامه آموزش حرفوی را امضا کند، در ماه جنوری سال 

گزاری  ۲۳حاال این جوان  ساله افغان پس از کشاکش بسیار اجازه یافته است به آلمان بازگردد. جعفری به خیی

ز اکه یم توانم دوباره ]در آلمان[ به مکتب بروم و کارم را خوشحالم از این  »آلمان )دی یی آ( در کابل گفت: 

م  «.رس بگی 

https://www.dw.com/fa-af/%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF/a-55625390
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن بوده است. از سال ها به این طرف در این کشور  اخراج پناهجویان افغان از آلمان همواره مجادله برانگی 

های ییک از مرگبارترین منازعه ها در سطح جهان جریان دارد و بسیاری از مردم این کشور به کمک

دو   .ستانه نیازمند هستندبرس 

ها است که فوت  جعفری در کابل کیس ندارد. چهار ساله بود که این شهر را ترک کرده بود و والدینش مدت

 یم
ی

 .کندکرده اند. او در این شهر احساس بیگانیک

 ها حنر تلفونم را به منآن»این جوان افغان با یادآوری از روزی که از مونشن به کابل اخراج شد، گفت: 

م. روز سخنر بود.   اش را از « ندادند تا با وکیلم تماس بگی 
ی

جعفری وقنر به کابل رسید، مجبور بود زندگ

وع کند  .صفر رس 

کت یم  یماو در کورس های زبان آلماین رس 
ی

کرد، کرد و در یک سازمان امدادگر که به کودکان خیاباین رسیدگ

 .به کار مشغول شد

هایشان را برای بازگرداندنش آغاز کردند. روزی که او اخراج شد، تالش دوستان و آشنایان جعفری از همان

ی یک حرفه را دریافت   زیرا قرار بود که این پناهجوی افغان در شهر "نوی اولم" آلمان قراردادی برای یادگی 

 .کند. جعفری یم خواهد مانند پدرش مسلک نانوایی را بیاموزد

او موافقت کردند. اما جعفری برای دریافت ویزای آلمان باید به مقام های مسئول در نهایت با بازگشت 

در نزدییک سفارت آلمان رخ  ۲۰۱۷هندوستان سفر یم کرد. آلمان از زمان حمله مرگباری که در ماه یم سال 

 .قرباین گرفت، صدور ویزا را در کابل متوقف کرد ۱۰۰داد و بیش از 

ران کرونا مانع دیگری بر رس راه بازگشت جعفری به محدودیت های مسافرت به دهیل جدید در یی بح

 .آلمان بودند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

در حایل که برجن از مقامات ایاالت آلمان یم گویند که فقط مجرمان یا مهاجران به اصطالح خطرآفرین را 

 انجام نداده 
ن
پس یم فرستند، اما از مناطق دیگر آلمان پناهجویاین هم اخراج یم شوند که هیچ کار خالف

 .مانند جعفری اند،

از ماه مارچ سال روان هیچ پروازی برای اخراج مهاجران به افغانستان انجام نشده است. ادارات دولنر 

ی بیماری کرونا پروازها را متوقف کند  .افغانستان از آلمان خواستند که به خاطر همه گی 

( اخراج مهاجران افغان از رس   ۱۶قرار بود روز دوشنبه این هفته )  گرفته شود، اما این برنامه اندگنوامیی

 .پیش از اجرا به تعویق انداخته شد

د. او در سال  هم به  ۲۰۱۹روز یکشنبه جعفری به هندوستان پرواز کرد تا در آن جا ویزای جدیدش را بگی 

 .دهیل جدید پرواز کرده بود و اسنادش را آن جا تحویل داده بود

پایان برسد. این پناهجوی جوان افغان یم خواهد روز چهارشنبه  حاال قرار است که دوره طوالین انتظار به

 در آلمان باشد. او پس از فرود آمدن هواپیما در فرانکفورت ام ماین، به شهر نوی اولم باز یم گردد

 ۱۳۹۹, ۲۷عقرب 

 

https://www.dw.com/fa-af/%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF/a-55625390
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ن روز سفرش به افغانستان با نگراین  رئیس کمیساری عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در چهارمی 

ان یی از افزایش خشونت
ن جاشدگان داخیل و مهاجر ها در افغانستان گفت که این کشور هنوز هم باالترین می 

 .را در سطح جهان دارد

نگاران گفت که گفت ۲۷شنبه )فیلیپو گراندی روز سه گوهای صلح دوحه فرصنر تاریخن و عقرب( به خیی

 فراهم کرده استهای یی ها و بدبخنر برای نجات جان انسان
ی

 .جاشدگ

ها شهروند افغانستان و هم تعهد جامعۀ جهاین برای بازسازی و توسعۀ این او گفت که هم آیندۀ میلیون

ن این گفتکشور به نتیجۀ موفقیت  داردآمی 
ی

 .وگوها بستیک

این یم کند و به آقای گراندی افزود که او در نشست ژینو که در روزهای آینده برگزار خواهد شد، سخین

ی جاشدگان به کمکها شهروند افغانستان به شمول یی جهانیان خواهد گفت که هنوز هم میلیون های برس 

است که فراموش نکنید که  کنم پیایم که من به نشست ژینو انتقال خواهم داد ایننیاز دارند: "من فکر یم

ی نیاز دارند که شامل غذا، آب جاشدگان به کمکها افغان به شمول یی در کوتاه مدت میلیون های برس 

 ".شودصخ، خدمات صخ و رسپناه یم
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 فیلیپو گراندی

 از پاکستان و ایران خواست که در روند اخراج
ی

 رئیس کمیساری عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگ

ند، چون به گفتۀ او، خروج غی  داوطلبانۀ این مهاجرین کارایی نخواهد  مهاجرین افغانستان از حوصله کار گی 

 .داشت و آنان دوباره مهاجر خواهند شد

های این سازمان به مردم افغانستان خیی داد و گفت که هدف از ادامۀ کار با آقای گراندی از ادامۀ کمک

کای این ساز  ن راهدولت و سایر رس  جاشدۀ ها یی های پایدار برای پناهندگان و میلیونحلمان تالش برای یافیر

 .گذاری پایدار در مناطق اولویت عودت و ادغام مجدد استداخیل در افغانستان از جمله رسمایه

 یی 
 جاشدگان داخیل نیماو افزود که بیشیر

ی
شان برگردند و باید در راستای توانند که به محل اصیل زندگ

د  .ساخت رسپناه و دیگر موارد مورد نیاز با آنان همکاری صورت گی 

جاشده دارد که میلیون یی  ۴بر اساس آمار آژانس پناهندگان سازمان ملل در حال حاضن افغانستان بیش از 

 .اندجا شدههزار شهروندان به دالیل مختلف از جمله یی  ۲۷۰تنها در سال جاری میالدی بیش از 

ف غنن رئیس جمهوری، عبدهللا عبدهللا رئیس شورای  این مقام عایل ن با محمدارس  سازمان ملل پیش از این نی 

جاشدگان، ها در بارۀ مشکالت یی عایل مصالحۀ میل، معاون نخست ریاست جمهوری و برجن وزرا و دیپلمات

 .وگو کرده استکنندگان و مهاجرین افغانستان دیدار و گفتعودت
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