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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

  یکه در جستجو   هیشده در ترکغرق یهاافغان یمرگبار برا اچهیدر 
 

 ب   اروپا بودند) ب   بهتر رایه زندگ

 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- (یس

 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------- رسنوشت نامعلوم

 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------- جستجو اتیعمل

 7 -------------------------------------------------------------------------------------- پناهندگان ژهیگورستان و 

 8 (وزین ورو یاروپاست)  یهابه ارزش ی   توه ونانی: کمپ مهاجران در وز یورونیپارلمان اروپا به  ندهینما

 9 ------------------------------- وله( چهیاند) دو  ا یه مور رسپنا ب   انیپناهجو  رشیده شهرآلمان آماده پذ

 12 ------------------------- (یآزاد و یشدند) راد دا یپ رانیافغان در ا ۀشد د یسه کودک ناپد یجسد ها

(وزی) مهاجر نمیخوابیم ی   زم یرسد رو  یما در هوا» : ا یدر کمپ مور  یشب بعد از آتش سوز  ی   سوم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
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ین دریاچه در کشور به حساب یم آی  وان ترکیه واقع شده است که بزرگتی
ی
ق  داین جهیل بزرگ در استان شر

پناهجویان افغان پس از غرق شدن قایق حامل آنها در دریاچه  تن از  ۳۴یس دریافته است که تا هنوز ب  ب  
  ."وان" در ترکیه ناپدیدند

پیدا شد که بیش  جسد از این دریاچه ۶۱ماه جون/ژوئن سال جاری میالدی غرق شد و  ۲۷قایق در  این
کشتی تعداد بیش از حد شنشینان و خراب    غرق شدن ایناز نییم از آنها پناهجویان افغان بودند. علت 

  .هوا اعالم شده است

بودند. از  ر قایق غرق شدهگویند بیش از صد پناهجو دهای گمشده یمهای افغانو خانواده قاچاقچیان
 .پاکستابی و ایرابی بودند جسد متعلق به شهروندان افغانستان و بقیه ۳۶جسد پیدا شده  ۶۱

ک دارد، یک مستر مهم برای پناهجویان افغانوان که  شهر  رکیه و پاکستابی و ایرابی به ت ،با ایران مرز مشتی
، حتی در زمستان پر از برف، برای انتقال  سپس به کشورهای اروپابی است. قاچاقچیان از  این مستر

 بهتی به اروپا یم مهاجرابی که در آروزی یک
ی

 .کنندروند، استفاده یمزندگ
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وزارت امور مهاجرین 
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  شنوشت نامعلوم

 

مفقود شدند صحبت   اند و سپسهابی که وابستگان شان در این قایق بودهبا شماری از خانواده یسب  ب  
مسافر از شت    ۲۱ شود، به ما گفتند که خواستند نامشان فاشکرده است. برخی از قاچاقچیان هم که نیم

 .هستند شده بودند ناپدید  که سوار قایق غرق

اجساد دو نفر از  ساله اش عبید، در این حادثه غرق شده، گفت که۱۷خان، از ساکنان کتی که پرس  مویس
 .دوستان او پیدا شده اما جسد عبید هنوز ناپدید است

" رفتکار به اروپا یم  پرسش "برای گوید کیم قبل از عزیمت با پرسش صحبت کرده بود. مویس خان یم  او 
ی شنوشتی را تجربه خواهد کرد  .اما نیم دانست که چنیر

هللا هم پس از غرق  ساله بود، که به شنوشتی مشابه دچار شد. شفیع ۱۶دیگر عبید، شفیع هللا  دوست
 یم ای از والیتشدن قایق ناپدید شد. خانواده وی در منطقه

ی
کنند که تلفن در آن منطقه ننگرهار زندگ

 رود. او به یک بلندی یم تلفتی  کاکا/عموی او، شتر افضل، هر روز برای صحبت .نداین والیت کار نیم ک
  بور خواهیمبه این ترتیب اندگ ص گوید باید جسد شفیع هللا پیدا شود کهیم

ی
شد در غتر آن در تمام زندگ

  .ناآرام خواهیم بود
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 ناپدیدشده یک خانواده عضو  ۹

با سه پرس  داد مربوط به خانواده سید آصف اهل میمنه است کهترین داستان این رویدردناک اما 
ی اجساد این  نزدیکان خود از افغانستان به ترکیه رفته خردسالش ناپدید است. سید نورهللا که برای یافیی

 / در جهیل بگویم، چهار جسد ما در وان است. چهار نفر ما  است، یم گوید: "از دردم به گ
ی
 دریاچه وان باق

  ."مانده ویل هیچ کس اهمیتی نیم دهد. عزیزان کمک کنید

 

ی اجساد و فرستادن شان به افغانستان کمک سفارت  ۹گوید که کند یمیم افغانستان در ترکیه که برای یافیی
  .پدیدندهم نا نفر از اعضای یک خانواده دیگر از جمله زنان و کودکان

و تن از داجساد  فقط قایق بودند که نفر از نزدیکان خود آنها در این ۱۱گویند که سفارت هم یم مقامات
ی نیستآنها را یافته   .اند و از دیگران شان خت 

هفته گذشته  از دو  گویند که عملیات جستجو های حایم پناهندگان در ترکیه یمافغان و گروه هایدیپلمات
به آنها گفته که "از نظر فتی  ست. مقامات در سفارت افغانستان یم گویند دولت ترکیهمتوقف شده ا

 ."جستجو متوقف شده است خروج قایق واژگون امکان پذیر نیست، بنابراین
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 عملیات جستجو

وان با کمک  یس گفت: "جستجوی اجساد در دریاچهب  یه اما در بیانیه ای به ب  خارجه ترک وزارت
ل از راه دور در زیر آب انجامدستگاه عمق آب بیش از صد متی است بنابر این  شود اما چونیم های کنتی

  ."عملیات بسیار پیچیده است

ی دریاچه ماه پیش حادثه مشابیه رخ داد و منجر به مرگ هفت نف  .ر شددر همیر

جابجابی مسافران در این  بار" ، یم گوید که قاچاقچیان برای" گروه ترگ حایم پناهندگان موسوم به  یک
 .اندقایق از هیچگونه اقدامات ایمتی استفاده نکرده

کنیم که این حادثه نیم گوید: "ما فکر محمود كاچان، رهت  گروه که در مورد این حادثه تحقیق كرده یم
 دریافتناگهابی رخ دا

ی
توان  کشر تلقی یمایم که این رویداد را نسلکرده  ده باشد، اطالعات و شواهد کاق

 ".حفاظت از این پناهجویان در نظر گرفته نشده بود کرد چون هیچ اقدایم برای

 از سوار شدن به این گروه حایم حقوق پناهنجویان تصاویر پناهجویابی را منترسر کرده که اندگ قبل  این
 آن قایق گرفته بودند. شاید بتوان گفت که این آخرین تصاویر 

ی
 .هابوده استزندگ

ی در کنار جهیل مشاجره یم کنند اما دلیل این  ی ویدئوها نشان یم دهد که پناهجویان در مورد چتر
 .اختالفات هنوز فاش نشده است

 گورستان ویژه پناهندگان
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وزارت امور مهاجرین 
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دهتعدادی از اجساد افغان ستان به خاک ستر ی قت   شده ها هم در همیر

ین گورستان در ا .تاند ایجاد شده اسوان ترکیه یک گورستان ویژه برای پناهجویابی که درگذشته در 
  .ه نکرده باشندمراجع کنند که بستگان شان برای دریافت جسد پناهجویابی را دفن یم

ده شده ی گورستان به خاک ستر  به افغانستان  اند تعدادی از شهروندان افغانستان هم در همیر
ی
و متباق

  .اندمنتقل شده

ی، دیپلمات افغان در ترکیه گفت که از  محمد  جسد به  ۳۰شده"  ن از "اجساد شناسابی ت ۳۶مصدق فقتر
 .دفن شده اند هایشان در وانافغانستان منتقل شده و بقیه با توافق خانواده

ین دالیل سفر جوانان افغان به این مستر دشوار و  فقر،
ه مرگبار است و با توجه ب بیکاری و ناامتی مهمتی

ی به نظر یم ایط فعیل افغانستان چنیر   .روند ادامه خواهد داشت آید که اینشر

آنهابی که زنده و  اما  کنند داری یماند اکنون عزاکه از شنوشت خویشاوندان خود با خت  شده  هابی خانواده
  .خواهند بود مرده نزدیکان شان ناپدید است همیشه از این درد متاثر 

 

را  پا یونان، مقامات اتحادیه ارو  نماینده پارلمان اروپا با انتقاد از وضعیت پناهجویان در جزیره لسبوس یک
ی اراده برای حل معضل موجود متهم  .کرد  به نداشیی
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

یونان، این اردوگاه ویران شده و هزاران  لسبوس سوزی مهیب در کمپ مهاجران موریا در جزیرهدر بر آتش
 .برندها به ش یمچادرها و در کنار جاده نفر از ساکنان قبیل آن اکنون در 

ها فیلیپ ی ک اتحاد آزاد ست 
تس، نماینده پارلمان اروپا و رئیس مشتی  ۲۱سپتامت  ) ۱۱جمعه  روپا روز ا -لمت 

، در حایل که «شودای برای حل مشکل دیده نیماراده ابدا »شهریور( به یورونیوز گفت در سطح این قاره 
 .را دارد اتحادیه توانابی این کار 

 بود از هر شهر کجزیره جمع کنیم تنها   جویان را از شاش خواستیم تمایم پناهاگر حتی یم»او گفت: 
ی
اق

 «.یک نفر را قبول کند. تنها یک نفر هزار نفر بخواهیماروپابی باالی یس

وی دریابی را برای اسکان موقت مهاجران آواره شده به کمک   مقامات دولتی یونان یک کشتی و دو  ناو نتر
اییط که افر  .اندگرفته ای برای هنوز برنامه اند، یوناننتقل شدهتر از جزیره ماد ضعیفبا این حال در شر

 .ارائه نکرده است ها شگردان هستند بخش اعظم پناهجویان که در خیابان

تس با انتقاد از وضع موجود  سوزی اتفاق بیافتد تا به این نتیجه برسیم  الزم نبود تا آتش»گفت:   آقای لمت 
ه توهیتی ب ره یونان در کل توهیتی به حقوق برسر و در مورد ویژههای جزیموریا و دیگر کمپ که کمپ
 «.های اروپابی استارزش

کمیسیون اعالم کرده   مارگاریتیس اسکیناس، معاون کمیسیون اروپا و مسئول امور مهاجران در این پیشتی 
طوح به یونان   سفورا در تمایم اروپا حاضی است بود که به نخست وزیر یونان اطمینان داده که اتحادیه

 .کمک کند

ی ایلوا   انتقال همچنیر
ٔ
ی گفته بود با هزینه  اروپا نتر

ٔ
دک کو   ۴۰۰فوری  جوهانسن، کمیرس امور داخیل اتحادیه

 .شپرست از این جزیره موافقت کرده استو نوجوان ب  

ین اردوگاه مهاجران در یونان به اردوگاه آمار وزارت   براساس رود و شمار یمموریا در جزیرٔه لسبوس بزرگتی
 .برندش یمجمله لسبوس به هزار مهاجر در جزایر یونان از  ۴۰کشور یونان فقط بیش از 

اند و  پناهجو پذیرفته جزایر یونان چندین برابر ظرفیت خود  های پناهجویان در تعدادی از اردوگاه
 به  اعطای پناهندگان سازمان ملل بارها از دولت یونان خواسته است تا روند  کمیساریای عایل

ی
پناهندگ

 .پناهجویان را ترسی    ع کند

جزیره لیسبوس یونان، ده شهر آلمان ضمن  بعد از آتش سوزی مهیب در اردوگاه پناهجویان موریا در 
  .فدرال، خواستار پذیرش پناهجویان ب  شپناه موریا شده اند ارسال نامه ای عنوابی حکومت آلمان
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

نامه ای عنوابی حکومت آلمان  وریا در یونان، ده شهر آلمان ضمن ارسالم ر اردوگاهد بعد از آتش سوزی
 .موریا شده اند فدرال، خواستار پذیرش پناهجویان ب  شپناه

سلدورف، گوتینگن، گیسن و همچنان اولدنبورگ، دو  شهرداران شهرهای هنوفر، پوتسدام، فرایبورگ،
رای برا  ما آماده هستیم که پناهجویان موریا »بی ِل فلد و کریفلد آلمان نوشته اند:  شهرداران شهرهای کلن،

ی از فاجعه انسابی بپذیریم.   اعظم و هورست زی  هوفر وزیر داخله این نامه که به آنگال مرکل صدر « جلوگتر
س رسانه  ه روز فدرال آلمان فرستاده شده است، ب « موسوم به هیئت تحریه آلمان»پنجشنبه به دستی

 .قرارگرفته است

ی  ۱۳۰۰۰این نامه آمده است که حاال در  از دست داده اند.  نفر در کمپ موریا آخرین شپناه شان را نتر
 یک راه حل اروپابی باشد. در این نامه تأکید  حکومت فدرال باید اکنون کاری کند و نباید همچنان منتظر 

  هیا اروپا آماده همکاری اند، بناًء باید زمینه این همکاری  ها برای آنان م شده است که شهرداری های شاش 
ی   زمینه هابی برای  گردد. هورست زی  هوفر وزیر امور داخله آلمان فدرال تا اکنون از مهیا ساخیی

ی چنیر
  .ری کرده استشهرداری  های این کشور خوددا

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-54896297?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

این حزب، در  ارخ  و نامزد ریاستخ  موکرات مسییح آلمان در امورد  روتگن، سیاستمدار حزب نوربرت
ی مورد «ARD» شبکه  یک برنامه ویژه عضو اتحاد  ۱۶أکید کرد که ت «Brennpunkt»- آلمان در همیر

ن ان را در مناطق خود که از آناپناهجوی ب  شپناه یون ۵۰۰۰مسیحیان در پارلمان این کشور حاضی اند تا 
 
ی

  .یم کنند، بپذیرند و گفت که از این خواست آنان حمایت یم کند در پارلمان نمایندگ

 یم کند و »گفته است:   روتگن
ی

حتی از چندین  هریک از پناهجویابی که در بدترین وضعیت در موریا زندگ
 .«.اروپا داریم در سال به اینسو، همان کرامت انسابی را دارد که ما در اینجا 

ک دیگر کشورهای اروپابی پذیرفته شوند، یم تواند ی پناهجو در آلمان و  ۵۰۰۰او تأکید کرد: در صوربی که 
وضعیت در » این وضعیت در همان جا )موریا( یم باشد و گفت:  در ارتباط به«کمک واقیع»

ی( است به طور   لیسبوس   «.عریان )وضعیت وخیم برسر

 

 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-54896297?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

شهر اصفهان ناپدید شده بودند، خت  افغان که در  های ایرابی از پیدا شدن جسد های سه کودکمقام
 .دهندیم

ی شهر  دهد که اصفهان گزارش یم ب  ب  یس فاریس به نقل از نرصالدین صالیح سارنوال مؤظف در شاهیر
 .این جسد ها از میان یک کانال آب زراعتی پیدا شدند

ی های نرسر شد که چهار کودک افغان میان سچند روز پیش گزارش ران ناپدید ساله در ای ۱۲تا  ۷نیر
 .اندشده

ها برای های محیل اصفهان گفته اند که جسد های پیدا شده را به طب عدیل فرستاده اند و تالشمقام
 .پیدا کردن کودک چهاریم ادامه دارد

با تکمیل معلومات وزارت  ند، اما گفته کهخواهد در این مورد تبرصه کسفارت افغانستان در تهران نیم
یک یم  .سازدخارجۀ افغانستان، جزئیات را شر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ی بار، شب را در  بعد از آتش سوزی سه  شنبه شب گذشته در کمپ موریا، هزاران پناهجو برای سومیر
اییطهاجراماین  .ها و مناطق مختلف نزدیک به این کمپ گذراندندجاده بسیار دشوار، بدون  ن در شر

یس به آب و غذا به ش یم ی یمدستی   .خوابندبرند و روی زمیر

  ای در نزدییک کمپسپتمت  در کنار جاده ۱۱افغان با همرس و دو فرزندش، روز جمعه  غالم، یک مهاجر 

ی جا بجا شده که   یگر از مهاجران،ها خانواده دها دهاند. در کنار آنکاراتپه، در جزیره لیسبوس روی زمیر

ی دیده یم  شان افغان هستند، نتر
موریا، محل اسکان  زدییک کمپ اصیلنشوند. کمپ کاراتپه، در بیشتی

مهاجر خود را به نزدییک این کمپ  رود. بعد از آتش سوزی، صدها پذیر به شمار یممهاجران آسیب

 ممنوع کردهاین کمپ را شآمد امد به داخل و های یونابی هرگونه رفتاند اما مقامرسانده
ً
 .انددیدا

همه اسباب و کاالهای ما در آتش سوزی سوخت. ما نه » غالم در تماس تیلفوبی با مهاجر نیوز گفت:  

ی هموار کرده  خیمه داریم، نه لحاف و نه کیسه خواب. دیشب دو فرزندم و همرسم روی یک پتو که بر زمیر

 «ن لحاف روی آنها انداختیم. بودیم، خوابیدند و یک پتوی دیگر را به عنوا
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 «خوابمها نیمام شبمن برای حفاظت از خانواده»

ی و تیلفون موبایل خود حفاظت کرده او یم گوید شب گذشته نخوابیده و تا صبح از خانواده و اسباب ناچتر

ی را از ما ترسم اتفاق بدی بیفتد و کش بعد از آتش سوزی که کمپ را ترک کردیم، یم»است:  ی بخواهد چتر

 «ام را اذیت کند. بدزدد یا خانواده

های یونابی به تعدادی از مهاجران حمله «فاشیست»گوید شب چهارشنبه، گرویه از این مهاجر افغان یم

 خواستند مهاجران به سوی مرکز شهر بروند. ها نیمای را زخیم کردند. آنو عده

» ود که او مجبور شد تا صبح برای گرم کردن خود قدم بزند: گوید شب گذشته هوا چنان شد بغالم یم

ام باید بیدار بمانم. در طول روز، وقتی دیگران بیدار خییل خسته هستم اما برای محافظت از خانواده

 «کنم ییک دو ساعت بخوابم. شدند، من سیع یم

 ها را بسته استکمبود غذا و آب؛ پولیس مغازه

ی بروند اما در  شب اول آتش سوزی صدها مهاجر تالش کردند از طریق جاده به سوی مرکز شهر میتیلیر

ی ها شد. او و خانوادهپولیس مانع آن اش با صدها تن دیگر شب را کنار جاده صبح کردند و در طول روز نتر

 به جای دیگر ب  نتیجه ماند. تالش آن
ی  ها برای رفیی

یه  تعدادی از سازمان کنند که به مهاجران غذا و که در کمپ موریا فعال بودند، تالش یمهای ختر

ی است: گوید این کمکهای خواب توزی    ع کنند اما غالم یمکیسه  ناچتر
ً
ما »ها برای هزاران مهاجر آواره واقعا

نتوانستیم غذا به دست بیاوریم و مجبور شدیم با پول اندگ که داشتیم برای خود کیم بیسکویت و 

ند. ریم. اما دیروز پولیس به صاحبان مغازهخوردبی بخ  «ها گفته که باز نکنند تا مهاجران به آنها هجوم نت 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 « ها دستور داده به دلیل حضور مهاجران در منطقه باز نکنند.  مغازه پولیس به» غالم، مهاجر افغان: 

های نظایم و پرواز گفت که قبل از ظهر روز جمعه شاهد حضور تعداد زیادی بس  غالم به مهاجر نیوز 

ل مهاجران صورت گرفته استدر منطقه بوده و فکر یم هلیکوپتی   .کند که این تحرکات برای کنتی

ها فعال نمیداند شب آینده را با خانواده و مهاجران دیگر در کجا خواهند گذراند اما اخبار رسانه گوید او یم

م آور است! من بیشتی از » کند: را به دقت دنبال یم  شر
ً
در قلب اروپا این وضعیت برای مهاجران واقعا

ون  « برویم؟ همه نگران فرزندانم هستم. آیا رایه پیدا خواهد شد تا ما از این جهنم بتر

 


