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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ------------------------------------------- « وز یمهاجر ن» در دادگاه اروپا  ونانی هیعل تی: درج شکاهیاخراج مهاجران به ترک

 5 ---------------------- « یوله در  چی    دو » شده از ادارات آلمان در قاچاق مهاجران استفاده شده است  یهزاران مدرک دزد

 6 ----------------------- « وز یمهاجر ن»  د یگرد  تن زخیم کیمهاجر افغان کشته و  کی ی   حادثه خشونت آم کی: در ا یرومان

   ېبه نو  در یسول وجی: د مهاجرو د هرکلي سازمان رفانسونیفرانسه، بر 
 8 ------------------ « وز یمهاجر ن»  يړ وک هډته ک ودان 

انهیمد یپناهجو از آب ها ۱۰۰از  شینجات ب  10 ------------------------------- « وز یمهاجر ن»  ا یتالیا توسط گارد ساحل یر

 یرس یآلمان: برا
 

 11 --------------------------«وزیمهاجر ن»  میکن  یم با آتن کمک مایل ونانیبازگردانده به  انیبه پناهجو  دگ

گزار » ساز شد که مجسمه  یدار یرسا ران؛یدر ا« افغانستان آنژ کلیم»  12 ----------------------------------- « رکا یافان ا یخیر
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وزارت امور مهاجرین 
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 اخبار کامل  متر  

بر اساس شکایتر که در دادگاه حقوق بشر اروپا ثبت شده است، حکومت یونان متهم به اخراج اجباری 
ی از ورود آنها به این کشور استمهاجران ا  .ز دریای اژه به ترکیه و جلوگی 

وهای یونان  در دریای اژه به   لسبوس شکایت علیه یونان را به خاطر اخراج مهاجران توسط نی 
ر
مرکز حقوق

 .دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه نموده است

ی از ورود آنها بر اساس این شکایت، یونان متهم به اخراج اجباری مهاجران از دریا  ی اژه به ترکیه و جلوگی 
 .به این کشور است

 نیروهای دریایی ترکیه و یونان در بحیره اژه گزمه می زنند. عکس: پکچر الیانس

ک قایق مهاجران در ماه اکتیر سال گذشته از شهر مارمارا ترکیه به ایتالیا رفت. این یبه نقل از رسانه گاردین، 
کودک و یک زن باردار بود که به دلیل طوفان در آب های ساحل    ۴۰از جمله پناهجو  ۲۰۰قایق حامل 

د  .کریت به مشکل مواجه گردیده بود. خلبان آن مجبور شد از مقامات کمک بگی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

وهای نقاب دار  نیر

در این شکایت نامه اضافه شده است که سه قایق یونان  جهت نجات این مهاجران، قایق های خود را به 
وهای نقابدار پس از تاخی  با قایق ها به سمت محل نجات مدت پنج  ساعت در دریا متوقف کردند. نی 

 .آمدند

ب و شتم قرار گرفته اند وهای ترکیه مورد ض   .در همت   حال، برخ  از این مهاجران گفتند که توسط نی 

ردیدند. در میان پس از آن مهاجران به دو گروه تقسیم شده و به کشتر های گارد ساحل یونان منتقل گ
وهای یونان   فرد مسلح نقاب دار حضور داشتند. آنها تلفن ها، پاسپورت و پول مهاجران را با  ۱۵تا  ۱۰نی 
 .خود گرفتند

وهای یونان  مهاجران را سوار قایق های کوچک نموده و آنها  در این شکایت نامه همچنان آمده است که نی 
 .مت ترکیه رهنماني کردندرا بدون غذا، آب و واسکت های نجات به س

وهای گارد ساحل ترکیه این افراد را در دریای اژه نجات دادند ۲۴در این حادثه   .ساعت بعد، نی 

 اخراج مهاجران یک مسئله معمول شده است

اخراج مهاجران توسط  ۲۰۲۰مرکز حقوقر لسبوس در شکایت نامه اضافه کرده است که از ماه مارچ 
وهای یونان  دردریا  .ی اژه به سمت ترکیه، یک مسئله معمول شده استنی 

درماه مارچ سال گذشته، ترکیه اعالم کرد که مرزهای اروپا را باز خواهد کرد و جریان مهاجرت به اروپا را 
ه از سوی دیگر یونان روند ثبت نام برای مهاجران تازه وارد را ب .بدون توافق اتحادیه اروپا مسدود نیم کند

 .ورده استحالت تعلیق درآ

وزنامه نگاران و فعاالن حقوق بشر در جریان دو تا ده ماه گذشته صدها اخراج مهاجران ر به گفته گاردین، 
 .توسط یونان را ثبت نموده اند. اما مقامات یونان بارها این ادعاها را رد کرده اند

هزار مدرک سفید از جمله اجازه اقامت، گواهینامه و کارت های هویت موقت را  ۱۹یک گروه از مجرمان، 
ان انسان توانسته اند که با استفاده از این مدارک، مهاجران  ا ر از ادارات آلمان به رسقت برده اند. قاچاقیر

 .انتقال بدهند

 از رسقت هزاران مدرک سفید، از اداره امور شهروندان  پولیس فدرال آلمان و مراجع عدیل
 

این کشور به تازگ
شود که گواهینامه، اجازه اقامت و کارت های هویت گفته یم .و دفاتر نظم عامه در شهر برلت   خیر داده اند

تر به این طرف دزدان با چندین بار ورود به دفا ۲۰۱۴موقت شامل این مدارک سفید یم باشند که از سال 
ان انسان توانسته اند که با استفاده از این مدارک، یادشده، آن ها را با خود برده اند. گفته یم شود که قاچاقیر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

پولیس فدرال آلمان و دادستان  این کشور گفته است که آنان توانسته  .شهروندان خارخر را انتقال بدهند
شن ده در شهرهای برلت   و اویسکی 

، دو فرد مظنون را در پیوند به قاچاق شهروندان اند در جریان تالشر گسیر
 .خارخر بازداشت کنند

 
 مدرک اقامت خارجی ها در آلمان

 قانون  برای شهروندان 
ً
این دو فرد بازداشت شده متهم اند که گویا اسناد رسقت شده را به روش ظاهرا

 .خارخر به فروش یم رساندند

مدرک سفید، تیلفون،   ۴۵الش محالت مشکوک، حدود پولیس آلمان در جریان ماموریت شان به هدف ت
، ماده مشابه به مواد مخدر و هفتاد کیلوگرام تنباکوی  قانون  کمپیوتر، اسلحه مختلف النوع، داروهای غی 

 .شیشه را کشف و ضبط کرده اند

د نفر که با استفاده از چنت   مدارک دزدی شده در تالش ورو  ۱۸۰۰به این طرف، دست کم  ۲۰۱۵از سال 
، حدود  هزار مدرک  ۱۵به آلمان بودند، دستگی  شده اند. با این همه، دادستان گفت که در حال حاض 

 .دزدی شده هنوز هم در گردش هستند

از مهاجران افغان در نزدیک ایستگاه خط ریل در شهر  بر اساس گزارش رسانه های محل رومانیا، دو گروه
بات چاقو کشته شده و یک تن  تیمیشوارا در غرب رومانیا با هم درگی  شدند که در نتیجه ییک از آنها با ض 

 .دیگر به شدت زخیم گردید
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

این حادثه دوشنبه گذشته در نزدیک ایستگاه قطار ریل در شهر تیمیشوارا افتاق  یک رسانه محلبه گفته 
 برای گروه دیگر ناشناخته بود، به گروه دوم حمله کردن

ً
 .دافتاد. گفته یم شود یک گروه از مهاجران که قبال

در ویدیوني که توسط کمره شهر ثبت شده است، مهاجمان را نشان یم دهد که با چاقو به دو تن از مهاجران 
 .حمله یم کنند

 
 .آرشیف: مرکز مهاجران در بخارست، پایتخت رومانیا. عکس: حق کاپی محفوظ است

دیگر به شدت زخیم شده ساله افغان است که در بیمارستان درگذشت و قربان   ٢٧ییک از قربانیان مهاجر
 .و در شفاخانه به رس یم برد

برادرم در شهر تمسوار از  » :ییک از بستگان مقتول که نخواست نامش افشا شود به مهاجرنیوز گفت
ی نداشت.  چندمایه به اینسو در یک هاستل به رس یم برد. با هیچ باندی ارتباط نداشت. او هیچ تقصی 

 با چاقو 
 

 «.حمله کردند باالی او به یکباره گ

 .تن دیگر را بازداشت نمود ٧٠پس از آن، پلیس به محل حادثه رسیده و 

مهاجر را در این محل مورد بازجوني قرار  ٢٠٠یک منبع محل دیگر گزارش داد که پلیس جهت تحقیقات 
 .داد

ان  تا هنوز هویت مهاجمان مشخصا معلوم نیست اما به گفته ییک از نزدیکان مقتول، این مهاجمان قاچاقیر
 .افغان هستند

https://www.tion.ro/eveniment/incaierarea-in-urma-careia-un-migrant-a-murit-surprinsa-de-camerele-de-supraveghere-1422058/
https://www.tion.ro/eveniment/incaierarea-in-urma-careia-un-migrant-a-murit-surprinsa-de-camerele-de-supraveghere-1422058/
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 وی رخ داده است. به گقته او دولت 
 

دومنیک فرییر  شهردار محل گفت که این حمله در نزدیک محل زندگ
د  .مسئله مهاجران را نادیده یم گی 

مسئله مهاجرت یک مشکل مل است و نیاز به راه حل های مل دارد. برای مدیریت »او به رسانه ها گفت: 
 «.ری تنها نیم تواند از عهده آن برآیداین چالش شهردا

خیابان های تیمیشوارا محل اقامت نیست. من دیشب با وزیر کشور صحبت کردم و بار دیگر »او افزود: 
خواستم که راه حل هاني برای این مشکالت سیستماتیک را پیدا کند. ما خواستار اخراج کسان  شدیم که در 

بال در شهر های دیگر بودند. آنها را باید به شهر های قبل انتقال شهر تیمیشوارا آمده اند در حالیکه ق
 «.داد

وهای پلیس شهری در رسارس کشور را در  ل نی 
ی ویروس کرونا، وزارت داخله رومانیا کنیر وع همه گی  با رسر

دند. بنابر گزارش ها، پلی ل شهر را به مقامات محل سیر
س دست داشت. این مقامات تنها دو هفته قبل کنیر

د  موارد ایمت  عمویم را نادیده یم گی 
ً
 .عمدتا

 رومانیا ییک از کشور های اروپاني است که مهاجران در آن به گونه موقت به رس یم برند. آنها یم خواهند از 
 .طریق آن به کشور های دیگر اروپاني بپیوندند

ي راتلونیک  جون میاشت به یوې  د فرانس  په بریانسون ښار گ  د مهاجرو د هرکلي سازمان رفیوج سولیدر واني
ۍ ته کډه وکړي. دغه سازمان د هغو پناه غوښتونکو هرکل کوي خر  د الپ غرونو له الرې له ایټالیا 

نوې ودان 
  .څخه فرانس  ته ځان رسوي

یدر د فرانس  په رسحدي ښار بریانسون گ  موقعیت لري او د هغو مهاجرو هرکل کوي خر  د الپ رفیوج سول
ي 
  په پای گ  یوې  .غرونو له الرې له ایټالیا څخه فرانس  ته راخ 

ټاکل شوې ده خر  دغه سازمان د جون میاشتر
ۍ ته کډه وکړی

 .نوې ودان 

ي خر  دوی به ي کارونه  د رفیوج سولیدر سازمان غړی فیلیپ ویون واني
ۍ گ  مقدمانر

جون میاشت گ  نوې ودان 
ۍ د راتلونکو اوسېدونکو د خوندیتوب او د 

پیلوي. په وینا ني  رفیوج سولیدر په پام گ  لري خر  د دې ودان 
  چمتو کولو لپاره ترمییمي کارونه تررسه کړي. وروسته رضاکاران، کډوال او د سازمان 

ي او طعام خان 
پخلنځ 

ۍ ته ک
 .ډه کويچارواکي نوې ودان 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 : ۍ
 
 میر مرب  ع ۱۶۰۰نوې ودان

په اګست میاشت گ  د بریانسون ښاروایلۍ اعالن وکړ خر  نور له رفیوج سولیدر رسه خپل قرارداد نه  ۲۰۲۰د 
ۍ پوسته ده 

ۍ رسپناه د پولیسو پخوان    وکړې خر  نوی ځای پیدا کړي. اوست 
تمدیدوي. رفیوج سولیدر بیا هځ 

 .ونکو هرکل کاوهراهیس  ني  د پناه غوښت ۲۰۱۷خر  له 

 
 رفیوج سولیدر کې زیات شمېر کډوال اوسېږي، کرېډېټ: کډوال نیوز

  
ه چهارشنبه د اپریل میاشتر ۍ د موندلو خیر خپور کړ. کډوال ۲۱تی 

مه د ګروپ په نامه سازمان د نوې ودان 
ۍ بریانسون گ  ښار پرته ده او 

  دغه ودان 
 .مرب  ع مساحت لريمیر  ۱۶۰۰نیوز ته د را رسېدلو معلوماتو له مځ 

ۍ خر  
ي او اقتصادي فعالیتونه « ښکل  پروژه»نوې ودان 

ي شاوخوا لس سازمانونه پیک  فرهنیک  هم ورته ویل کی  ږ
ي خر  ټول سازمانونه د کډوایلۍ په برخه گ  فعالیت نه کوی.  تررسه کوي. د ګروپ مشر فردریک مونت   واني

، خو رفیوج سولیدر لومړیتوب لري او دوی د نوموړی زیاتوي خر  دوی به ورو ورو خپل فعالیتونه پیل کړي
 .رفیوج سولیدر د هرکلي لپاره چمتو دي

ط د خلکو هرکیل کوو»  «پرته له قید او شر

  دغه سازمان له 
و له مځ  مهاجرو هرکل کړی دی. خو  ۱۲۳۰۰راهیس  د  ۲۰۱۷د رفیوج سولیدر د شمی 

ۍ خر  
ۍ ودان   .ورنیو د هرکلي لپاره مناسب نه دیمیر مرب  ع مساحت لري، وړوگ دی او د ک ۳۰۰اوست 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ۍ گ  
ي خر  نوې ودان   مرب  ع ځمکه رفیوج سولیدر ته ځانګړې شوې. په وینا ني  دوی   ۵۰۰فیلیپ ویون واني

میر
ي خر  په یو وخت د 

 .کسانو هرکل وکړي  ۴۰کویل شر

. فیلیپ ویون ي
ایطو د ښه کېدو گ  سبب وګرخ 

ۍ د هرکلي د رسر
زیاتوي  رفیوج سولیدر هیله لري خر  نوې ودان 

ه ده خر  مرکز گ  نور سازمانونه هم وررسه یو ځای فعالیت کوي. په وینا ني  دوی پرته  خر  دا یوه ډېره ښه خیر
ط د خلکو هرکل کوي. له  هېڅوک  :راهیس  رفیوج سولیدر پر دغېه اصل ټینګار کوي ۲۰۱۷له قید او رسر

 .باید رسړکونو گ  شپه سبا و نه کړي

 مالي مسایل

ي    بودیځر  ته اړتیا لري. ټاکل شوې ده خر  د د فرانس  خیر
  دغه پروژه تر یو میلیون یورو زیانر

 اژانس له مځ 
  بودیځر  یوه برخه ورکړي. فیليپ 

 
ي د دغ ریاس فرانس په نامه ارګان خر  د فردریک مونت   له خوا اداره کی  ږ

ي ي خر  د بودیځر  بله برخه د کاریتاس له خوا ورکول کی  ږ  .ویون واني

ۍ د وېشلو په اړه بحثونه ادامه لري. په وینا بل پلو فدریک مو 
ي خر  د سازمانونو ترمنځ د نوې ودان   ني  نت   واني

ي 
ۍ په اړه رسنیو ته نور جزیات ورکویل شر

ۍ په پای گ  د نوې ودان 
  .دوی د راتلونیک  اون 

انه با خطر روبرو شده بود، نجات  ۱۰۰ ایتالیا بیش از گارد ساحل پناهجوی که قایق شان در آب های مدییر
ی  داده و در جای امن انتقال داده است. براساس گزارش ادارات مسئول، این کشتر که از نوع قایق ماهیگی 

انه در قلمرو ایتالیا، دیده شده بود  .بوده است، روز شنبه در آب های مدییر

 
 Bruno Thevenin/picture alliance/dpa/AP :قایق رابری پناهحویان در بحیره مدیترانه عکس از یک
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

انه دیده شده بود، حدس زده یم (  ۲۰۲۱اپریل  ۲۴زمانیکه روز شنبه ) کشتر پناهجویان در آب های مدییر
 .نفر از جمله شماری از کودکان در این قایق اند ۳۰شد که حدود 

انه و آب و هوای بد، چند قایق گزمه برای نجات این مهاجران وارد آب به دلیل طوفان  بود ه مدییر ن بحی 
پناهجو در این قایق اند.  ۱۰۰ها شده بودند. با رسیدن قایق های نجات در محل، معلوم گردید که حداقل 

و های گارد ساحل ایتالیا این قایق را به بندر کاالبری شهر روچال ایونیکا در سواحل جن نتقال ونر ایتالیا انی 
 .دادند

است.  گارد ساحل ایتالیا در این مورد که این افراد پناهجو اند یا خی  و کشتر از کجا آمده ، معلومانر نداده 
 .سوایل در این ارتباط را هم گارد ساحل نر جواب مانده است

 طرابل
ر
ق س پایتخت لیبیا باعث پنجشنبه گذشته قضیه واژگون شدن یک قایق رابری مهاجران در شمال رسر

خشم و انتقادات زیادی گردید. در نتیجه واژگون شدن این قایق ده ها پناهجو جان های شانرا از دست 
دادند. سازمان های خصویص نجات ادعا کرده اند که مقامات لیبیا از واژگون شدن این قایق آگایه داشتند 

 .ا این ادعا ها را رد کرده استویل اقدام برای نجات نکرده اند. اما گارد ساحل لیبی

 به نیازمندی پناهجویان  که ازاین کشوربه یونان اخراج یم
 

شوند، با آلمان مصمم است که در بخش رسیدگ
فردی که حق محافظت یونان را دریافت کرده اند، درآلمان  ۲۹۰۰آتن همکاری مایل کند. در سه ماه امسال 

 کرده اند
 

 .درخواست مجدد پناهندگ

 به مهاجریت  که از آلمان به یونان دوباره  حکومت آلمان فدرال به یونان پیشنهاد کرده است که
 

برای رسیدگ
در باره این پیشنهاد گزارش  بار اول« ولت ام زونتاگ»روزنامه آلمان  .فرستاده یم شوند، کمک مایل یم کند

 .داده است

شنبه در پاسخ به سؤایل در این مورد گفت که تا هنوز یک سخنگوی وزارت داخله آلمان فدرال به روز یک
 .کند یا خی  روشن نشده است که آیا حکومت یونان این پیشنهاد را قبول یم

وضعیت بد حفاظتر و اقامتگاه ها در دلیل این پیشنهاد تصامیم ادارات قضاني آلمان است که به دلیل 
 .شوند که در آنجا حق حفاظت دریافت کرده اندیونان، در بسیاری از موارد مانع برگرداندن مهاجریت  یم

 اروپا را در معرض خطر یم 
 

ک تمام سیستم پناهندگ وزارت داخله آلمان با این مشکل، ساختار های مشیر
خارخر در آلمان، تقاضای  ۲۹۰۰نخستت   فصل این سال، حدود بیند. بر اساس اظهارات این وزارت، در 

 داده
 

 در یونان از پناهندگ
ً
 .الملل برخورد شده اندق حفاظت بت   حاند که قبال

، از یونان   فدرال آلمان در همت   مدت زمان 
 

افزون برآن، براساس اظهارات اداره مهاجرت و پناهندگ
، حدود درخواست شده است که در چوکات قاعده دوب  .پناهجو را بپذیرد ۲۱۰۰لت  
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

بر اساس این قاعده، در موارد معمول، کشوری که یک پناهجو برای نخستت   بار در آنجا راجسیر شده 
 اش نی   یم باشد

 
 .است، مسئول بررش تقاضای پناهندگ

مراقبت پناهجویان  که دوباره به تا هنوز معلوم نیست که آلمان برای فراهم کردن اقامتگاه های مناسب و 
 .یونان یم فرستد، چه مقدار پول کمک خواهد داد. هنوز این طرح، در مرحله ابتداني قرار دارد

 
 ا خوانده اندنظرسنجی: مردم ازدحام بیش از حد مهاجران در کمپ های یونان و ایتالیا را ناشی از سیاست اشتباه پناهندگی اتحادیه اروپ

اند، پناهجویان  که در یونان به عنوان کشور عضو اتحادیه آلمان چندین بار مشخص کردهادارات قضاني 
 .اروپا، حق حفاظت دریافت کرده اند، در معرض تهدید نر رسپنایه و وضعیت بسیار بد قرار دارند

 برای کنند و هیچ چانس واقیعهای اجتماغ کاق  دریافت نیماز دید این ادارات، مهاجرین در یونان کمک
 
 

 .شان را ندارندرفع حد اقل نیازمندی های زندگ

شناسند: یک رسایدار افغان. اما اهایل هی  علیخان عبداللیه را بیشیر اطرافیانش در تهران با عنوان کارش یم

سازی. معموال وقتر کارهای او در گویند؛ نه استاد رسایداری که استاد مجسمهیم« استاد»این شهر به او 

شود، برای بازدیدکنندگان های معتیر تهران به قیمت میلیون  به فروش گذاشته یمها و نمایشگاهگالری
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

او ها های کارگر یک افغانستان  است. برای همت   در نظر خیلسخت است باور کنند که خالق آن، دست

شود در ایران سال یم ۳۱ای که ساله ۵۸سازد. مردی هاني است که یمتر از مجسمهوغریبخودش عجیب

 یم
 

سال در ساختمان  پنج طبقه در قلب تهران متعهدانه  ۳۱کند و تمام این با کارت شناساني موقت زندگ

 .رسایدار بوده است

 .سازدکند، مجسمه میجا سرایداری میاین هنرمند خودآموخته کارگاه ندارد و در زیرزمین و یا پشت بام ساختمانی که آن

 ی بیدارکنندهآن جرقه

 
 

 از همه چی   به اعلیخان عبداللیه در زندگ
تواند هاني که یمدست جرقهمعتقد است؛ از آن« جرقه»ش بیشیر

اسباب خوشبختر یا بدبختر کس شود. برای خودش خوشبختر به دنبال داشته است. آنچنان که مسی  

 
 

مند عوض کرده استزندگ  .اش را از کارگر ساده به کارگر هی 

 انسان یک جرقه من همیشه گفته»
 

ها همه یک تخیل درون  دارند و بیداری الزم است. انسانام در زندگ

 «.شوداین تخیل نیازمند جرقه است. شبیه موتری که یک آهن مرده است اما با یک جرقه روشن یم

 

ی افغانستان از اجرستان غزن  به ایران های داخل و وضعیت آشفتهکه به علت جنگ  ۱۳۶۹او از سال 

ای در میان میدان ویل عرص و پل کریم خان زند در شهر تهران طبقهمهاجرت کرد، در یک مجتمع پنج

مرد ها و جلوی ورودی ساختمان را آب و جارو یمکند. یک روز وقتر پلهرسایداری یم ساله با  ۸۰زد، یک پی 

کرد. علیخان جا دید که با شست دست چپ خود روی کاغذ نقاشر یمقد متوسط و از یک چشم نابینا را آن

 اعتناني به او نکرد. اما او معتاد نبود، حسن حاض  عبدا
مرد معتاد است و برای همت   للیه فکر کرد که پی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

مردی که در جوان  در مازندران نجاری یم روهای تهران کرده و بعد از فوت خانمش در پیادهمشار بود. پی 

، هی  و  ۳۲ر آوان کشید. کس که باعث شد دکرد و برای آرایم اعصابش نقاشر یمبساط پهن یم
 
سالگ

دو سال که باهم بعد از ییک»سواد بیدار شود یا به قول خودش جرقه بخورد: ی علیخان نر استعداد نهفته

وقت متوجه گفت: هیچ کار نشد ندارد، به جز مرگ. سستر نکن. من آندوست شدیم، همیشه به من یم

ته برایش گفتم بیا مجسمه درست کنیم. با ها چیست. یک روز ناخواسشدم که منظورش از این حرفنیم

؟ گفتم خودت نگفتر که اش گفت شما مجسمه بلدید؟ گفتم نه. گفت چرا الگ یمی شمایللهجه گوني

ی خدا گفت آفرین! راهش همت   است. برو ببینم چه کار کاری نشد ندارد. بعد بندهسستر نکن و هیچ

 .«توان  یم

 

ی موادساخت مجسمه در بغل دستش زیر پل کریم وگ کوتاه برای تهیهعل خان بعد از ردوبدل این دیال

سازد. کند. بعد با نخ و میخ اسکلت مجسمه را یمآوری یمرود و مقداری چوب و ضایعات جمعخان زند یم

کند و ها، دو کیسه مغز نان فراهم یمی خمی  مجسمهی حسن حاض  مشار برای تهیهوقت به مشاورهآن

ها را شکل دادیم، وقتر زیرسازی»سازد: کند و چند تا مجسمه یمی ساختمان مخلوط یمک باغچهآن را با خا 

آورند، شکسته و کهنه است. گفتم اوستا حسن بیا چه دیدیم که مثل آثار باستان  که از زیر خاک دریم

 .«های خونر شده است. گفت بد نیستمجسمه

سازد و در بساط حسن حاض  مشار ی دیگر به همت   شکل یمپنج مجسمه-علیخان بعد از این ماجرا چهار

 قبل از این اتفاق هم علیخان از شهروبازار کارت .گذاردکرد، یمجا رسایداری یمکه جلوی ساختمان  که او آن

مندان را یم مرد یمپستال، منظره و عکس هی  گذاشت. روزی رهگذری خرید و برای فروش در بساط این پی 

افتد و هر مجسمه را به قیمت هزار تا دو ساز علیخان یمهای دستگذرد و چشمش به مجسمهجا یماز آن

ها باز هم ه از این مجسمهکند کخرد. بعد از این اتفاق او به حسن حاض  مشار سفارش یمهزار تومان یم

ی برای بسازد و او تمام آن را یم ه و شوق بیشیر خرد. علیخان که از این اتفاق بسیار خوشحال شده بود، انگی  

ی پروپاقریص پیدا کرده بود، دنبال ساخت مجسمه پیدا یم کند. او که حاال هم کارش را بلد شده و هم مشیر

 از مغز نان برای خمی  مجسم
گردد. یک روز که به سفارش خانمش برای خرید به رس کوچه ه یممواد بهیر

ی تخم مرغ را افتد که در جوی آب افتاده و خمی  شده است. شانهی تخم مرغ یمرود، چشمش به شانهیم

کردن خمی  مجسمه را پیدا کند. به این ترتیب مواد دلخواهش برای درستدارد و با رسیش مخلوط یمبریم

مرد جلوی مجتمع یمکند. آن میم ی داییم که بعد از دو سال کارهای او را از بساط پی  خرید، یک روز شیر

مرد کنار خیابان کامبی   درمبخش است؛ کاریکاتوریست، خودش را معرق  یم ی رسایدار افغان و پی  کند. مشیر

 .ی چندین جایزه بزرگ و معتیر جهان  استطراح و گرافیست معروف ایران  که برنده

ی مشتاق از راه یمی دهد که فردا به رسد و به علیخان و حسن حاض  مشار پیشنهاد یمک روز این مشیر

اک کنند دانستند که را نشنیده بودند و دقیقا نیم« نمایشگاه»ی ها اما هنوز کلمهآن .نمایشگاه او اشیر

گوید که فردا به آقاحسن یم نمایشگاه چگونه جاني است. پس از این که هردو با هم مشاوره کردند، علیخان



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

15 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ها پویل خواستند، بگوید که کارگر کنار خیابانند و پویل ندارند. آقاحسن یک او به نمایشگاه برود و اگر از آن

هاني آقا، آنعل»گوید: زده رو به علیخان یمگردد با حالت شگفتروز بعد وقتر از نمایشگاه بریم جا خیر

ی زمت   را بگردی فقط همت   بیت  اگر تمام کرهگفت این کار را یمندگانش یمبود. آقای درمبخش به بازدیدکن

 لنگه ندارد. دوما کارهاني را که از ما هزار تومان خریده بود آنیک دانه است. تو کره
جا گذاشته بود ی زمت  

 .«جا گذاشته بود یک میلیون توماندانه صدهزار تومان. کاری را که ده هزار خریده بوده آن

ییک از بازدیدکنندگان این نمایشگاه محمدابراهیم جعفری، نقاش نوگرا، شاعر و عضو هیات علیم دانشگاه 

کس که این کارها را ساخته دیوانه است. »ی آن گفته بود: ها و آفرینندههی  تهران بود. او راجع به مجسمه

عیب گرفت، چون زیبابودن این کارها، شود از این کارها بازی، جنگل و وحسر است. نیمکارهایش دیوانه

 .«ها استناقص بودن آن

 علیخان وارد مرحله جدیدی شد. مرحلهاز این
 

ای که باعث و بان  آن حسن حاض  مشار و جا بود که زندگ

ش، تخیل نر 
 .ی خودش بودانتها و استعداد نهفتهرمز هی 

 سازیتر از مجسمهشایداری مقدم

جاني که کند. از آنزمان در نمایشگاه کامبی   درمبخش توجه بسیاری را جلب یمکارهای علیخان عبداللیه آن

کند فکر یم خریده و همیشه با او طرف بوده،ها را از بساط حسن حاض  مشار یمآقای درمبخش مجسمه

برد ی این کارها هم خود اوست. برای همت   بعد از ختم نمایشگاه آقاحسن را پیش خودش یمکه آفریننده

دهد. روزها رسایداری که کار کند. علیخان اما تنهاني در موتورخانه یا پشت بام ساختمان به کارش ادامه یم

ر همان زمان ییک از برادرهایش در گالری خانیم سازد. دها تا ساعت دوی بامداد مجسمه یمکند و و شبیم

کارش گوید که با صاحبکرده است. روزی او به برادرش یمفروخته، کار یمکه لوازم و اشیای قدییم را یم

گالری، پس از موافقت صاحب  .هایش را برای فروش آنجا بگذاردصحبت کند اگر اجازه داد او مجسمه

رود. از این به بعد ها به فروش یمبرد. بعد از چند روز تمام مجسمهجا یمآندوازده مجسمه را -عبدالیه ده

یابد و نمایشگاه پشت نمایشگاه آثار های تهران راه یمرساها و نگارخانهرفته به تمام فرهنگورسم او رفتهاسم

 .گذارندطور انفرادی و گرویه به نمایش یماو را به

ن زیادی کارهای او را خریده و به امریکا، فرانسه، اتریش، آلمان و امارات از آن به بعد دالالن و توریستا

اند. در این میان اما سود کارش به جیب متحده عرنر برده و به نمایش گذاشته و با قیمت باالني فروخته

 یمدیگران رفته است. او به
 

ارهایش کند، برخالف کعنوان مهاجری که با کارت شناساني موقت در ایران زندگ

سال رسایداری هنوز  ۳۱الملل پیدا کرده، خودش امکان رشد محدودی داشته است. بعد از ی بت   که جنبه

 روزمره
 

سازی باشد، درگی  رسایداری که مشغول مجسمهاش پیش از اینبه همان کارش ادامه داده و در زندگ

 خود را از طریق ساخت و فروش مجسمه
 

گوید دیگر به کند. یمتهیه یم است. اما خرج و مخارج زندگ

 .فروشدطور عمده و تیک یمها اعتمادی ندارد و کارهایش را خودش بهها و نمایشگاهگالری
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، یک افغان رسایدارم. دست و پایم بسته است. حتا اجازه» ی خرید یک سیم کارت ندارم. من پیش از هر چی  

میلیون  ۶۰۰تا  ۵۰۰کردن یک کارگاه دهند، بعد اجارهنیمتوانم برای خود کارگاه داشته باشم. اول مجوز نیم

 .«ی مالیه و مخارج دیگرتومان نیاز دارد، به اضافه

 در آرزوی برگشت به وطن

که به ایران مهاجرت کند، در وطن ارزگان است. پیش از این« ناوه شایل»ی ولد منطقهعلیخان عبداللیه مت

ها آورد که به علت جنگزمان کودک بوده به خاطر یمخودش افغانستان هم مهاجر بوده است. او که آن

 
 

شارستان شان بوده و چندین بار از ارزگان به اش همیشه روی کولهای افغانستان، کوچ خانوادهو آشفتیک

 وقتر برای آخرین بار افغانستان را  ۲۹جا به اجرستان غزن  کوچیده بودند. در سن دایکندی و از آن
 
سالگ

، کشاورزی و دامداری یمترک کرد، خانواده موقع فقط چوپان  کرده بود کرد. او تا آناش در اجرستان غزن 

ترش در تهران به رسایداری به جای برادر بزرگ وقتر  ۶۰ی و سوادش در حد روخوان  قرآن بود. در اواخر دهه

های مشغول شد، تمام روز در ورودی مجتمع بیکار یم نشست. روزی یک خانم جوان که منسر ییک از دفیر

زدن به مردم، کتاب یا زدن و زلدهد که چرا به جای چرتی آن مجتمع بود به او پیشنهاد یمگانههجده

گوید که سواد خواندن و نوشتر  ندارد. فردای همان روز خانم حسیت  که خواند. علیخان یمروزنامه نیم

چه و قلم یم آورد. در جریان شش اکنون علیخان اسم کوچکش را به یاد ندارد، برایش مقداری کتاب و دفیر

کند. از آن به بعد بخسر از ماه آقای عبداللیه به کمک آن خانم جوان، تواناني خواندن و نوشتر  پیدا یم

، روزنامه و دیوان حافظ یمقتش را به خواندن کتابو   .گذراندهای داستان 

کرد و در ته جلد آن ها توجه یمها و درختهای روی سنگگوید که از کودگ وقتر چوپان بود، به نقشیم

 شد. دید و در درون آن گم یمی زمت   یمی کرهرفت. آن هم با نگایه که یک سنگ نیم کیلوني را به اندازهیم

 

 سازی آن هم در دههشدنش به سمت مجسمهکند علت کشیدهحاال فکر یم
 

اش، تاثی  همان ی چهارم زندگ

دآگاهش وجود داشته است. او در جریان ساخت مجسمه اش بوده که در ناخو نقش و نگارهای دوران کودگ

کارهای من حس است. این »ای از قبل ندارد و کارش به حال و هوای خودش ربط دارد: هیچ طرح و ایده

شود. شبیه رفتر  به یک رسزمت   دانم که چه یماصال نیم ۹۵ی آید. تا دقیقهحس ناخودآگاه رساغ من یم

 آن لذت یمناشناخته است که آدم از دی
 

برد. کار من هم شبیه همت   است در جریان کار اصال دن یکبارگ

های عجیب و غریب برم. ویل در جریان کار حسشود، وقتر تکمیل شد، لذت یمدانم آخر آن چه یمنیم

درصد  ۴۰توانم بگویم که در کنم. فعال یممسی  خود را عوض یم ۸۰یا  ۷۰آید. یکباره در دقیقه رساغم یم

 «.های ایران  کارهای من وجود داردانهخ

های چانر و چرخد. بیشیر رسانههای ایران یمی آقای عبداللیه چندین سال است که در رسانهنام و آوازه

ی چند مستندساز هم شده است، اند. همچنت   او سوژهوگو کرده و یا رسگذشتش را نوشتهآنالین با او گفت
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کم پنج ماه تصویربرداری آن طول کشیده که دست« آنژ افغانستانمیکل»ام از جمله مستند محمد صفا با ن

 .است

 .کندسال است که در یک ساختمان پنج طبقه در شهر تهران رسایداری یم ۳۱آقای عبداللیه 

آموز ایران  و افغان -کند، حاال فقط چهارهای زیادی که برای آموزش دریافت یمرغم درخواستاو به پنج هی 

آموزان، زهرا رضاني همشش تواند دورهد و به علت نبود جا نیمدار 
های آموزشر برگزار کند. ییک از این هی 

 .اند و سه فرزند دارند. یک دخیر و دو پشی هفتاد خورشیدی با هم عروش کردهها در دهههست. آن

ش دانشجوی رشته  .انشگاه تهران استی کمپیوتر و ریایص  دی طراخ و یک پشش دانشجوی رشتهدخیر

 و کار آقای عبداللیه حاال با ایران و ایران  با این
 

ها گره خورده اما ذهنش هنوز در افغانستان و ارزگان که زندگ

جا اگر صد د که شما افغان هستید. اینگویم که فراموش نکنیهایم یممن همیشه به بچه»حضور دارد: 

زارهای ها و علفخوابم هنوز در کنار جویها وقتر یمای نداریم. خود من شبسال دیگر هم باشیم آینده

 یمسال یم ۳۰زنم. درست است که بیش از ارزگان و شارستان قدم یم
 

کنم ویل تمام این شود در ایران زندگ

 «.ه در افغانستان بوده استها روح و روانم پیوستاین سال

گوید وقتر ورزشکاران کند. یمها پیوسته وضعیت افغانستان را دنبال یمآقای عبداللیه از طریق رسانه

ون از کشور مسابقه یمافغانستان مثل حست    دهند، زن و مرد در یک بخش صفری و بازمحمد مبارز در بی 

 .کشندیم« جیغ»شوند و از خوشحایل از ته دل خانه جمع یم

د و او با خانوادهاو مثل میلیون اش به ها هموطن دیگرش در آرزوی روزی است که افغانستان آرام بگی 

ترسد که مردم با او همان کاری را ترین گالری آثارش را راه بیندازد. اما یمافغانستان برگردد و در بامیان بزرگ

برگردیم  .گویم دعا کنید افغانستان آرام شودهایم یمچهبه ب»کنند که طالبان با شهمامه و صلصال کردند: 

ها مرا به جرم ترسم که افرایطحاال یم .به وطن خودمان. برویم در بامیان یک گالری بزنیم که دنیا کیف کند

سازی بسیار افرایط و بدوی است. من هر وقت پرستر نکشند. ذهنیت مردم ما نسبت به هی  مجسمهپت

 .«ایپرست شدهگویند که تو بتآیند و یمکنم، یمپست یمعکس کارهایم را 

 

 


