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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4--------------------------------------------------------------- ي ېږورس نوی تر مستحق ول ډپه شفاف  ېد ېبشري مرست

 4--------------------------------------------- از غرق شدن نجات داده شدند.  یقنار ریجزا کیمهاجر در نزد ۹۰حدود 

 5------------------------------------------------------------------------- صدها خانواده در بدخشان مساعدت شد یبرا

 6---------------------------------------------- اخراج کرده است هیاز مهاجران افغان را به سور یدادتع هیگزارش: ترک

 7--------------------- برندی ها، در مراکز بازداشت به سر ماز جمله افغان  ،یخارج  یها، تعداد: با وجود بمباراننیاوکرا

 9--------------------------------------- نکند  تیمهاجران افغان را آزار و اذ میخواهیم رانیطالبان: از دولت ا یسخنگو

 10 ------------------------------------------------------- شدند هیتخل رهیدر جز رماندهی: مهاجران گهیبا ترک  ونانیمرز 
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 د وزارت ویب سایت 

 

 
 

د  د مهاجرینو ریاست  ددغه والیت  ته  پکتیا والیت  الرحمان حقاني  خلیل  الحاج  راستنېدونکو چارو وزیر  او  د مهاجرینو 

 ارزونې په موخه سفر وکړ 

حقاني وویل مونږ هڅه کوو، چې ټولو ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته بشري مرستې ورسوو، خو دغه مرستې د  ښاغلي  

 غریبو او بېوزلو لپاره دي شتمن دې د اخستو هڅه نه کوي 

سوه بېوزله کورنیو ته د چین هیواد بشري مرستې وویشلې، چې هرې کورنۍ سره د    ۹۰۰هغه دغه راز په یاد والیت کې  

 کیلو وریجو مرسته وشوه  ۵۰و غنمو او کیل ۵۰

د پکتیا والیت والي ښاغلي مولوي احمد علي جان احمد له ښاغلي حقاني څخه مننه وکړه، چې د پکتیا خلکو ته یې مرسته 

چمتو کړې وه او ډاډ یې څرګند کړ، چې د مرستو په ویش کې له عدالت څخه کار اخستل کیږي او هیچاته به اجازه ورنکړي،  

 ریبو او بېوزلو حق کې فساد وکړيچې د غ

 مهاجرنیوز

هاجر در نزدیک جزایر قناری خبر داده است. در میان این مهاجران، زنان  م ۹۰گارد ساحلی اسپانیا از نجات دادن حدود  
  .و کودکان نیز حضور دارند
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حمل سال روان، ازطریق ریاست امورمهاجرین وعودت کننده   15خانواده بیجاشده در والیت بدخشان به تاریخ    496برای

 .گان آنوالیت مساعدت شد

تهیه شده  CONCERN دالر امریکایی بودکه ازطرف اداره  150خانواده، مبلغ    158مساعدت یادشده برای هریک از  

خانواده دیگر بسته های وسایل کاری،آشپزخانه، البسه زمستانی و وسایل خانه بود که ازجانب    338بود و برای هریک از  

 .دآنها توزیع ش تهیه و بعد از سروی باحضور نماینده ریاست مهاجرین آنوالیت، به  IOM موسسه

 زمهاجرنیو

 

 
  .های ترکیه. عکس خبرگزاری رویترزعکس تزئینی: تعدادی از مهاجران افغان در یکی از جاده

اخراج کرده است.    گوید که ترکیه تعدادی از مهاجران افغان و عراقی را به شهر ادلب در سوریهمی  یک نهاد خیریه سوری

هستند که ترکیه در ماه فبروری به گونه غیرقانونی به سوریه    به گفته این نهاد،اخراج شدگان بخشی از هزاران مهاجر سوری

 .کرده است اخراج

  ای گفته است که ترکیه ، طی مصاحبه های سوریهداوود مهدی، رئیس مجتمع سازمان  ،اندیپندنت به گزارش سایت ترکی زبان

را به شهر ادلب سوریه اخراج کرده    هزار مهاجر را با طل و آنان   ۲۰۰های اقامت حدود  در اواخر ماه فبروری، کارت

سوریه    ها را بههای ترکیه آن اند اما معلوم نیست چرا مقامعراقی یا پاکستانی بوده  است. تعدادی از این مهاجران، افغان،

 .اند دهفرستا

فبروری   ۲۲از بازداشت توسط در   ساله و چهار تن از همراهانش بعد ۲۲  به گفته داوود مهدی، خیالی گل، یک مهاجر افغان

کرده که در پاکستان به او داده شده    ادلب اخراج شدند. سایت اندیپندنت تصویری از کارت هویت خیالی گل را منتشر  به شهر

 .کندافغانستان معرفی می و او را ساکن اصلی والیت ننگرهار

https://www.indyturk.com/node/490341/haber/afganistanl%C4%B1-ve-irakl%C4%B1lar-da-suriyeli-denilerek-i%CC%87dlibe-deport-ediliyor%E2%80%A6-son
https://www.indyturk.com/node/490341/haber/afganistanl%C4%B1-ve-irakl%C4%B1lar-da-suriyeli-denilerek-i%CC%87dlibe-deport-ediliyor%E2%80%A6-son
https://www.indyturk.com/node/490341/haber/afganistanl%C4%B1-ve-irakl%C4%B1lar-da-suriyeli-denilerek-i%CC%87dlibe-deport-ediliyor%E2%80%A6-son
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 لغو کارت اقامت مهاجران به دالیل ناموجه 

سوری را به دالیل ناموجه از جمله دست   ه بیشتر مهاجرانهای ترکیهای سوریه در ترکیه گفت که مقاممجتمع سازمان  رئیس

  تغییر محل اقامت یا شماره تیلفون شان به اداره عمومی مهاجرت، فراموش کردن   داشتن در یک حادثه ترافیکی،عدم اعالم

 .اندکارت اقامت در منزل یا حتی دعوا با همسایگان، از این کشور اخراج کرده 

شهروندی ترکیه را به دست آورده بودند،   پیامک/ اس ام اس به این مهاجران، حتی کسانی کهگفت: »اداره مهاجرت با    او

بدون    ترکیه باطل شده است....به این ترتیب، به یکبارگی هزاران نفر به مهاجران  ها دراطالع داده که کارت اقامت شان

 «.مدرک قانونی بدل شدند

داوطلبانه  »  هااین اقدام قصد دارند مهاجران را در وضعیتی قرار دهند که آن   ترکیه با  هایاو در ادامه توضیح داد که مقام

 «.این کشور را ترک کنند

 بازگشت داوطلبانه یا اخراج اجباری؟ 

  ۵۰۰گفت که حدود    ۲۰۲۲دوحه    اونلو، مسئول امور مهاجرت در ورازت داخله ترکیه در اواخر مارچ در جلسه   صواش

  اند اما به گفته داوود مهدی، بیش از نیمی از این مهاجران »اخراجبرگشته  به کشور شانهزار مهاجر سوری »داوطلبانه«  

 «.اندشده

ها را باطل کنند اما بیشتر مهاجران اند تصمیم مقامموفق شده  شماری از مهاجران علیه اداره مهاجرت به دادگاه شکایت کرده و 

 .ها هراس دارندبا مقام از روبرو شدن

  .برندهزار مهاجر عراقی، افغان و سایر کشورها در سوریه به سر می  ۴۰۰ون مهاجر سوری و بیش از میلی ۳،۷حدود 

مانند سایر کشورهای جهان، تا کنون این   و ترکیه،  ، قدرت را در افغانستان به دست گرفت۲۰۰۱طالبان در ماه اگست    رژیم

امن    خواهند در کنار امارات متحده عربی، کار بازسازی ویهای ترکیه ماین حال مقام  رژیم را به رسمیت نشناخته است. با

 .ساختن فرودگاه کابل را به عهده بگیرند

منظر آن، زمینه اخراج   کند زمینه عادی ساختن پروازهای بین المللی به افغانستان و در پستالش می آیا انقره از این طریق

  .دن سوال پاسخ خواهد داای مهاجران افغان به این کشور را فراهم کند؟ آینده به

 هاجر نیوزم

برند. ها در مراکز بازداشت به سر می ها در اوکراین، دهها تن از مهاجران از جمله افغان با وجود ادامه جنگ و بمباران
شماری از مرکز بازداشت در مناطق جنگی قرار دارند و مهاجران بازداشت شده باید  گوید که  سازمان دیدبان حقوق بشر می 

  .آزاد شوند

شد، در حالی که بمباران شهرهای مختلف   اپریل منتشر ۴سازمان دیدبان حقوق بشر که روز دوشنبه  گزارشبر اساس یک 
 .انداوکراین توسط روسیه ادامه دارد، دهها مهاجر در مراکز بازداشت گیر مانده

https://www.hrw.org/news/2022/04/04/migrants-asylum-seekers-locked-ukraine
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نادیه هاردمن، پژوهشگر حقوق پناهندگان و مهاجران در دیدبان حقوق بشر به مهاجر نیوز گفت که »مهاجران و پناهجویان  
 «.هستند دهاند و وحشت زدر مناطق جنگی گیر افتاده

فبروری، مرکز بازداشت چرنییف در نزدیکی مرز بالروس تخلیه شد اما    ۲۴بعد از آغاز حمالت روسیه به اوکراین در  
کیلومتری شمال لوتسک،   ۴۰مراکزی مانند میکوالیف، در جنوب اوکراین در صد کیلومتری اودیسا و مرکز ژوراویجی، در  

 .هنوز هم فعال هستند

 .رسیدها به گوش میهای اخیر صدای انفجار در آن اند و در هفته متاثر شده این مناطق از جنگ

ایم. بدون شک ما های اوکراینی در این زمینه تماس گرفتیم اما تا کنون جوابی دریافت نکردهنادیه هاردمن گفت: »ما با مقام
 «.را توجیه کند کنیم اما این موضوع نمیتواند بازداشت مهاجرانشرایط دشوار حاکم را درک می

به گفته نادیه هاردمن، دیدبان حقوق بشر با مهاجران بازداشت شده در مرکز میکوالیف تماس گرفته و از این نگران است  
 «.که »این منطقه هنوز هم صحنه اقدامات بزرگ نظامی است

 

 عکس از رویترز. ۲۰۲۲مارج  ۲۴یک ساختمان بمباران شده در شهر میکوالیف،   

 آزادی در برابر شرکت در جنگ 

، گو کند و در اوایل ماه مارچ، حدود یک صد مهاجر افغان های مرکز ژوراویچی گفت ودیدبان حقوق بشر توانسته با خارجی
 .بردندر می ، غنایی یا سوری در این مرکز به س، کامرونیالجزایری 

تن، از جمله چندین زن و یک    ۴۵کند گفته است که تا کنون حدود  نهاد الیت هاوس رپورت نیز که در این باره تحقیق می
 .اندکودک سه ساله، در مرکز یاد شده باقی مانده
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می به سر  اوکراین  بازداشت  مراکز  در  که  روسیه، میمهاجرانی  اشغال  از  قبل  که  هستند  کسانی  گونه خبرند  به  واستند 
 .غیرقانونی از طریق مرز وارد پولند گردند

دیدبان حقوق بشر گفتهآن  آنها به  دانشجویی  خواستند برای رفتن به یک کشور دیگر  ها تمام شده می اند که چون ویزای 
ماه زندان    ۱۸تا    ۶ن  های بیاروپایی تالش کنند. این مهاجران بدون دسترسی به وکیل یا امکان در خواست پناهندگی، به دوره

 .اندمحکوم شده

به گفته دیدبان حقوق بشر، محافظان مرزی به مهاجران پیشنهاد کردند که در صورت شرکت در اقدامات جنگی »به سرعت  
 .ها این پیشنهاد را نپذیرفتندشهروندی اوکراینی« را به دست خواهند آورد اما هیچیک از خارجی

با کمک مالی اتحادیه اروپا، به مرکز بازداشت مبدل    ۲۰۰۷می نظامی است که در سال  مرکز ژوراویچی، یک ساختمان قدی
 .شده بود

در آِغاز جنگ علیه روسیه، بخشی از این مرکز دوباره نظامی شد و ارتش اوکراین در مرکز آن مستقر گردید. به گفته 
 .تا جا را برای ارتش خالی کنند دیدبان حقوق بشر، مهاجران به یک ساختمان دیگر مجتمع انتقال داده شدند

توانند »صدای تیراندازی سنگین و به همین دلیل است که این مرکز هدف حمالت روسیه قرار دارد و بازداشت شدگان می
 «.انفجار را بشنوند

 «.شبکه الجزیره گزارش داده که مرکز بازداشت ژوراویچی »هیچگونه پناهگاهی برای حفاظت از بمباران ندارد

ر گزارش دیدبان حقوق بشر، همسر یک تن از بازداشت شدگان که هفته گذشته آزاد شده، گفته است که با بلند شدن صدای  بناب
های خود را ترک  ها، سربازان اوکراینی خود را به سرکها رساندند اما مهاجران نتوانستند سلولآالرم احتمال بمباری روس

 .کنند

 بی بی سی  
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خواهد مهاجران افغان ساکن ایران را مورد "آزار و اذیت" گوید که از دولت ایران میهللا مجاهد، سخنگوی طالبان میذبیح
 قرار ندهد.  

ها در ایران با برخورد نادرست مواجه هستند... از  هایی رسیده که افغان سی افزود: "به ما گزارشبیاو در گفتگو با بی
ها را آزار  نوازی کردند این روزها نیز آنخواهیم آنچنان که در گذشته از مهاجرین افغان مهمانیجمهوری اسالمی ایران م

 و اذیت ندهند". 

 سخنگوی طالبان افزود که به مهاجران افغان در ایران اجازه داده شود که "با اختیار خود به کشورشان برگردند." 

 است.  های ایرانی در میان گذاشته پلماتیک" این موضوع را با مقامهای دیآقای مجاهد گفت که حکومت طالبان "از کانال

هایی با حضور مهاجران افغان در برخی از شهرهای ایران منتشر شده است، ویدیوها و  هایی از مخالفتاخیرا، گزارش
 هایی داشته است. های اجتماعی واکنشهایی از بدرفتاری نشر شده که در شبکه عکس

میر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران هفته گذشته در سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان در پکن گفت در همین حال، ا
که ایران میزبان حدود پنج میلیون نفر از شهروندان افغانستان است که تعداد زیادی از آنها پس از قدرت گرفتن طالبان از 

 اند.کشورشان گریخته

ن پس از روی کار آمدن این گروه در افغانستان را رد کرد و گفت: "در افغانستان زمینه زندگی برای  سخنگوی طالبان اما موج پناهجویا

ها کشور خود را ترک نموده و به کشورهای دیگر مهاجر  شود که افغانها و امنیت برای همه تامین است و نیازی دیده نمیهمه افغان 

  شوند."

 مهاجرنیوز

ماریتسا )ایوروس( گیرمانده بودند، در    پناهجویان که به مدت دو روز در یک جزیره نزدیک رودخانه  نفری  ۳۴یک گروه  
 بشردوست، کشورهای یونان و ترکیه را متهم کرد که »با جان مردم بازی می   نهایت روز جمعه تخلیه شدند. یک سازمان

 «.کنند

تن که در یک جزیره بین یونان و ترکیه    ۳۴د کرد،  تایی «Alarm Phone» فون   یک سازمان مددرسان موسوم به آالرم 
 .اپریل( نجات یافت ۱ساعت گیرمانده بودند، روز جمعه ) ۴۸مدت بیش از  به

بهبود یابند و در زودترین فرصت   نامبرده در شبکه اجتماعی »توییتر نوشت: »ما امیدواریم که آن ها به زودی  سازمان
 «.پیدا کنند راممکن امکان دسترسی به پروسه پناهندگی 
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 ر دارد.  شهر ادیرنه که در ترکیه قرا ساحل رودخانه ماریتسا )ایوروس(، مرز طبیعی بین ترکیه و یونان، در نزدیکی گروهی از مهاجران در

 

باشد. این  کودک زیر ده سال و یک زن باردار نیز شامل می  رسد، ششنفر می  ۳۴در میان این مهاجران که تعداد شان به  
رودخانه    زیر صفر بیش از دو شب و دو روز را در یک جزیره کوچک گذراندند که در وسط  گروه، در درجه حرارت

 .نان با ترکیه قرار داردماریتسا )به یونانی ایوروس( بین مرز یو

المللی فرستاده و خواستار کمک شدند: »در   ها که وضعیت شان بسیار وخیم شده بود، پیامی به سازمان های مختلف بین آن
بحرانی    بریم و وضع صحی دو تن از کودکانپیرمردان هستند. ما از نبود غذا رنج می  این جا کودکان خوردسال، زنان و

 «.توانیم بیرون شویم و وضعیت ما بحرانی استنمی است ... از این جا 

 
   عقب راندن اجباری مهاجران در بحیره اژه

خواهند که ما تسلیم ترسانند. آن ها می می   این پیام اضافه شده است: »سربازان یونانی کودکان و زنان را با رفتارشان  در
 «.بازگردانند شویم تا ما را به ترکیه
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سازمان از  غیر  بر خشونت«Alarm Phone» به  نظارت  شبکه  مرز  ،   Border Violence Monitoring» در 
Network» (BVMN) روز چهارشنبه به نهادهای دولتی یونان، کمیساریای عالی سازمان ملل    نیز واکنش نشان داده و

اتحادیه اروپا( اطالع رسانی    برای پناهجویان »یو ان اچ سی ار« و فرانتکس )آژانس محافظت از مرزهای خارجی  متحد
 .کردند

نظارت بر خشونت در مرز به نقل از مهاجران گفتند که پس از آن در بخش    و شبکه «Alarm Phone» سازمان های
اند و هواپیماهای بدون سرنشین در   ساحل رودخانه ماریتسا، وسایل نقلیه نظامی، موترهای بدون نمبرپلیت دیده شده  یونانی

 .هیچ کس برای تخلیه این گروه نیامده است آن منطقه پرواز کرده اند. اما با آن هم 

ت که وارد عمل شود،  خواس (ECtHR) بشر  پس از این که شبکه نظارت بر خشونت در مرز از محکمه اروپایی حقوق  فقط
 .را از جزیره نجات دهد یونان مجبور شد که در روز جمعه مهاجران

اقدامات  »  اینفومایگرانتس )بخش فرانسوی( گفت که تصمیم محکمه مبنی بر صدور دستور  لورنس از سازمان »آالرم فون« به
اندکی امیدوار شود. براساس این دستور ای جلوگیری از صدمات جبران ناپذیر، باید بر  موقت« باعث شده که این گروه 

 .اقدامات عاجل انجام شود

ابزار قوی  او دلیل قوی است و یک  اروپایی حقوق بشر یک  این مورد می  گفت: »تصمیم محکمه  این تصمیم در  باشد. 
 «.برای افزایش شانس تخلیه این مهاجران نیاز داشتیم مشخص، باعث ایجاد فشاری شد که ما به آن

قریب الوقوع می آمد، این    از سازمان »آالرم فون«، در حالی که تخلیه این افراد در روز جمعه به نظر  لورنس  اما به گفته
 .که به ترکیه بازگردانده شود ترسیدگروه هنوز هم بسیار نگران بود و از این می 

توسط    شوند و بعدشوند، دیده میبینیم که وارد خاک یونان میزیادی از مردم را می   او به اینفومایگرانتس گفت: »ما تعداد
افزود: »آیا این جزایر در خاک یونان یا ترکیه   شوند«. لورنسنهادهای دولتی به این جزایر کوچک در رودخانه فرستاده می

 «.کنندردم بازی مینیست. هر دو طرف )یونان و ترکیه( با زندگی م قرار دارند؟ این اغلب روشن

 مهاجران در جزایر ماریتسا )ایوروس( به حال خود رها شده اند

یک جزیره کوچک که در رودخانه   نفری مهاجران سوریایی به مدت تقریبا پنج روز در  ۳۰از یک ماه پیش، یک گروه    کمتر
 .د ساله که در میان آن ها بود، غرق ش ماریتسا قرار داشت، گیر ماندند. یک پسر چهار

به این    دادند و سازمان غیردولتی دست به کار شدند، نهادهای دولتی در نهایت را پوشش  پس از این که رسانه ها این خبر
 .مارچ کمک کردند ۱۸گروه به تاریخ 

و گیر مانده بودند. آتن سازماندهی    شهروند سوریایی و چهار شهروند ترکیه نیز سرنوشت مشابهی داشتند  ۲۵ماه پیش،    دو
در   .باید با استفاده از امکانات خودشان از رودخانه ماریتسا به ترکیه بازگردند  به آن ها را رد کرد و گفت که آن هاکمک  

 .آن وقت سال، چنین اقدامی باعث شد که جان مهاجران شدیدا به خطر بیافتد

این غیرقابل تصور است    است.  گفت: »جریان آب رودخانه در زمستان بسیار قوی «Josoor» گروبر از سازمان  ناتالی
سازمان غیردولتی است که وضعیت را در مرزهای بیرونی یونان    یک «Josoor» .«که بگذاریم مردم وارد آب شوند

 .کندنظارت می

مهاجران را در جزایر کوچک بین    دهند، نهادهای دولتی یونان ترجیح می۲۰۲۰به اینفومایگرانتس گفت که از سال  گروبر
 .ها را به ترکیه بازگردانند دو کشور به حال خود رها کنند، تا این که آن
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به یک عملکرد دائمی تبدیل   ۱۹۹۰از »آالرم فون« در ادامه گفت: »به عقب راندن اجباری از اواسط سال های    لورنس
گذشته، ما شاهد عادی شدن این خشونت شده ایم. این )اقدام( در حال    شده است«. او در ادامه بیان کرد: »اما در دو سال

 «.ملکرد سیستماتیک شده استبه یک ع تبدیل شدن

 .دهدیک پولیس پیشین یونان نیز در سال گذشته برای اینفومایگرانتس تایید کرد که به عقب راندن مهاجران زیاد رخ می

 «.کنداو افزود: »منطقه مرزی یک محدوده نظامی است. کار پیچیده ای نیست، هیچ کس به کار ما نظارت نمی

 .این کار را انجام داده است ۱۹۹۰سال های  این پولیس سابق افزود که از

گرفته است، در حالی که همیشه    به خاطر به عقب راندن مهاجران به ترکیه به صورت فزاینده ای تحت فشار قرار  یونان
 .انجام چنین اقدامی را رد کرده است

 .تند با عبور از مرز وارد یونان شدندتن پیدا شدند که آنان را یخ زده بود. این افراد سعی داش ۱۹در ماه فبروری اجساد  

یونان تاکتیک جدیدی را آغاز کرده و    ه گارد ساحلیهمان ماه چند رسانه پس از انجام تحقیقات مشترک اعالم کردند ک  در
 .می اندازد. یونان چنین ادعاهایی را رد کرده است پناهجویان را در برابر ساحل ترکیه به آب

تا به    ۲۰۲۰آغاز    مورد بازگرداندن غیررسمی به یونان را از  ۵۴۰سی ار« در ماه فبروری گفت که    سازمان »یو ان اچ
 .عقب راندن مهاجران شدیدا نگران است از خشونت رو به افزایش، بدرفتاری و بهحال ثبت کرده است و 

کورتوآ نوشته   اطالعات یک مقاله اینفومایگرانتس استفاده شده که در بخش فرانسوی توسط مایا  در این مقاله از مصاحبه ها و 
  .نشر شده است ۲۰۲۲اپریل سال  ۱شده است و به تاریخ 

 

 

 

 


