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وسایت وزارت

به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین نیمروز یک هزارو  297نفر مهاجر ،به تاریخ  25ثور طور اجباری و داوطلبانه
ازایران به وطن برگشت نموده اند.
از میان افراد مذکور 38خانواده ،شامل  144تن و  707تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و 12خانواده شامل
 56تن و 390تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند.
به گفته منبع ازآن میان 48،خانواده شامل 98مرد و 95زن وهمچنان  425تن مجرد راغرض دریافت کمک ،به دفتر IOM
معرفی شدند.
به اساس یک خبر دیگر 26 ،خانواده مهاجر به تاریخ  25ثور ،از پاکستان ،به وطن عودت نموده است.
به گفت ه مسوول نمایندگی سرحدی سپین بولدک ریاست مهاجرین والیت قندهار ،فامیل های عودت کننده مذکور ،شامل
 152تن و فاقد مدرک بودند.
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د وزارت وېب پاڼه

د غونډې په پیل کې مولوي سردار شېرزاد د غونډې ګډونوالو ته ښه راغالست وویل.
په غونډه کې د بشري مرستو د همغږۍ په برخه کې او د داخلي بېځایه شویو د ستونزو په اړه بحث وشو.
د بشري مرستو د همغږۍ چارو رییس زیاته کړه :چې د بېځایه شویو بنسټیزې اړتیاوې په ګوته او موږ ته راپور راکړل
شي .باید داسې مرسته ورسره وشي چې د دایمې اوسېدلو په تمه نشي او خپلو سیمو ته ستانه شي.
مولوي سردار شېرزاد زیاته کړه :چې د کابل د مهاجرینو د ریاست په مرسته په ګډ پالن کار کوو ،او تاسو سره به یې
شرېک کړو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ چارو رییس د ډېرو مرستو ژمنه وکړه او بشري مرستې یې د خلکو حق وباله.
د غونډې په پای کې د داخلي بېځایه شویو چارو رییس مولوي سردار شېرزاد له بشري مرستو مننه وکړه ،او زیاته یې
کړه چې په ګډه به خلکو ته بشري مرستې ورسوو.

د وزارت وېب پاڼه
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د مهاجرینو چارو د وزارت او دORCD, ACHRO ، AHDAموسسو ترمنځ د ثور په 26مه د موسسو سره د
ارتباطاتو امر حدیدهللا وزیري د مدیریت الندې د هماهنګی په ریاست کې غونډه ترسره شوه.
په دې غونډه کې د نوموړو موسسو استازو خپلې پروژې
د جلسې غونډې ته تشریح کړې او بحث پرې وشو.
له دې وروسته د مهاجرینو چارو د وزارت د هوکړه لیک کمېټې الزمې الرښوونې وکړې او مهم تصامیم ونیول شول.
جلسه کمیته تفاهمنامه های وزارت امور مهاجرین با مؤسسات تدویر گردید .
جلسه هماهنگی بین کمیته تفاهمنامه های وزارت امورمهاجرین و مؤسسات ORCD , ACHROو  AHDAدر ریاست
هماهنگی مساعدتها تحت امریت حدیدهللا وزیری آمر ارتباط با مؤسسات و جلب کمک ها روز دوشنبه  26ثور سال جاری
در ریاست مذکور تدویر یافت .
دراین نشست نماینده گان مؤسسات متذکره پروژه های خویش را به اعضای کمیته تشریح و بحث نمودند.
متعاقبا اعضای کمیته تفاهمنامه های وزارت امور مهاجرین رهنمود های الزم را ارایه نموده تصامیم الزم اتخاذ گردید.
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نیوز

مهاجر

برای مهاجرانی که هزاران کیلومتر را از کشور اصلی خود تا سواحل شمال فرانسه پشت سر گذاشتهاند ،ظاهراً فاصله
کوچکی که بنادر کاله را به سواحل دوور در انگلستان وصل میکند ،نمیتواند مانع رسیده آنها به کشور رویایی شان
گردد .تنها بعد از یک سفر چندین ساعته در کشتیهای رابری کوچک که معموالً در دریا از کار میافتند ،و بعد از تقال
برای زنده ماندن و غرق نشدن در امواج بلند و بیرحم آب ،آنها در مییابند که با چه خطری دست و گریبان بودهاند.
مصطفی ،افغان ،زبیر ارسالن ،ایرانی و جهاد محمد وصفی ،عراقی ،سه مهاجری هستند که شبانه یا نزدیکیهای صبح،
با قایقهای کوچک از سواحل شمال فرانسه حرکت کردهاند تا خود را به انگلستان برسانند.
قایقهای مورد استفاده مهاجران برای عبور از کانال مانش ساده هستند و هیچگونه نورم وستاندارد دریایی برای عبور
از کانال مانش را رعایت نمیکنند :یک قایق رابری که گاهی کف اش را با تختههای چوب فرش میکنند.
مصطفی ،مهاجر افغان ۲۱ ،ساله:
«ما قبل از حرکت چندین ساعت در یک جنگل منتظر ماندیم تا قاچاقبر دنبال ما بیاید .حوالی ساعت پنج یا شش صبح یک
روز نومبر بود که حرکت کردیم و در کشتی حدود  ۳۵نفر بودیم .به محض حرکت کشتی ،من دچار ترس شدم .یک مهاجر،
رانندگی کشتی را به عهده داشت و معلوم بود که در این مورد مهارت زیادی ندارد.

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

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

http://www.morr.gov.af 8
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

نمیدانم چقدر فاصله را طی کرده بودیم که ناگهان آب داخل کشتی شد .همه میگفتند که کشتی سوراخ شده .من احساس
میکردم که هر قدر هوای کشتی کم می شد به همان اندازه آب بیشتری به داخل میآمد.
مصطفی ،مهاجر افغان« :خیلی ترسیده بودم زیرا حتی اگر آب بازی هم بلد باشی ،در آن هوای سرد و امواج بلند ،خود را به جایی
رساندن کار سختی است ».عکس از مهاجر نیوز ،لندن ،اپریل .۲۰۲۲

همگی دست و پاچه شده بودیم .ما تالش میکردیم با بوتهای خود آب را از کشتی بیرون بریزیم اما بی فایده بود .خیلی
ترسیده بودم زیرا حتی اگر آب بازی هم بلد باشی ،در آن هوای سرد و امواج بلند ،خود را به جایی رساندن کار سختی
است .تنها دلخوشی ما این بود که واسکت نجات داشتیم.
نمیدانم چقدر وقت گذشت که موتور کشتی هم از کار افتاد و کشتی در بین دریا متوقف شد .همگی سراسیمه شده بودند و
نمیدانستند چه کار کنند تا این که یک تن از مهاجران به شماره عاجل زنگ زد تا آمدند و مارا نجات دادند»....
جهاد محمد وصفی :کرد عراقی ۲۷ ،ساله:
«ما صبح یک روز از دنکرک حرکت کردیم .قبل از حرکت ،من مدت  ۷ساعت در ساحل منتظر بودم و باران میبارید.
نزدیکهای ساعت  ۷صبح قاچاقبر به ما گفت که وقت حرکت است.
در کشتی  ۵۹نفر بودیم ۳ ،یا  ۴طفل و دو زن نیز همراه ما بودند .یک دوست قاچاقبر رانندگی کشتی را به عهده داشت.
هنوز ده یا پانزده دقیقه از حرکت ما نگذشته بود که آب داخل کشتی شد زیرا تعداد ما بیشتر از ظرفیت اصلی کشتی بود.
مردم شروع به داد و فریاد کردند و ما تقاضا کردیم که به ساحل برگردیم .اما کشتی ران قبول نکرد.
نقطه ای که برخی از سرنشینان کشتی جهاد محمد ،با شنا خود را به آنجا رساندند و نجات یافتند.عکس از گوگل مپ

چندین مهاجر از جمله کودکان و زنان خود را به آب انداختند .ما هنوز از بندر دنکرک دور نشده بودیم و آنها با شنا خود
را به بندر رساندند .من آب بازی بلد نیستم و در کشتی باقی ماندم .تعداد ما به  ۲۰نفر رسیده بود.
ما موفق شدیم آب کشتی را خالی کنیم و به سفر خود ادامه بدهیم .من پیوسته تالش میگردم به محافظان ساحلی فرانسه
و انگلستان زنگ بزنم .فرانسویها گفتند که نمیتوانند به ما کمک کنند .بعد از مدتی ،راننده کشتی به من گفت دیگر به
کسی زنگ نزنم .او گفت« :بدون کمک دیگران به مقصد خواهیم رسید».
در طول سفر با موجهای بزرگی از آب روبرو شدیم .همگی از غرق شدن میترسیدیم.
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ساعت  ۱۱قبل از ظهر بود که تپههای سفید رنگ دوور را دیدیم .یک هلیکوپتر در آسمان به سوی ما میآمد .بعد از آن
یک

کشتی

نجات

محافظان

ساحلی

انگلستان

به

کمک

ما

آمد ».

زبیر ارسالن ،از آذربایجان ایران ۲۴ ،ساله:
«در  ۷اکتوبر ساعت  ۵صبح من در ساحل دنکرک پنهان شده بودم و منتظر حرکت کشتی بودم .کمی خوردنی و نوشیدنی
و چند لباس در یک بکس پشتی با خود گرفته بودم .به ما گفته بودند نباید چیزهای سنگین با خود داشته باشیم.
ما حدود  ۲۵نفر و همه جوان بودیم .قاچاقبران ما را به داخل کشتی تیله کردند و من به محض دیدن امواج آب دچار ترس
شدم.
در جریان مسافرت ،موتور کشتی دوبار از کار افتاد .بار دوم ،حدود ده دقیقه در دریا متوقف ماندیم.
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مهاجرانی که تالش میکنند در ساحل سلک ،خود را پنهان کنند ،سپتمبر  .۲۰۲۱عکس از مهدی شبیل /مهاجر نیوز

همه ترسیده بودیم .از دور یک کشتی بزرگ تفریحی را دیدیم اما مسافران کشتی ما را نمیدیدند .باز هم موفق شدیم کشتی
را ترمیم کنیم و دوباره به مسافرت ادامه بدهیم.
در کشتی ،یک جوان کرد بود که گریه میکرد .معموال مهاجران حق ندارند در داخل کشتی تکان بخورند اما من به او
نزدیک شدم تا آرامش کنم .او آب بازی بلد نبود و از مرگ میترسید .میخواست نام پدرش را به من بدهد تا مبادا اتفاق
بدی برایش بیفتد.
در دریا ،به خانواده و نزدیکانت فکر میکنی و با خود میگویی« :شاید دیگر هرگز آنها را نبینم .شاید این روز آخر زندگیم باشد.
من بیشتر از هرکس ،به مادرم فکر میکردم .

د وزارت وېب پاڼه
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د مهاجرینو او وراستنېدونکو چارو وزارت پالوي د کندز والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست څخه لیدنه وکړه
او ددغه والیت د ریاست د کارکوونکو ،بېځایه شوو ،راستنېدونکو  ،او اړمنو ستونزې او ننګونې یې واورېدې.
دداخلي بېځایه شوو د دایمي حل الرو رییس مولوي شمال خان مصلح چې د وزارت د پالوي مشري یې کوله ور سره مل
پالوي په خپله خوښه راستنېدونو ته د هڅونې رییس حاجي غالم نبي هللا داد خېل ستانکزي ،د داخلي پلټنو ریاست
کارکوونکي حاجي ګالجان او د دایمي حل الرو امر شېرعلي د ریاست ټولو کار کوونکو ته الرښوونه وکړه ،چې په دغه
والیت کې دې ټولې اړمنې کورنۍ د مرستندویه بنسټونو سره په ګډه همغږۍسروې شي او کومې مرستې چې د مهاجرینو
وزارت او ملي او نړیوالو مرستندویه بنسټونو له لورې ترسره کېږي په شفاف او عادالنه ډول ووېشل شي.
هغه همدارزا وویل د مرکزي ادارې سره په همغږۍ په دې والیت کې ټول مرستندویه بنسټونه دې دې ته وهڅول شي ،چې
بېځایه شو او اړمنو کورنیو سره خپلې بشري مرستې ال زیاتې کړي ترڅو ټولې مستحقې کورنۍ د مرستو څخه برخمنې
شي.

مهاجر نیوز
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یک سازمان حامی پناهجویان از حکومت آلمان فدرال خواست که روند الحاق خانواده ها به پناهجویان را به گونه سریع
تسهیل کند.
گونتر بورکهارت ،مدیرکل «پرو ازول »در شهر فرانکفورت گفت که از ایجاد حکومت ائتالفی در آلمان شش ماه میگذرد
و «ما انتظار داریم که وعده های الحاق اعضای خانواده ها عملی شوند».
حکومت فدرال آلمان در آستانه تشکیل گفته بود که روند تسریع اعضای خانوادههای پناهجویان را سرعت میبخشند.
او از خانواده هایی گفت که سال ها است از هم جدا افتاده اند .بورکهارت افزود« :آن ها کم کم امیدشان را از دست
میدهند».
اشخاصی که در آلمان به عنوان پناهجو به رسمیت شناخته شده اند ،این حق را دارند که نزدیک ترین اعضای خانواده
های شان ،یعنی همسر و فرزندان شان را به آلمان بیاورند .کودکان زیر سن که مدرک اقامت دریافت کرده اند ،میتوانند
والدین شان را به آلمان انتقال دهند.
بر بنیاد اطالعات وزارت خارجه فدرال آلمان در مجموع  ۱۰۴هزار و  ۱۰۰ویزا برای الحاق اعضای خانواده ها به
پناهجویان در آلمان ،در سال  ۲۰۲۱صادر شده است .
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بورکهارت خواهان این شد که تغییرات وعده داده شده در قوانین پناهندگی قبل از تعطیالت تابستانی عملی شود .او افزود:
«هر کس که در آلمان زندگی میکند از حق ابتدایی داشتن خانواده برخوردار است».
به گفته بورکهارت ،تسهیل و تسریع روند الحاق به اعضای خانواده ها ،بدون تغییر قوانین نیز ممکن است .اما با این
وجود اعضای خانواده های پناهجویان اغلب باید همیشه سال های طوالنی برای دریافت قرار مالقات به منظور ارائه
درخواست پناهندگی انتظار بکشند و موانع بوروکراتیک بسیار بلندی را پشت سر بگذارند.
ائتالف بر سرقدرت در آلمان اعالم کرده بود که روند صدور ویزا تسریع شده و خواهران وبرادران خوردسال نباید از
الحاق اعضای خانواده ها ،کنار گذاشته شوند.
همچنین تمایز بین پناهجویانی که براساس کنوانسیون ژنیو به رسمیت شناخته شده اند و اشخاصی که محافظت فرعی
دریافت کرده اند و برای آن ها سهمیه ویژه الحاق اعضای خانواده تعیین شده ،باید برطرف شود.

همه ساله شمار زیادی از پناهجویان در مسیر مهاجرت به اروپا در دریای اژه غرق شده ،در حوادث ترافیکی ،یخ زدگی،
بیماری ها و دیگر دالیل جان می دهند .آنها کجا دفن می شوند و چرا حاال مسلمانان خواهان گورستانی ویژه در یونان
هستند؟
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اسفندیار فقیری که در کنار قبر کوچک پسر پنج ساله اش در قبرستان مسیحیان ارتودکس در آتن پایتخت یونان ایستاده،
میگوید« :دو درد قلبم را می فشارد ».به گفته وی اول اینکه یکی از پنج کودکش را از دست داده و دیگری اینکه نمیتواند
عزاداری اش را در چارچوب قوانین اسالمی انجام دهد؛ زیرا کودکش در قبرستان مسیحیان به خاک سپرده شده است.
کودک پنج ساله وی در سال  ۲۰۲۱در یک حادثه ترافیکی شدیدا زخمی شد .او هنگام حادثه در نزدیکی دروازه ورودی
کمپ مهاجرین در ماالکاسا در شمال آتن ،با کودکان دیگر بازی میکرد .سازمان های غیردولتی و مقامات محلی در این
حادثه شرایط ضعیف امنیتی در کمپ را مقصر خواندند.
اسفندیار فقیری ،زمانیکه شنید که جسد کودکش پس از سه سال در  ۲۰۲۴نبش قبر میشود ،شوکه شد .این یک روند
معیاری در قبرستان های یونان به ویژه در آتن است؛ زیرا در آنجا به دلیل جمعیت زیاد کمبود جا وجود دارد .یک سوم
جمعیت یونان یعنی بیشتر از  ۱۰میلیون تن در آتن زندگی میکنند.
اما برای خانواده سوگوار حسیب هللا این واقعیت غیرقابل باور است .پدرش تاکید میکند« :در اسالم نبش قبر و یا سوزاندن
جسد جواز ندارد و بدن بی روح انسان باید برای دایم زیر خاک دفن شده بماند».

در شهر وان ترکیه ،پناهجویان گمنام در یک گورستان دفن شده اند

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

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

http://www.morr.gov.af 15
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

دیموستنیس استاماتاتوس ،رئیس انجمن شهرداری ها در نزدیکی قبرستان شیستو ،اصرار میکند که "نبش قبر پس از
سه سال برای کسانی که قبر خریده شده خانوادگی ندارند ،اجباریست ".پس از نبش قبر ،بقایای اجساد در بخش ضمیمه
کلیسای این قبرستان نگهداری میشوند.
یونان کشوریست که بیشتر شهروندانش مسیحیان ارتودوکس هستند .قبرستان های مسلمان تنها در تریس ،منطقه ای در
شمال شرقی این کشور در مرز با ترکیه وجود دارند که  ۷۵۰کیلومتر از آتن فاصله دارد .منطقه تریس برای دفن اجساد
مسلمانان برای این خانواده های مهاجر بسیار دور است و هزینه انتقال اجساد نیز مانعی دیگر میباشد.
این کشور از یک قرن به اینسو شهروندانی مسلمان هم دارد که از زمان امپراطوری عثمانی ها در این منطقه باقی مانده
اند .تعداد مسلمانان این کشور کم بود ،تا آنکه در سال  ۲۰۱۵با بحران مهاجرت رقم شان را تغییر کرد .در جریان بحران
مهاجرت ده ها هزار خانواده مسلمان از خاورمیانه ،جنوب آسیا و شمال افریقا از جنگ و فقر فرار کرده و خودشان را به
یونان رساندند .حاال حدود نیم میلیون مسلمان تنها در شهر آتن پایتخت یونان زندگی میکنند.
رضایی مختار ،رییس اجتماع افغان ها در یونان در نشستی مطبوعاتی گفت« :به دلیل بنابر هزینه گزاف انتقال اجساد
مسلمانان به تریس ،شمار دفن مسلمانان در قبرستان های مسیحیان ارتودوکس افزایش یافته است ».
او همچنان افزود« :همه گیری کرونا شرایط را برای خانواده های عزادار دشوارتر ساخته است».
به گفته جاوید اسلم ،یک عضو رهبری اجتماع پاکستانی ها در یونان ،مسلمانان مهاجر در یونان از دیری بدینسو به دنبال
داشتن یک قبرستان ویژه برای مسلمانان هستند.
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عکس از دویچه وله /آرامگاه پناهجویی که در مسیر راه مهاجرت جان باخته است

ستاماتاتوس از شهرداری آتن گفت که در سال  ۲۰۱۶کلیسای ارتودوکس در آتن  ۲۰هزار مترمربع زمین در گورستان
شیستو را به مسلمانان اهدا کرد ،اما یک اختالف قانونی با قرارداد کننده باعث تاخیر این پروژه شده است.
یک مقام ارشد در وزارت معارف یونان ،که بر امور مذهبی نیز نظارت دارد ،گفت که به این پروژه مجوز داده شده و "با
توجه به تعداد زیاد مسلمانان در آتن اجرا خواهد شد".
اما گروه های حقوق بشری و حزب اپوزسیون چپ های سیریزا بسیار خوشبین نیستند .آنان دولت کنونی یونان را محافظه
کار عنوان کرده و به استفاده الفاظ ضد مهاجران و پس راندن غیرقانونی پناهجویان متهم می کنند .گیورگوس
سایکوجیوس ،نماینده سیریزا ،گفت« :وضع یونان در زمینه احترام به حقوق مهاجران و پناهجویان منفی است».
پس از مخالفت های شدید کلیسای ارتودوکس و گروه های راستگرای افراطی ،باالخره اولین مسجد رسمی مسلمانان در
آتن در ماه نوامبر سال  ۲۰۲۰افتتاح شد.
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