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او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 
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 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1 ----------------------------------------------------------- له دوه زرو زيات افغان مهاجر هيواد ته راستانه شول

 1 ----------------------------------------- د یگرد  عی    توز  ی خانواده درلغمان جهت اعماررسپناه کمک نقد ۱۳۷به 

ي ک  ايهېځزرو زياتو ب ې له در  جوزجان ک      و ړ و څشوو کورنيو رسه نغدي او د روغتيايي
 2 ------------- ې وشو  مرست 

کت آلماي    3 --------------------------------------------- دهد مهاجر غرق شده را به کابل انتقال یم ۱۶اجساد  رسر

 5 ----------------------------- در برابر سواحل تونس  ق یقا  کی واژگون شدن  جهیمهاجر در نت ۱۴مرگ حد اقل 

 6 ----------------------------------------------- بازداشت شد  ش یفرد مظنون در اتر   کیمهاجران؛  قیقا  واژگوي  

 8 ------------------------------------------ نظر چهار مهاجر افغان آغاز شد  د ی: دادگاه تجدا یدر مور  ی آتش سوز 

 11 -- «ام بودجسد برادرزاده هجده ماهه دم یکه د  یی   چ  ی   غرق شدند؛ »اول  ا یتال ی ا  ی هاکه در آب  اي  یپناهجو 

 15 -------------------------------------------------------------------- افتم« ی برادرم را  یها»فقط کفش 

 17 ------------------------------------------------------------------ »هنوز چشم به راه دخترم هستم« 

 17 --------------------------------------------- کشته شدند   رانی در ا یکی حادثه تراف جهیچهار مهاجر افغان در نت
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 متن کامل اخبار

   دوزارت ویب سایت

 

( تنه افغان مهاجرين هېواد ته  ۲۲۵۰( مه )۱۷په )     د کب  د هرات واليت د اسالم قلعه بندر له الرې د ايران هيواد څخه

 .راستانه شول

تنه د مرستو په موخه د مهاجرت    (۱۲۹)     وينا له مخې د يادو راستنېدونکو له ډلېد اسالم قلعه د سرحدي آمريت د  

 ته ور وپېژند شول   IOM) نړيوال سازمان

   ویب سایت وزارت 

https://morr.gov.af/
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 .حوت توزيع شد 17به تاريخ  UNHCR سرپناه، مساعدت دفترخانواده در واليت لغمان، غرض اعمار  137برای 

 سروی شده در ولسوالی علينگار ميباشند،    خانواده های ياد شده که شامل عودت کننده ، بيجاشده و بی بضاعت

به  لغمان     درهماهنگی با اداره مهاجرين   برای هر فاميل بود   دالر امريکايی  660قسط سوم مساعدت دفتر مذکورکه مبلغ  

 .ايشان توزيع شد

جهت اعمار دو اتاق     دالر امريکايی  300هزارو    3مجموع مساعدت نهاد ياد شده برای هر فاميل مبلغ     قابل ذکر است که

 ودو قسط آن قبأل توزيع شده بود   است  نشيمن، آشپزخانه و يک تشناب

   دوزارت ویب سایت

https://morr.gov.af/
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(  ۱۵( کورنيو سره د کب د )۳۷۰۰)   موسسې له لورې د جوزجان واليت د مهاجرينو چارو رياست په همکارۍ (PRB) د

 .( مې نغدي او د روغتيايي کڅوړو مرستې وشوې ۱۸څخه تر ) 

راپور له مخې يادې کورنۍ چې مخکې په مرديان، خواجه دو کوه او منګجيک د جوزجان واليت د مهاجرينو چارو رياست د  

( کورنيو  ۱۰۰۰( افغانۍ او )۱۳۵۰۰( کورنيو هرې کورنۍ ته )۲۷۰۰کې سروې شوې وې د يادې موسسې له لورې )

 ( افغانۍ نغدې ووېشل شوې ۱۹۷۱۰هرې کورنۍ ته ) 

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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های ايتاليا گفته اند که به خواست بازماندگان قربانيان سانحه غرق شدن قايق مهاجران برای انتقال اجساد به کشورهای  مقام

 .گذارند، اما انتقال اجساد به افغانستان بسياری دشوار استمربوطه احترام می

ه ايتاليا توضيح داده اند که انتقال سريع اجساد به کشورهای مانند افغانستان بسيار دشوار می باشد،  مقامات وزارت داخل

اما با وجود آن به خواست بازماندگان قربانيان احترام می کنند و تالش دارند انتقال اجساد به کشورهای مربوطه سازماندهی  

 .می شود

جسد به شمول   ۷۲سرنشين در نزديکی ساحل ايتاليا غرق شد. تا حاال    ۱۵۰روز يک شنبه هفته گذشته قايقی با حدود  

 .جسد مهاجران افغان يافت شده است ۳۲

انتقال   آلمانی  قرار است يک شرکت تدفين  اند که  ايتاليا گفته  از طريق ترکيه به   ۱۶مقام های شهر کروتونه در  جسد 

 .افغانستان را سازماندهی کند

روزهای اخير توسط اقارب شان شناسايی شده اند. اقارب برخی از آن ها در آلمان زندگی می کنند و به  اکثر قربانيان در  

همين دليل قرار است هشت جسد به آلمان انتقال داده شوند. اواسط اين هفته جسد يک قربانی افغان به آلمان انتقال داده 

 .شد

https://morr.gov.af/
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قربانيان را برای تدفين به يک قبرستان مسلمانان به شهر بولونيا روز چهارشنبه وزارت داخله ايتاليا خواست تمام اجساد  

 .انتقال دهد

اما بازماندگان قربانيان عليه اين تصميم اعتراض کردند و در برابر سالون ورزشی که اجساد نگهداری می شود، جاده را 

اند که بعد از گفتگو با بازماندگان قربانيان، توافق   شده است که آن ها اجازه دارند اجساد مسدود کردند. مقامات گفته 

 .قربانيان به هر کشوری که می خواهند، انتقال بدهند

گفته شده است که ايتاليا هزينه انتقال اجساد را به دوش می گيرد. معلوم نيست که اين قايق دقيقاً چه تعداد سرنشين داشته 

 .ناپديد اند است و احتماالً شماری از سرنشينان اين قايق هنوز 

يک مهاجر افغان در ترکيه به دويچه وله گفت که خواهر و خواهرزاده اش در اين سانحه غرق شده و اجساد شان شناسايی  

 .شده است، اما يک خواهرزاده اش تا حاال ناپديد می باشد

 مهاجرنیوز

 

https://morr.gov.af/
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مهاجر ديگر به قول گارد ملی در نزديکی    ۵۴مهاجر در سواحل تونس در اثر يک سانحه قايق جان باختتند.    ۱۴حداقل  

 .شهر صفاقس تونس نجات يافتند

ديگر   پناهجويان   اين مهاجران به قول مقامات از کشورهای جنوب صحرايی افريقا بوداند. همچنين پنج شنبه شب هم صدها  

  .خطر غرق شدن نجات يافتند. بسياری از مهاجران می خواهند تونس را ترک کننددر سواحل تونس از 

رئيس جمهور قيس سعيد در ماه فبروری خواستار اقدامات شديدتر عليه پناهجويان شد. او مهاجران از کشورهای جنوب  

باً صدها نفر را دستگير کردند صحرای افريقا را متهم به خشونت و جنايت در تونس می کند. همچنين نيروهای امنيتی متعاق 

و بررسی می کنند که آيا آنها به طور قانونی در کشور هستند يا خير. در تونس خشونت ها و حمالت نژادپرستانه افزايش 

  .يافته است

تونس به عنوان يک کشور ترانزيتی مهم برای مهاجران به سمت اروپا به شمار می رود. بسياری از افرادی که با قايق  

مهاجر    ۱۳۵۰ساعت حدود    ۲۴ايتاليا می رسند، از تونس حرکت کرده می باشند. درجزيره المپدوسا ايتاليا در جريان    به

  .با قايق وارد شده اند

 .اين سفر با قايق های فرسوده اغلب نهايت خطرناک و منجر به مرگ مهاجران می شود

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
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کشته به جا گذاشت، يک فرد مظنون به    ۷۲در پيوند به غرق شدن قايق مهاجران در نزديکی ساحل ايتاليا که دست کم  

 .قاچاق انسان در اتريش بازداشت شده است. تعداد زيادی از مهاجران افغان نيز در اين سانحه جان باختند

ساله را در   ۲۷سخنگوی پوليس اتريش روز چهارشنبه به خبرگزاری آلمان تأييد کرد که پوليس در شهر گراتس يک مرد  

 .در پيوند به اين رويداد دستگير کرده استيک اقامتگاه پناهجويان 

سخنگوی پوليس توضيح داده است که اين مرد شهروند ترکيه است و حکم بازداشت اش از سوی مقامات اتحاديه اروپا  

صادر شده بود. او مظنون است که با چهار قاچاقبر ديگر مهاجران را در يک قايق چوبی از ترکيه به سوی ايتاليا هدايت 

 .سه همدست احتمالی او قبالً در ايتاليا دستگير شده اند .دکرده ان

سخنگوی پوليس اتريش افزوده است که اين مرد در هنگام بازداشت مقاومت نکرده است. در مورد تسليمی اين مرد از  

 .اتريش به ايتاليا در روزهای آينده تصميم گرفته خواهد شد

  ۱۵۰ر مرد، دو ترکی و دو پاکستانی، را متهم کرده که قايق حامل بيش از  سارنوال شهر کروتونه در جنوب ايتاليا اين چها

 .مهاجر را از ساحل ترکيه به سوی منطقه کاالبريا در جنوب ايتاليا هدايت کرده بودند

https://morr.gov.af/
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فبروری، در نزديکی ساحل با   ۲۶چنانچه مهاجران نجات يافته از اين حادثه گزارش داده اند، اين مردان قايق را صبح  

 .رخش ناگهانی با واژگونی مواجه کردنديک چ

تن از سرنشينان   ۸۰مهاجر به شمول کودکان جان باخته اند.    ۷۲براساس اظهارات مقامات ايتاليا، در اين سانحه دست کم  

 .اين قايق نجات يافتند و احتماالً تعدادی هنوز ناپديد اند

قربانيان به يک قبرستان مسلمانان در شهر بولونيا انتقال    در اين ميان وزارت داخله ايتاليا تصميم گرفته است که اجساد

 .تابوت ها تا به حال در يک سالون ورزشی در شهر کروتونه نگهداری می شوند .داده شوند

اما اقارب قربانيان از کشورهای مختلف روز چهارشنبه عليه اين تصميم اعتراض کردند. آن ها می خواهند که اجساد 

شورهای خود شان انتقال داده شده و دفن شوند. وزارت داخله ايتاليا گفته است که تصميم انتقال اجساد قربانيان بايد به ک

 .به شهر بولونيا فقط يک راه حل موقتی است

مقامات وزارت داخله ايتاليا توضيح داده اند که انتقال سريع اجساد به کشورهای مانند افغانستان بسيار دشوار می باشد،  

وجود آن خواست بازماندگان قربانيان مورد احترام قرار می گيرد و انتقال اجساد به کشورهای مربوطه از جانب رم  اما با 

 .سازماندهی می شود

 مهاجرنبوز

https://morr.gov.af/
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سال زندان محکوم شده بودند روز چهارشنبه آغاز شد. اين افراد   ۱۰مهاجر افغان که در يونان به    ۴دادگاه تجديد نظر  

هستند. وکيالن مدافع متهمان از چگونگی برگزاری   ۲۰۲۰متهم به دست داشتن در آتش سوزی کمپ ليسبوس در سال  

 .دور اول دادگاه شديدأ انتقاد کرده بودند

بيش از دو سال و نيم است که در انتظار دادگاه تجديد    ۲۰۲۰سوزی کمپ موريا در سال   چهار مهاجر افغان متهم به آتش

ها خوستار تجديد سال زندان محکوم کرد اما وکالی مدافع آن   ۱۰برند. دادگاه اول متهمان را به  نظر در زندان به سر می

 .نظر شدند

که دادگاه کنونی عادالنه خواهد بود و   لين ما اميدوارندويکی اگليدو، يک تن از وکيالن مدافع به مهاجر نيوز گفت: »موک

 «.ها از زندان را فراهم خواهم کردزمينه بيرون رفتن آن

 سال زندان محکوم شدند  ۵ه جرم دست داشتن در آتش سوزی کمپ موريا به يونان: دو مهاجر افغان ب: در همين زمينه

 ابهامات در اظهارات شاهد عينی که در دادگاه حاضر نبوده 

وشتل،  توصيف کرده بودند. ماريون ب «وکيالن مدافع متهمان دادگاه اول را به دليل نبود مدارک قانع کننده »شبه دادگاه

گفت که »تمامی اتهامات بر اظهارات يک پناهجو استوار  (Legal Center Lesvos) وکيل در مرکز حقوقی ليسبوس

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/30770/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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است که تا کنون اثری از اونيست« و در دادگاه اول نيز حاضر نبود. او در ادامه گفت که شهادت پناهجوی ياد شده ابهامات 

 .زيادی دارد

1) #Moria6 appeal trial to begin today! 

 

After 2,5 years of imprisonment, the four young Afghans, who were convicted of 

setting the fires that destroyed Moria camp in Sep 2020 will have their case heard 

on appeal in Lesvos, represented in part by lawyers of the @lesboslegal. ++ 

pic.twitter.com/KzP5GZA5ja 

— Legal Centre Lesvos (@lesboslegal) March 6, 2023 

در حالی که در    به گفته ويکی اگليدو، دادگاه اوليه، بر اساس نام افرادی که شهادت دهنده داده، متهمان را دستگير کرده

کردند. پانزده شاهد عينی ديگر در دادگاه اوليه، هزار نفری وقت در ليسبوس، افراد زيادی با نام مشابه زندگی می  ۲۰کمپ  

 .های متهمان را تائيد کنندنتوانستند نام

برای  متحد  مل  کميساريای سامان  نماينده  و  کارشناسان حقوقی  نخست، خبرنگاران،  دادگاه  در  مدافع،  وکيالن  گفته  به 

 .گان نتوانستند راه پيدا کنندپناهند

ای در کمپ مهاجران در ليسبوس روی داد. در اين حادثه کمپ کامالٔ سوخت  آتش سوزی گسترده  ۲۰۲۰سپتمبر    ۸در شب  

 .هزار مهاجر ساکن آن تخليه شدند. خوشبختانه آتش سوزی تلفاتی بر جا نگذاشت ۲۰و 

 تش سوزی در کمپ موريا در جزيره ليسبوس يونان آ :بيشتر بخوانيد 

 مدارک سطحی و ناقص دادگاه در مورد متهمان

در گزارشی که بررسی اسناد ويديويی و  (Forensic Architectecture) آژانس ساختمانی فورسنيک آرچيتکتور

 «.است، نوشت که مدارک مربوط به اتهامات »سطحی و متناقض هستندها درباره آتش سوزی در آن شامل گزارش

7) The press release of @ForensicArchi 

/ Forensis, including links to the press conference held last week, can be found 

here: https://t.co/Ul0uePP7Aw ++ 

— Legal Centre Lesvos (@lesboslegal) March 6, 2023 

https://morr.gov.af/
https://twitter.com/hashtag/Moria6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/lesboslegal?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/KzP5GZA5ja
https://twitter.com/lesboslegal/status/1632628580680171521?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.infomigrants.net/prs/post/27129/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://twitter.com/ForensicArchi?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Ul0uePP7Aw
https://twitter.com/lesboslegal/status/1632657057793953793?ref_src=twsrc%5Etfw
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آتش سوزی گزارش شده که   ۲۴۷دستکم حدود    ۲۰۱۳به گفته آژانس، از زمان ايجاد کمپ موريا در ليسبوس در سال

 .کودک جان دادند ۲ها دستکم رخ داده است. در يکی از اين آتش سوزی  ۲۰۲۰بيش از نيم آن در سال 

 ۲۲۰۰با ظرفيت   بعد از ويران شدن کمپ موريا در آتش سوزی، دو کمپ تازه برای پذيرايی از مهاجران ايجاد شد. اولی

 .مهاجر در واستريا در ليسبوس موقعيت دارند ۳۰۰۰مهاجر در ماوروونی و دومی نيز با ظرفيت 

ساخت اما به ها آگاه میهای يونانی را از خطر اين نوع کمپ گويد که آتش سوزی کمپ موريا بايد »مقامماريون بوشتل می

  «.شودجای آن، تجربه ياد شده با حمايت اتحاديه اروپا تکرار می

 ران در نزديک جنگل هستند يونان: شهروندان لسبوس نگران وقوع آتش سوزی در اردوگاه مهاج :بيشتر بخوانيد 

 بی بی سی  

شيم. رسيديم ايتاليا  »سالم مامان، خوبين؟ سالمتين؟ من خيلی خوب و خوشحالم… نيم ساعت ديگه بخير از کشتی پياده می

ديگه.«اين آخرين پيام صوتی مائده حسينی به مادرش مهتاب فروغ در واتساب بود. صدای غرش موتور کشتی چوبی که 

 . شودزمينه شنيده میدرد در پسهای دريا را میموج 

فرستد: »سالم مامان، خوبين؟ من نزديک ايتاليا هستم. تا چند دقيقه ديگه در ادامه چند پيام می  جمع کردن مادر،برای دل

 «.جمع شويدشيم. خوب و خوش، صحيح و سالم. گفتم خبر بدهم تا دلاز کشتی پياده می

شکند و ها پناهجو از افغانستان، پاکستان و ايران در دامن سواحل کاالبريا در جنوب ايتاليا میلحظاتی بعد، کشتی حامل ده

 ۲۲شوند و از روز چهارشنبه  ها گم می گيرد. بسياری از سرنشينان کشتی از جمله مائده، بين موج ها نفر را میجان ده

 ها نيست.فبروری/فوريه اثری از آن

ساله بود و آرزو داشت فضانورد شود و حتی به ناسا هم نامه نوشته بود. ولی با اين آرمان به دل دريا   ۱۷ائده حسينی م

 رفت.

قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. خانواده مائده به ايران مهاجر شد، ولی او از   ۲۰۲۱وقتی طالبان در آگوست سال 

 زوهايش دست نکشيد.تالش برای رسيدن به آر

برنامه مائده اين بود که برای ادامه تحصيل خودش را به اروپا برساند. برای اين کار تصميم گرفته بود زمينی به ترکيه 

 برود و بعد بخت خود را در دريا برای رفتن به اروپا بيازمايد.

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/41113/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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گرفت. مائده فرزند اول خانواده بود و مادرش خواست بردارد بايد »دعای خير« مادرش را میولی پيش از هر قدمی که می

 راضی نبود دختر نوجوانش تنها راهی اين سفر پرخطر شود. 

 

داشتم که از پس اين کار سپارم. به دخترم باور  مائده دست از اصرار بر نداشت: »گفتم، برو دخترم. تو را به خدا می 

 شناختمش. مادرش بودم. خودم بزرگش کرده بودم.« آيد. میبرمی

در مرز تير خورد. گلوله ده روز در پايش گير کرد تا اين  خواست از ايران وارد ترکيه شود،هفت ماه پيش مائده وقتی می

 ای مراجعه کند و گلوله را بيرون بکشد. که موفق شد به شفاخانه

ن مدت چند تالش ناموفق برای سفر از ترکيه به سمت اروپا داشت و دو بار در ترکيه و يونان بازداشت شده بود ولی در اي

 مائده تصميمش را گرفته بود و حاضر بود به هر قيمتی که شده به مقصدش برسد.

 گويد:  مهتاب فروغ در مصاحبه تلفنی از ايران با بغضی سنگين می

https://morr.gov.af/
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گفت، 'نه مادر خسته  آيم.' گفتم مادر خسته نشدی؟ می گفت، 'نه نه، مادر نمیا. برگرد ايران. می »گفتم مادر بيا، پس بي

 طور است'.« فهميدم اين راه همينشم. من که مینشدم، کمی دق بياوردم پشت شما، ولی خسته نمی

 

غرق شد، روشن نيست. تاييد شده که  تعداد دقيق سرنشينان کشتی که از ازمير ترکيه راه افتاد و در سواحل جنوبی ايتاليا

  کودک و يک نوپا در ساحل پيدا شده و هشتاد پناهجو از جمله تعدادی در حالت وخيم نجات يافته   ۱۲نفر شامل    ۷۰جسد  

 اند. و به اردوگاه و درمانگاه ساحلی منتقل شده

شنبه د. سفارت افغانستان در ايتاليا روز پنجسفر بودن پناهجو عمدتاً از افغانستان در اين کشتی هم  ۲۰۰رود حدود  گمان می

 اشهروند افغانستان در اين رويداد تاييد شده است.   ۹۱کم  ها مرگ دستحوت/اسفند( اعالم کرد که بنا به اطالعات آن  ۱۸)

ق نفر سوار قاي  ۷۰يا    ۶۰گويد: قرار بود حدود  يک ايرانی که در لحظات آخر از سوارشدن به اين کشتی منصرف شد می 

نفر   ۱۱۷کرديم متوجه شديم که تعداد مسافران کشتی به  شوند ولی شبی که بايد استانبول را به مقصد ازمير ترک می

 رسد و احتمال داشت تعداد بيشتر شود.می

سی گفتند قايقی که اول سوارش شدند پس از ترک ساحل ازمير بیبی  اند به دو نفر از سرنشينان اين کشتی که نجات يافته

ها قايق ديگری فرستادند. مسافران وسط آب از يک قايق به قايق ديگر منتقل شدند و به سفر به  اب شد و قاچاقچیخر

 سوی ايتاليا ادامه دادند. 

 اند.دالر برای سوار شدن به کشتی گرفته ۸۵۰۰ها از هر نفر حدود پليس ايتاليا، به اين نظر است که قاچاقچی

https://morr.gov.af/
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 رويداد بودند کودکان مشمول قربانيان اين 

 گويد: معراج )اسم مستعار( يکی از بازماندگان اين قايق می

هايش  »سفر سختی بود. اما وقتی نزديک ساحل شديم، خوشحال بوديم. تا اين که يک کشتی ديگر به ما نزديک شد و چراغ

زده و سراسيمه  شد، وحشترا سمت قايق ما روشن کرد. سرگروه قايق ما از ترس اين که مبادا نيروی ساحلی ايتاليا با

 سعی کردد قايق را بچرخاند. قايق يک بار چرخيد، بار دوم چرخيد، و بار سوم محکم به چيزی خورد و چند قسمت شد.«

 آورد: معراج لحظات قبل از غرق شدن کشتی را اينگونه به ياد می

شه بودند. به ياد دارم که قايق پر از آب شد  ها روی عرها و کودکان در اتاقک پايين کشتی بودند. مردان و مجرد»خانواده

 ام خورد و بيهوش شدم. ديگر يادم نيست چه اتفاقی افتاد.«و تا گردنم رسيد. بعد بوی نفت به بينی

 سرنشين ديگر قايق را به ساحل برد. سرنوشت بستگان او که در قايق بودند، هنوز معلوم نيست.  ۸۰امواج دريا معراج و  

شود سکان يی سه نفر از جمله يک شهروند ترکيه و دو شهروند پاکستان را بازداشت کرده که گفته میهای ايتاليامقام

 قايق را در اختيار داشتند. 

https://morr.gov.af/
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ايران    گذرد از مسيرهای اصلی مهاجرت پناهجويان از افغانستان،سفر مرگبار از ترکيه سمت اروپا که از مرکز مديترانه می 

هزار نفر در دريای مديترانه يا ۲۰تاکنون بيش از    ۲۰۱۴های نظارتی از سال  و سوريه است. بر اساس گزارش سازمان

 اند.اند يا گم شدهجان خود را از دست داده

 های برادرم را يافتم«»فقط کفش

شان خود را با عجله به جنوب ايتاليا  ها به اميد يافتن بستگانشدن قايق منتشر شد، خانوادهکه خبر غرقبه محض اين

 رساندند.  

ها باالخره برادرم کردم بعد از سالساله و دخترش بدون توقف از آلمان تا ايتاليا رانندگی کردند: »فکر می  ۴۷ليال تيموری،  

 هفت سال منتظرش بودم تا او را ببينم.«بينم. را از نزديک می

 شان حسيب، عارف و عاکف همه سوار قايق بودند.  ساله و پسران  ۲۳ساله، مينا همسرش،    ۳۳برادر ليال، ذبيح تيموری،  

 

 توضيح تصوير،  

 شوندیساله ديده م ۴ساله و عارف، ۶فقط جسد حسيب )وسط( پيدا شد. در اين تصوير او برادرانش عاکف، 

ها ام، حسيب بود. آنماهه ۱۸سی گفت: »وقتی به محل حادثه رسيدم، اولين چيزی که ديدم، جسد برادرزاده  بیليال به بی

های افرادی که ها، عکسهای جنازههايی را دادند تا شناسايی کنم. عکس)مسئوالن محلی( من را به اتاقی بردند و عکس

https://morr.gov.af/
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های کسانی که نجات يافته و در کمپ بودند. عکس برادرم و زن و فرزندانش بين هيچ کدام از عکسدر شفاخانه بودند و 

 ها نبود.«عکس

 هايش گشت. شدههای به جا مانده از کشتی درهم شکسته دنبال گمليال نااميد به ساحل رفت و با دستان خالی بين الشه

ها منتظر کمک ها را ديدم. احساس کردم برادرم زير شنا ديدم. لباسهای قايق رتوانستم بشينم و منتظر باشم. چوب»نمی

 تر جمپر)کت( و کيف خانمش را هم يافتم.«باشد…ولی تنها چيزی که يافتم کفش برادرم بود. پسان

ساحل روز تاکنون هيچ اثر ديگری از نزديکانشان نيافتند. حاال تنها چشم اميدشان به امواج   ليال تيموری و دخترش از آن

 شان را پس بدهد.که اجساد عزيزاناست مگر اين 

گويند  گويند نيمی از افرادی که غرق شدند در کابين پايينی قايق بودند و در کف دريا هستند. می»خيلی سخت است. می

 شوند قابل شناسايی هم نيستند.«بعضی از جسدها وقتی بعد از چند روز از دريا بيرون کشيده می

 

 هايش گشت.شدههای به جا مانده از کشتی درهم شکسته دنبال گمبه ساحل رفت و با دستان خالی بين الشه ليال نااميد

 شان تسلی پيدا کند.اش منتظرند خبری از فرزند و خانواده او بشنوند و دلپدر ذبيح، در کابل بيمار شده و خانواده  پدر ليال،

خواهيم همکاری کنند که حداقل  ر کشتی را از زير دريا بيرون کنند. میخواهيم اين است که نيم ديگ»تنها چيزی که می 

 ها را برای دفن به افغانستان بفرستيم که به آرامش برسند.« مان را پيدا کنيم تا آناجساد عزيزان

https://morr.gov.af/


 

17 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

Twitter: https://twitter.com/MoRRAfg 

 »هنوز چشم به راه دخترم هستم«

ليا ويزا بگيرند، ولی هنوز اميدشان را از دست  توانند برای سفر به ايتادر ايران، پدر و مادر مائده چون مهاجر هستند نمی 

 کند. اند و برای شنيدن خبر خوش دعا مینداده

گويد: »هنوز چشم به راهم. هنوز اميدم را قطع نکردم. نگذاشتم برای دخترم ]مراسم[ فاتحه بگيرند.  مهتاب، مادر مائده می

 «خودم هم لباس سياه نپوشيدم. نگذاشتم کسی به من تسليت بگويد.

های يادداشتی که مائده در ايران جا مانده، گير کرده است. او بين دفترچهخبری از دختر، مهتاب را زمين ولی چند روز بی

 کند که پر است از جمالت اميدبخش و آرزوهای بزرگ.  های دخترش را مرور میدلنوشته

ن. يقين دارم تو قهرمان خودتی…« يا زير عنوان  بينی. اما من يک قهرما»با دقت به آينه نگاه کن. تو شايد خودت را می

 مائده نوشته:  درشت »شکست ناپذير«،

 هايی داری؟ داند چه حسرتچه کسی می

 داند روياهايت چيست؟چه کسی می

اند. مائده با شان از جمله آموزش محروم شده ها دختر از حقوق اوليهاز زمان تسلط دوباره طالبان در افغانستان، ميليون

اش بر اساس قوانين  ساله شود، اميدوار بود بتواند کمک کند که بقيه اعضای خانواده  ۱۸که  رسيدن به اروپا، قبل از اين

 اروپا به او پيوندند. 

گذارم. گفت: 'آرزوهای  گويد: »دخترم گفت، 'مادر من را مثل خودت خرد عروس نکن.' برايش گفتم مادر نمیمادر مائده می

 جا موفق شوم.'«روم تا در آنتواند انجام دهد. من میزياد دارم. بابا کارگر است، چه می

 رادیوآزادی  
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  .در رويداد ترافيکی در ايران چهار مهاجر افغان کشته شدند و هفت تن ديگر زخم برداشته اند

 .چهار جوان افغان در يک حادثه ترافيکی در ايران جان باخته و هفت تن ديگر زخمی شده اند

 

 .قاچاق برای کار وارد ايران شده بودند اين جوانان باشنده گان ولسوالی تيوره واليت غور بودند که به تازه گی به طور

 

نفر بچه های جوان بودند روزچهار شنبه بعد   ۱۱عبدالحی يکی از نزديکان اين جوانان به راديو آزادی می گويد " همه 

از اينکه به ايران ميرسند موتر گشت ايران آنان را تعقيب می کند و آنها فرار می کنند و موتر چپه می شود، اين حادثه  

 ". به شهر يزد ايران رخ داده

 

 .تن ديگر زخمی شده اند ۷به گفته منبع در نتيجه اين حادثه چهار تن جان باختند و 

 

 .عبدالحی گفت جان باخته گان تا اکنون به افغانستان انتقال نيافته اند و وضعيت صحی زخميان نيز نگران کننده است

 

واليت غور در مرکز افغانستان از جمله واليات فقيرنشين به شمار ميرود که ساالنه جوانان زيادی از اين واليت برای 

 .به طور قاچاق به ايران می روندکارگری و پيدا کردن نفقه خانواده های شان 
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