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 مجله حقوق بشر

 قتل مهاجر افغان بر اثر شکنجه در اندونیزیا تایید شد

 

اداره پناهندگان ملل متحد و سفارت افغانستان در اندونیزیا تایید کرده اند که یک مهاجر افغان در اثر لت و کوب پولیس 

. شده استاین جوان افغان در یک کمپ توسط پولیس به شدت شکنجه . اندونیزیا جان باخته است   

اندونیزیا می گویند محمد تقی، جوان افغان که برای حفظ جان اش از « پونتیانک»مهاجران افغان مقیم در جزیره 

سفارت افغانستان در اندونیزیا و . افغانستان فرار کرده و مهاجر شده بود، در اثر شکنجه پولیس اندونیزیا جان باخته است

. متحد در امور پناهندگان، قتل این جوان افغان را تایید کردندهمچنان کمیشنری عالی سازمان ملل   

 

فرهاد فرهادی، پسر مامای نوجوان مقتول به دویچه وله گفت این رویداد به تاریخ بیست و ششم فبروری زمانی رخ داد 

محمد تقی پایش که شماری از مهاجرین بازداشت شده از بازداشتگاه پولیس اندونیزیا در این جزیره فرار کردند، اما 

. شکست و دوباره به دست پولیس افتاد   

 

پولیس اندونیزیا وی و سه مهاجر دیگر افغان را پیش روی دیگر مهاجران بازداشت شده به شدت لت و »: فرهادی افزود

به گفته او، در نتیجه لت و کوب پولیس . «کوب کرد و پس از آن در یک مخزن آب انداخت و به وی برق وصل کردند

فرهادی که خودش در اندونیزیا مهاجر است، گفت که . مهاجر دیگر زخمی شده و در یک شفاخانه بستری شده اندسه 

. مقام های اندونیزیا جنازه این فرد را به آنها تسلیم نکرده اند  



 

 

 

 .مهاجران در اندونیزیا از وضعیت ناگوار زندگی در کمپ ها شکایت دارند

او به . ساله افغان را تایید کرد 82ارت افغانستان در اندونیزیا مرگ این مهاجر عبدالغفار جمشیدی، سکرتر دوم سف

دو پولیس که متهم به . این فرد از سوی پولیس امور پناهندگان اندونیزیا بر اثر شکنجه جان باخته است»: دویچه وله گفت

. ستاده شده استجسد این فرد به طب عدلی فر. قتل هستند بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارند »  

یعنی . تصاویری که از جسد وی به دست ما رسیده، نشان می دهد که وی شکنجه شده است»: عبدالغفار جمشیدی افزود

. در بدن اش آثار ضرب و شتم و سوختگی هایی وجود دارد که احتماالً با سیگار سوختانده شده است »  

 

و کمپ های مهاجرین را بدتر و سختگیرانه تر از زندان های جنایی  مهاجران مقیم در اندونیزیا وضعیت بازداشتگاه ها

بیان می کنند و ادعا دارند که سفارت افغانستان به خواسته های آنان مبنی بر گفتگو با دولت اندونیزیا به خاطر قتل این 

. نوجوان رسیدگی نکرده است  

. از تاسف کرده و گفته است که در این رابطه تحقیق می کندکمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در اندونیزیا ابر

. این اداره گفته است که جسد این جوان افغان توسط افراد عادی به شفاخانه انتقال داده شده است  

اکثر این . اندونیزیا مسیر مهاجرانی است که تالش می کنند با قبول خطرات سفر بحری خود را به آسترالیا برسانند

پناهجو که از اندونیزیا به سوی آسترالیا  031حدود دو ماه قبل . از کشورهایی مانند افغانستان و ایران می باشند مهاجرین

. مهاجر افغان نیز از میان آنها شناسایی شدند 9در حرکت بودند، بر اثر غرق شدن کشتی شان جان باختند که    

 

 یونان، اندونیزیای دیگر برای مهاجران

 

افغان در یونان نیز با مشکالت زیادی رو به رو اندمهاجریان  . 

مهاجرانی که می خواهند . مهاجران افغان تنها در اندونیزیا مشکل ندارند، بلکه آنها وضعیت خوبی در یونان نیز ندارند

یونان حاضر حتی برخی از مهاجران افغان در . به کشورهای اروپایی پناه گزین شوند، ابتدا به ایتالیا و یونان می رسند

. اند داوطلبانه به افغانستان برگردند اما به خاطر نبود سفارت افغانستان، نمی توانند برگردند   

 

وحید پژمان، خبرنگار افغان است که به خاطر تهدیدهای امنیتی مجبور شده است کشورش را به هدف اروپا ترک کند، 

. یونان به سر می برداکنون در وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی در آتن، پایتخت    

 

دیگر . این جا آن قدر وضعیت خراب است که حاضرم برگردم و در افغانستان کشته شوم»: پژمان به دویچه وله گفت

من حاال با زن و دخترم اینجا مانده ام. نمی خواهم این جا بمانم، اما مجبورم، پول هایم را قاچاقبر دزدیده است افغانستان  .

کسی ما را . کسی حرف ما را نمی شنود. ی رسمی ندارد که بروم و مشکلم را با آنها در میان بگذارماینجا هیچ نمایندگ

. انسان به شمار نمی آورد »  

 

دولت  0390قرار است در ماه های اول سال »: معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این رابطه می گوید
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کارهای مقدماتی و گفتگو ها میان وزارت های خارجه دو کشور . ز کندافغانستان در آتن پایتخت یونان سفارتش را با

سفارت مان در بلغاریا بسته خواهد شد و به جای آن سفارت افغانستان در آتن برای رسیدگی به . صورت گرفته است

. مشکل مهاجران افغان گشوده خواهد شد »  

 

هزار و سه صد درخواست پناهندگی  01است که افغانستان با اخیرا اداره عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعالم کرده 

. بیشترین پناهجو را در جهان داشته است 8100در شش ماه آخر سال   

 


