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 !مشکالت پناهندگی درهالندبنابرجوان افغان یک خودکشی 

  4102اول اگست انلبا

در روزهای عید حینیکه . درین روزها افغانهای مقیم هالند ماتمدار اند
شمال هالند مصروف در Oude Pekela  سایرهموطنان ما درکمپی بنام 

در  مجتبیتجلیل ازعیدسعیدفطر بودند،  یک جوان ناکام مقیم همین کمپ بنام 
این حادثۀ المناک دو سه روزازچشم . آویزکرداطاق خویش خود را حلق 

که هم اطاقش  ایشانزیرا برادر. پوشیده ماند و مسولین کمپ سایرهموطنان
خودکشی خویش خواست با مجتبی .هم بود، درین ایام به رخصتی رفته بود

توجه جهان را به وضعیت اسفبارآنعده پناهجویان افغان که طی سالهای 
فدراسیون سازمانهای پناهندگان . دایجلب نماخیربه اروپا پناهنده شده اند، 

که عضوفارو میباشد، این قضیه را بشدت دنبال ( FAVON)افغان درهالند
وعات هالند ر ا به این واقعۀ اسفبارکه بعیۀ مطبوعاتی توجه مطالاین سازمان طی یک اط. میکند

ت وتابعیت محصول پالیسی عدم پذیرش پناهندگان افغان است جلب نموده وطی نامۀ ازادارۀ هجر
تی امنیوزارت عدلیۀ هالند خواستارارزیابی مجددمعیارهای پناهندگی برای افغانها که متناسب به بی 

درنامه نوشته شده است، وقتی شرایط بازگشت . وبی ثباتی موجوده در     افغانستان باشد، شده است
تنامۀ دوبلین امکان رموافقبدهد وبنابامیداقامت درهالند را از دست  پناهندۀ کهبرای پناهنده مساعدنباشد، 

رنجدیده وقتی جوان افغان . فی باشد، خود را درمیان دوسنگ آسیاب فکرمیکندتنمکشوربدیل هم 
 . خودکشی برایش یگانه راه حل جلوه میکندمتاسفانه به این حال مواجه میگردد، ومأیوس 
غان درترکیه هجویان افکمیساری عالی ملل متحدبرای پناهندگان برای توقف کمک به پنااخیرتصمیم 

پذیرش پناهندگان به عیت تلخ است که کشورهای پناهنده پذیر تدریجأ تمایلی را که نشان دهندۀ این واق
رت خارجۀ افغانستان در رابطه با اوقتی به موقف دوراز واقعیت وز. افغان داشتند، ازدست داده اند

ن همه مالمتی را بدوش کشورهای میزبان انگیزه های پناهجویان افغان نظراندازیم، به مشکل میتوا
با خبرگزاری بخدی  ای مصاحبهطی سخنگوی وزارت امور خارجه  احمدشکیب مستغنی. انداخت
از آدرس وزارت امور : "گفته است۰۱۳۱ثور ۰۱پناهجوئی افغانها بتاریخ علل و عوامل ددرمور

" هوسی و شوقی بوده استهای اخیر در اکثر موارد  های سال خارجه باید بگویم که مهاجرت
ونه پناهجوی جوان  دخودکشی میکر مجتبیاگرسخنان سخنگوی وزارت خارجه واقعیت میداشت، نه 

 .خود را می کشت دیگرافغان دردنمارک

امیدواریم دولت آیندۀ افغانستان سطحیگری موجود در مورد مشکالت جوانان را کنار گذاشته 
داخل کشورتوجه  به وضع ومشکالت جوانان درواقتصادی انکشافی  ،درچوکات پروگرامهای  امنیتی

وزارت امورمهاجرین ازدکان عایداتی برای یکی ازسهمداران،  به یک ضمنأ . جدی صورت بگیرد
 .وزارت وآنهم وزارت واقعأ آینده نگروپرکارمبدل گردد

 

 "حقوق بشرفاروکمیتۀ "


