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 غربی یافغانها در راه بالکان به اروپاعبورممانعت از
 

کشورشان افغانها بحیث مهمانان ناخوانده در اروپا ت االبان و رروه دولت الالمی درموجی از حمالادامه  باوجود  

، در حال  التدر لرحد یک کشورتا کشور دیگر متوقف رردیده  مصئونزندری تلقی رردیده و تالش آنها برای یک 

بقول خانم ملیله فلیمینگ لخنگوی کمیلاریهای ملل متحد برای بوده وبه قبول ملئولیت آن نحاضرهیچ کلی حاضر

و تصمیم ممانعت از ورود افغانها را ررفته  چه کلید نمیدان یو،لئولت را بر دیگری انداختهبارم یکهر"مهاجرین 

 چرا ؟ 

میرلانند کشورلیربیا را جابه آن یونانوقلمروه آبی ن رااریق ترکیه و پیمودخود را از ,ونیه کشوری که مهاجرینمقد  

به به افغانهایکه می خواهندکشور آن میدارند که لیربیا درلرحدات شمالاین کشور اظهار  ، مقاماتمیداندمقصر

نمی دهد، لیربیا ادعا دارد که آنکشورلرحدات خویشرا  د اجازه عبورازآنکشور رالایرکشورهای اروپای غربی برون

شمال بروی افغانها بلته الت اما للووینا و اتریش تاکید دارند که اتریش درد از مذاکره با مقامات للووینا وبع

را  به لایرکشورها دادندلتورپناهندری هلتند باز بوده و لرحدات آنها بروی اتباع همه کشورها که در جلتجوی

 .رد مینمایند پناهجویاناز ورود  درمورد جلوریری

 

 
(AP Photo/Boris Grdanoski) 

    منتظر اجازه ورود به لیربیا هلتند در شمال مقدونیه فغانهای پناهجوا

 

لرالرملیر راه لللله اخراج در عالی ملل متحد برای حقوق بشر آقای ال حلین ای بیانیه اظهار داشته که کمیلار  

 .هنمود وی وضعیت افغانها را که بین یونان و مقدونیه ریرمانده اند نکبتبار توصیف ردبالکان ادامه دا

شود زیرا مشکل الت ادعا  ؟اروپائی حاضر نیلت بگوید چرا به افغانها اجازه عبور داده نمی شودمقامات هیچ کشور

 .این واجد شرایا اعاای حق پناهندری نمی باشندافغانها بیش ازشورککه بعلت بهبود وضع امنیتی در
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حال پورخویش اظهار داشت که االبان دررذشته در یک را تحقیق کننده خاص پنتارون برای بازلازی افغانلتان ماه  

منااق بیشتری را تحت کنترول دارند و این کشور نلبت به یکلال قبل  ۷۱۱۰حاضر نلبت به هروقت دیگر از لال 

 .شده التنیزحتی خارناکتر 

د ملکی درجنگها هزارنفر افرا ۰۰بیش از  ۷۱۰۲برالاس راپوراخیر دفتر لازمان ملل متحد در افغانلتان ای لال   

فیصد این قربانیان  ۰۱بوده، در راپور همچنان آمده که  االبانقربانیان حمالت  مقتول و یا مجروح رردیده که اکثر آنها

فبروری در  ۷۷انتحاری روز دوشنبه  ۀنفرمقتول حادث ۰۰از جمله . فیصد آنرا اافال تشکیل میدهد ۷۲را زنان و 

 .ا افراد ملکی تشکیل میدادنفر آنر ۹والیت پروان 

، رشد اقتصادی دانلتن تهدید به ثبات اینکشور میتوان بزررتریافغانلتان رالرالروضعیت اقتصادی در عدم بهبود  

در صد در لالهای قبل که کمکهای بین المللی به اینکشور لرازیر میشد به صفر تنزل نموده الت ،  ۷۱اکنون از 

ه اکثریت ک لرمایه رذاری را در کشور فراهم نماید، برای افغانها زمینه کار وتوانلت قادر ن بعلت نبود امنیت، دولت

تشکیل میدهد این به معنی نبود امید برای آینده بوده و تعدادی زیادی را واداشته تا لال  ۷۲ئینتر از لناپ آنها را افراد

 .راه اروپا را در پیش ریرد

س و نان ادامه دارد، یأهمچ" بردیگران بارملئولیترذاشتن  "زی در شرایای که در لرحدات کشورهای اروپائی با  

لاله یکی از پناهجویان افغان  ۷۲حال افزایش بوده، جمشید عزیزی درپناهجویان افغان روز بروز میاندر نگرانی

دوباره به چندین بار تالش نمود وارد مقدونیه شود ولی  درکمپهای مهاجرین در یونان میگوید وی ای چند روز اخیر

بلیار ناامید کننده الت که بین پناهجویان لوری و افغان تبعیض صورت میگیرد، در " یونان اخراج شده،وی میگوید 

ینلو جنگ ادامه دارد، وقتی لوریه از پنج لال بدینلو جنگ ادامه دارد در حالیکه در افغانلتان بیش از له دهه بد

 ".ا برای همه ملدود نمایندمیخواهند راه را ببندند باید راه ر

 

 
 پناهجوی افغان در شمال مقدونیه که منتظر اجازه ورود به لیربیا هلتند هایخانواده 

 

روز له شنبه از)آنها چهار روز بعد ,دلت زده بقول مقامات مقدونیه این کشورلیربیا بود که نخلت به همچوعمل   

لیربیا ادعا دارد که . جلوریری بعمل آوردبخاک آنکشور افغانپناهجویان از ورود ه پیروی نمود ازآن (فبروری  ۷۲

لیربیا قای الکلاندرولیم وزیر کارنها، آنه برای افغا ان باز بوده ولی معلوم التلرحدات آن کشور بروی پناهجوی

ارف اتریش و للووینا تعین رردیده الت وارد رردد،اینکشور س میتواند ماابق به مقررات که ازهرک"داشته که اظهار

 ".د از خاک آنکشور عبور نمایددهنمی تواند بیدون مشوره کشور های که در ملیر راه قرار دارند به افراد اجازه 

اما لخنگوی وزارت داخله للووینا خانم ویلینا درولی اظهار داشته که پالیلی کشورش اجازه دادن به اتباع همه 

،همچنان آقای کارل هینز لخنگوی  والت پناهندری دهندان درخکشورهای الت که میخواهند در کشور اتریش و یا الم

مشروا به اینکه تعداد آنها روزانه از داشته که لرحدات اینکشور برای همه پناهجویان  بیاناتریش وزارت امور داخله 
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، وقتی از وی پرلیده شده که در عقب تصمیم جلوریری باز بوده  نفر در لرحدات جنوبی اینکشور تجاوز نه نماید ۰۱

 .ی دیگربخود آنها تعلق داردهایم کشورارد؟ وی پالخ داد که تصامچه کلی قرار د افغانپناهجویان از ورود 

فبروری در شهر ویانا دایررردیده بود  ۷۷در جلله وزیران داخله و امور خارجه کشور های مناقه که بروز دوشنبه   

یک لللله تصامیم معین در مورد کنترول لرحدات اتخاذ رردید درجلله همچنان هشدار داده شد که ممکن الت زود و 

 .ا برای همه ملدود ررددیا دیرلرحدات در لرالر اروپ

قدونیه را هزارپناهجوی افغان قلمرو م ۰۲، ماه قبل بیش از ردظرفیت هرج و مرج کامأل وجود دادر حال حاضر   

نفر  ۰۲۲،اکنون ههزار تن دیگر برآن افزوده رردید ۰۱(فبروری ۷۷دوشنبه  الی) فبروری  ور نموده در ماهعب

افغان درلرحدات کرویشا ولیربیا ریر مانده اند، دیگرپناهجو ۲۱۱نیه و لیربیا و پناهجوی افغان در لرحد بین مقدو

پناهجوی را تشکیل میدهند که روزانه وارد کشور یونان می رردند، این ۷۱۱۱مجموع  درصد از ۲۱افغانها قریب

دادی ازکشورها تصامیم یکجانبه لرحدی تع نلبت بهز ویانا عدم رضایت خویشرا کشور با فرا خواندن لفیر خویش ا

 .ابراز داشت

یونان با وضعیت بد مالی در لال رذشته به محل ورود بیش از یک ملیون مهاجر به اروپا مبدل وای لال جاری تا 

موزلس وزیر امور مهاجرین یونان  کنون یکصد هزار پناهجوی دیگربه این کشور لرازیر رردیده اند، آقای اونیس

 خواهد رلیدبه ده ها هزار نفردر ماه های آینده  ن در یونان که تعداد این پناهجویا داردوقع ت

ه وخامت لریع را آمده تا این وضعیت روب همکشور اتحادیه اروپا در بروکلل ررد ۷۰در حالیکه وزیران داخله   

پیولتگی "داده الت که آقای دیمتریس ایرانوپولوس هشدار اتحادیه اروپا مهاجریندهند، ملئول امورمورد بررلی قرار

 "ت انلانها در معرض خارقرار دارداتحادیه اروپا و حیا
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