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 ۷۲/۳۰/۷۳۰۲          جانباز غوث
 

 ،اروپا اتحادیۀ های کشور در افغان هزار۰۲۲
 اند نموده پناهندگی درخواست

 

 روبرو( ۰۴۹۱) جهانی دوم جنگ ختم از پس پناهجویان های بحران ترین پیچیده از یکی با کنونی شرایط در اروپا
 ترتیب را افغان پناهجوی هزار۰۳ پنهانی اخراج پالن اروپا اتحادیۀ که شده آن باعث ضمنا   وضعیت این. است گردیده

 .بگیرد دست روی و
 با اه گفتگو حین اروپایی مقامات. میگیرد کار"  ُکلچه و شالق"  مشهوری اصل از افغانها برابر در اروپا اتحادیۀ

 را روپاا اتحادیۀ های کشور که نمایند تفهیم شان اتباع به تا میکنند گوشزد جدا   آنها به افغانستان حکومت مسوولین
 تدریاف از که میدهد اخطار افغانستان دولت به اروپا اتحادیۀ مقامات تقاضا، این اجرای عدم صورت در. نمایند ترک
 مثبت جواب ها اروپائی های تقاضا به افغانستان حکومت هرگاه حال، عین در. شد خواهد محروم مالی های کمک
 .ساخت خواهد بیشتر حتی افغانستان به را خویش بشردوستانۀ های کمک که میدهد وعده اروپا اتحادیۀ بدهد،

. است نگران"  طالبان"  متدرج و مجدد شدن نیرومند از اروپا اتحادیۀ The Telegraph برتانوی روزنامۀ قول به
. رفتگ را افغانستان ملکی باشندۀ هزار یازده زندگی انداخت راه به" طالبان" که را های ُخشونت از موجی گذشته سال
 محالت از انسان میلیون ۰،۰ حدود در افغانستان داخل در. ببرد هجوم اروپا به پناهجوه هزاران تا شد باعث حالت این

 در ایران و پاکستان همسایۀ های کشور در افغان میلیون ۱ از بیش هم هنوز. شدند بیجا شان دایمی و اصلی زیست
 .میبرند سر به بار فالکت وضعیت

 درخواست فیصد۲۳ جمله این از که نمودند پناهندگی درخواست اروپا اتحادیۀ کشورهای در افغان هزار ۰۲۲ قبل سال
 .اند داشته دریافت مثبت جواب ها

 وادار را اروپا اتحادیۀ مقامات پناهجویان سابقۀ بی هجوم با کنونی تحمل غیر اوضاع که اند باور این به ناظرین
 ادیۀاتح کشورهای های نمایندگی به سالروان مارچ سوم تاریخ به را آن و نموده ترتیب را پنهانی سند یک تا ساخته
 .بدارد ارسال آن مندرجات پیرامون نظر ابراز منظور به اروپا

 ای عمده شرط. میگیرد کار" سفید چک دیپلوماسی" نوع یک از افغانستان قسمت در حال عین در اروپا اتحادیۀ
 :است ذیل قرار مذکور دیپلوماسی

 شده، رد اروپا اتحادیۀ های کشور در شان پناهندگی های تقاضا که را هایی افغان از آنعده میشود، ساخته مکلف کابل
 به را خود اقتصادی و مالی های کمک که میدهد هشدار اروپا مذکور شرط با موافقت عدم صورت در. بگیرد واپس

(. اقتصادی ،اجتماعی های پروژه مصارف پرداخت شکل به هم و نقد پول شکل به هم. )داد خواهد کاهش افغانستان
 .میدهد تشکیل را افغانستان داخلی خالص درآمد فیصد ۹۳ الی مذکور های کمک که میدهد نشان داشته دست ارقام
 رد ایشان سالمت و حیات متبوع های کشور در که سیاسی پناهجویان اخراج الدول، بین حقوق مواذین از تأسی به

 گویا هک اند آورده بعمل ای فیصله اخیرا   اروپایی محاکم موضوع این با پیوند در. است ممنوع باشد، داشته قرار خطر
 را پناهجویان تا میدهد امکان اروپا اتحادیۀ مأمورین به مذکور ای فیصله. باشند می" امن" افغانستان مناطق از برخی
 .نمایند اخراج جبرا  
( لجیمب کشور پایتخت) بروکسل شهر در سالروان اکتوبر ماه در است قرار اروپا اتحادیۀ ابتکار به دیگر، سوی از

 برای لمللیا بین جامعۀ های کمک ابقای و تداوم کنفرانس هدف. گردد دایر افغانستان برای دونرها المللی بین کنفرانس
 کمک ایرو میلیارد ۰،۹ افغانستان به دارد قصد اروپا اتحادیۀ. میباشد کنونی سطح در حداقل ۷۳۷۳ -۷۳۰۲ سالهای
 .نماید

 کنفرانس زا تا مینماید پیشنهاد یونکیر کلود ژان" اروپا کمیسیون" مسوول مخصوصا   و اروپا اتحادیۀ رتبۀ عالی مقامات
 سالروان تابستان جریان در. بگیرد صورت استفاده افغانستان حکومت باالی فشار وسیلۀ یک حیث به الوقوع قریب
 .انداخت خواهد راه به افغان پناهچویان سرنوشت پیرامون افغانی مقامات با را مذاکراتی اروپا اتحادیۀ

 توازن" و شد خواهد مواجه متعددی سیاسی و اقتصادی های دشواری با مالی های کمک دریافت بدون افغانستان
 .دید خواهد آسیب است، حکمفرما ما کشور در بیش و کم که" شکنندۀ
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 نیت حسن خود از کابل هرگاه: " میدارند اظهار خویش رسمی غیر های صحبت در اروپا اتحادیۀ رتبۀ بلند مأمورین
 ،داد خواهد قرار افغان محصلین اختیار در را بیشتری های بورس اروپایی های پوهنتون دهد، نشان سیاسی ارادۀ و

 یکندم آمادگی اظهار اتحادیه. نمود خواهد کسب بیشتر ای توسعه کشور این به ما دوستانۀ بشر و اقتصادی های کمک
 .بگیرد خود بدوش نیز کنند عودت افغانستان به که را پناهجویان از آنعده طبی مصارف تا

 روپاییا سیاسیون صدای و سر چون شود، گرفته جدی زیاد مسأله این نباید که اند باور آن به نظران صائب از برخی
 افغانها هک است ملتفت بخوبی اروپا اتحادیۀ. نمیباشد افغانها آن مستقیم هدف و است اروپا باشندگان متوجه اول قدم در
 تمام مقیاس در پناهجویان سایر به نسبت افغانها تعداد. نمایند نمی ایجاد را بزرگی مشکالت اروپایی کشورهای در

 عامه اذهان منفی نهایت های العمل عکس با اروپا اتحادیۀ رهبری حال عین در. نیست زیاد اروپا اتحادیۀ کشورهای
 نتیجۀ اروپایی مقامات تا گردیده باعث وضعیت این. است روبرو ُکل در پناهجویان مورد در شان های کشور در

 یزاز اند، پناهجویان سایر از تر مناسب افغانها. بسازد ثابت شده که هم استقامت یک در حداقل را خود های فعالیت
 نباید اما. ادد پیوند پناهجویان برگرداندن مسألۀ با میتوان اینکشور به را دوستانه بشر و اقتصادی های کمک بذل تداوم
 سمتق در و بوده لرزان نهایت" سری و رسمی غیر سند. "بگیرند صورت گرایانه منفی و عجوالنه های گیری نتیجه
 .دارد وجود فراوان تردیدی و شک آن تطبیق

 به را ایرو میلیارد ۰،۰ میخواست پار سال اروپا. است" مالتا" معاملۀ به مشابه بسیار افغانستان، با کنونی برخورد
 در تیجۀن کدام مذاکرات نتیجه در. بپردازد شان های کشور به افریقایی پناهجویان عودت بدل در افریقایی کشورهای

 .نمودند موافقت و اکتفاء پناهجویان داوطلبانۀ عودت به باالخره طرفین و نداشته پی
 ۷۳۰۴ لسا الی را دالر میلیارد ۲ مبلغ اروپا. است ترکیه با آن برانگیز سؤال معاملۀ اروپا اتحادیۀ مقامات بعدی اقدام
 تر هلس را ترکیه اتباع برای اروپایی های کشور به ویزه دریافت پروسیجر که نموده وعده و داده تخصیص انقره به

 اکخ به یونان جزایز از را دیگران و سوری پناهجویان تا میشود ساخته مکلف ترکیه حکومت بدل در. ساخت خواهد

 .برگرداند خود
 

 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de

