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ماريا يوسفزی
 ٢٧مارچ ٢٠١٧

داستان غم انگيز يک پناھندۀ افغان در سويدن!

مصطفي جوان پناھجوی

ماريا يوسفزی

از آنجائی که معلوم است در کشورافغانستان در چھار دھه جنگ و خانه جنگی زيادترين ضربه را مردم بی دفاع متحمل
شده اند که تا اين زمان زيادترين مھاجر بعد از سوريه افغانستان دارد که تقريبا ً سه ميليون مھاجر در مملکت ھمسايه
ايران وبه ھمين ارقام در پاکستان به سر می برند به ھمين منوال مردم زجر کشيده ما در داخل افغانستان از نداشتن
امنيت  -نبود کار  -نبود امکانات زندگی بھداشتی وغيره مسايل که يک شھروند به آن نياز دارد و حکومت فاسد مافيائی
با دار ودسته اش مردم مارا در گودال سر در گمی غرق کرده اند  .اگر داخل افغانستان باشند يا انتحار وانفجارآنھا را
می کشد ويا اين که دچار مصيبت ھای ديکر می شوند واگر از وطن فرار می کند با وجود مشکالت اقتصادی خودرا در
يک مکان مناسب می رساند بازھم دچار مشکالت پناھندگی می شوند که از نبود فاميل ،نبود امکانات کاری با محيط
جديد دچار استرس وافسردگی می شوند ،جوانان زيادتر دچار اين نابسامانی ھا می شوند که حادثات ناگوار رخ می دھد
چنانچه سه ماه قبل يک خانم افغان دست به خودکشی زد وحاال جوان  ١٧ساله که مدت  ٨ماه شده بود داخل سويدن شده
بود .که دليل مختلف دارد ؟
ھزاران پناھجوی افغان در سويدن در بالتکليفی به سر می برند و به گفتۀ دولت و ادارۀ مھاجرت اين کشور رسيدگی به
دوسيۀ پناھندگی آنھا سال ھا طول می کشد.
شمار زيادی از اين پناھجويان به دليل طوالنی بودن رسيدگی به درخواست پناھندگی شان معترض ھستند و اغلب آنھا
به افسردگی و مشکالت روحی دچار شده اند.
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تعدادی از اين پناھجويان حاضر شده دوباره به افغانستان برگردند اما شمار ديگر آنھا که باقی مانده اند ،در بالتکليفی
مطلق به سر می برند.
براساس تقسيم بندی ادارۀ مھاجرت سويدن ،رسيدگی به دوسيۀ پناھندگی افغان ھا پس از سوريه و شھروندان عراق در
مرحلۀ سوم قرار گرفته است که با توجه به تعداد زياد پناھجويان عرب ،افغان ھا الزاما ً از دو تا سه سال منتظر دريافت
پاسخ پناھندگی شان می مانند.
طوالنی شدن رسيدگی به پرونده ھای پناھندگی ،زندگی يک نواخت در کمپ ،کاھش عرضۀ خدمات و برخورد دو گانۀ
ادارۀ مھاجرت با پناھجويان از عمده مشکالت مھاجران افغان در سويدن خوانده شده است.
پنجشنبه  ٢۶حمل  ١٣٩۵ساعت  ٢۵:١٨يك جوان افغان تنھاي پناھجو كه فقط  ١٧سال عمر داشت و از  ٨ماه بدينسو
بعد از تقاضاي پناھندگي در كشور سويدن ب سر می برد ،خود را با ريسمان آويخته و ُخودكشي نموده است.
اين اتفاق امروز در شھر كارلسھامن  Karlshamnواقع در جنوب سويدن رخ داده است.
يكي از دوستان نزديکش دليل اين كار مصطفي را ناشئ از فشار ھاي روحي بيش از حد ،افسردگي و نارسائي پرسونل
كمپ و داكتر مربوط اش می داند .قضيه تحت ارزيابي و بررسي پوليس قرار دارد ،سفارت افغانستان مقيم استكھولم در
جريان گذاشته شده است و مطبوعات در اين مورد بزودي مطالبي خواھند داشت.
مصطفي به اميد آغاز يك زندگي عاري از خشونت و بد امني به سويدن پناه آورده بود ،اما امروز او اين آرزوی خود را
با خود برد و خانواده ،دوستان ،اقارب و ھموطنانش را به سوگ نشاند .واقعا ً زندگی با بی سرنوشتی درد آور تر از ھمه
درد ھا است  .به اميد روزی که ھمۀ ما در خانه وکاشانۀ خود به آرامش به سر بريم.
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