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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  بار آورد، بدبختی اش برایه افتضاح را غرب در افغانستان ب

  !ھا ھمسايه  افغانستان و

 
يت اخالقی خود در قبال نقشی که در بدبختی و مسؤول با توجه به ئی خبری الجزيره اعالم کرد، سياستمداران اروپاۀشبک

 اندکی در کمک به رفع اين بدبختی داشته اند و به جای کمک به خروج از ًاقدام نسبتا فالکت مردم افغانستان داشته اند،

  .بحران پناھجويان افغان، سعی در سياسی کردن چنين بحرانی دارند

با توجه به .  از جنگ و اشغالگری غرب کشوری ويران شده استھهددو  ۀافغانستان امروز و با گذشت: الجزيره نوشت

 در چنين مداخالت نظامی، سرنوشت شھروندان افغان بايد به يکی از دغدغه ھای جوامع ئینقش فعال کشورھای اروپا

  . تبديل شودئیو سياستمداران اروپا

 تا بدانجا پيشرفت ًفرانسه و انگليس صرفا. جام نداده اند اقدام چندانی برای کمک به افغان ھا انئیاما سياستمداران اروپا

را در کابل برای کسانی که به دنبال فرار از حکومت متحد ملل  کنترول امن تحت ۀرفته اند که پيشنھاد ايجاد منطق

اجالس گروه اين در حاليست که اورسال فون درالين رئيس کميسيون اروپا گفته است که در . طالبان ھستند ارائه داده اند

  .ی بلندمدت مذاکره شده استئ فوری و کمک ھای توسعه ۀ تخليه، کمک انسان دوستانۀ دربار٧
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 از مردم آن به دنبال پناھندگی ئی فوری انسانی مواجه است و حجم باالۀاما برای کشوری مانند افغانستان که با فاجع

 از بحران افغان ھا به عنوان ئیی از سياستمداران اروپاکه برخ بدتر اين. ھستند اين مذاکرات و پيشنھادات کافی نيست

  .فرصتی برای کسب دستاوردھای سياسی استفاده کرده اند

او می گويد اکنون شاھد موج .  را مطرح کرده استئی موج اسالم گرالۀأنايجل فاراژ رھبر راست افراطی انگليس مس

و تاکنون با تعداد زيادی از پناھجويانی مواجه ھستيم که نمی جديدی از افرادی ھستيم که از افغانستان خارج می شوند 

و ديگر گروه ھای تندرو از اين مسيربرای اعزام نيروھای  از کجا می توان فھميد که طالبان. توانيم آنھا را مديريت کنيم

  تروريستی خود به کشور ما استفاده نمی کنند؟

وی در توئيتی . د می کندئيأايتاليا نيز ديدگاه فاراژ را تور  وزير کشسابق ماتئو سالوينی رھبر گروه راست افراطی و

درھای کشورھا به روی ھزاران نفر از جمله تروريست . راھروھای انسانی برای زنان و کودکان درخطر است: نوشت

  .ھای احتمالی باز است

 افغان ھا را به موضوعی ئیپناھجو واکنش انسان دوستانه به بحران لۀأاما فقط راست افراطی در اروپا نيست که مس

راست ميانه نيز در اين قاره تحت نفوذ راست ملی گرا و اسالم ستيزان قرار گرفته که لفاظی . سياسی تبديل کرده است

  .کار بسته انده  خصومت آميزی را بًھای ضد مھاجرتی و علنا

بايد از خود در مقابل موج مھاجران  فرانسه ،ت خود گفتسگ ا١٧امانوئل مکرون رئيس جمھوری فرانسه در اظھارات 

سباستين کورتس صدر اعظم اتريش نيز پيشنھاد داده اروپا بايد مھاجران افغان را که قصد عزيمت به . افغان حفاظت کند

 اين ۀبه مردم افغانستان بايد در کشورھای ھمساي: ت گذشته گفتسگ ا٢٢وی . اروپا دارند در کشوری ثالث نگھداری کند

  .دکشور کمک شو

   ت ھمين نگرانی را مطرح کردند وبه وضوحسگ ا٣١ خود در ۀ فوق العادجالسا اروپا نيز در ۀ اتحادياخلۀدوزيران 

  .است» مھاجرت غيرقانونی«گفتند که اولويت اصلی آنھا جلوگيری از 

 شبيه مواضع ًا که دامان مردم اين کشور را گرفته است ظاھرئی اروپا در قبال وضعيت افغانستان و بالۀموضع اتحادي

جورجيا ملونی از حزب راست افراطی برادران ايتاليا که دارای گرايشات نئوفاشيستی است . راست افراطی است

است و » تمسخر بدبينانه«بتازگی پيشنھاد داد ايجاد اين باور درميليون ھا افغان که می توانند به غرب عزيمت کنند 

  . افغانستان برای ميزبانی مھاجران کمک کندۀورھای ھمساياروپا بايد به جای ايجاد چنين باوری به کش

 برای مديريت بحران مھاجرت و حمايت انسانی از طريق تشکيل مناطق امن و مراکز نگھداری کنار ئیچنين پيشنھادھا

 کرد که شامل موافقت ء ميالدی توافقی را با ترکيه امضا٢٠١۶ اروپا در سال ۀاتحادي. ساحلی موضوع جديدی نيست

 مھاجران نيازمند حمايت بين ۀاين توافق ھمچنين شامل نگھداری ھم.  برای توقف ورود پناھجويان به اروپا بودنقرها

اما اين توافق به ثبات و امنيت مھاجران و . ر برای ميزبانی از مھاجران بودلاالمللی به ازای اختصاص چندين ميليون د

اروپا را متھم به نقض وعده ھايش کرد و تھديد کرد که اگر حمايت بيشتری  بارھا نقرها. پناھجويان در ترکيه منجر نشد

در نتيجه، ميليون ھا مھاجر و پناھجوی آسيب .  مھاجران را به اروپا باز می گرداندۀاز سوی اين قاره دريافت نکند ھم

  .پذير در يک وضعيت سردرگم و بدون آينده ای مطمئن قرار گرفتند

 توافق فاجعه بار مشابھی بعد از خروج ۀون به روشنی گفته است که کشورش ديگر دربار ترکيه تاکنۀوزير خارج

  . از افغانستان توافق نخواھد کردامريکا

 برای رھگيری قايق مھاجران و پناھجويان به اروپا حمايت کرده است ا اروپا سالھا از گارد ساحلی ليبيۀاتحادي

  . منتقل می شوندازداشتگاھی در ليبيومھاجرانی که بازداشت می شوند به مراکز با



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

در اين مراکز آنھا با شرايطی غير انسانی مواجه ھستند و در معرض خطر شکنجه، خشونت جنسی و کار اجباری قرار 

 .دارند

 اروپا در ادعای آزادی، دموکراسی، برابری، حاکميت قانون و ۀ اخالقی و ارزش ھای اتحاديۀاشاره به وظيف  الجزيره با

صادر کردن بحران مھاجرت به کشورھای ثالث و لفاظی ھای ضد مھاجرتی می تواند دستاوردھای : بشر نوشتحقوق 

ھا ھمان طوری که در گذشته ھم بارھا مشاھده شده است تراتيژيسسياسی سريعی برای رھبران اروپا داشته باشد اما اين 

عکس باعث  ه محکم باعث امنيت آن نخواھد شد وبئیتالش ھا برای ايجاد اروپا.  نخواھد بودئیدر بلند مدت راه به جا

 اروپا را بيش از پيش از کشورھای ديگر ۀايجاد حس تنفر در مرزھای اين اتحاديه خواھد شد و گذشته از اين اتحادي

  .جھان جدا خواھد کرد

يت مسؤولد که به نه ای را اتخاذ کنمسؤوالاکنون وقت آن رسيده که اروپا سياست مھاجرتی : اين رسانه نتيجه گرفت

ثير تصميمات سياسی اروپا ھستند پاسخ دھد و بازتاب ارزش ھای واقعی أھای اخالقی آن در قبال مردمی که تحت ت

 . انسان ھا باشدۀ اروپا در قبال ھمۀيت جديد اتحاديمسؤولبحران افغانستان می تواند آغازگر . اروپا باشد

  

  


