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٢٠٠٩ جوالی ١٢  
  

 تخليۀ يک کمپ پناھندگان غيرقانونی به وسيلۀ بولدوزر

ـ) يونان(َپترس   

ه در ی ک دآ کمپ دھا پناھن ه ص انونی بۀن ب صوه  غيرق رس بخ ھربندری پت ا درش ه ص افغانھ
 . بولدوزردرحالی تخريب شد که قوای ضربه ناظرآن عمليات بودندۀوسيله سرميبردند ، ب

د ا . ًحدود صد نفرازافراد پوليس دراين عمليات درکمپی که عمدتا مورداستفادۀ افغانھا قرار گرفت ، اشتراک کردن آنھ
ه ای را دگان و خيم اختۀ پناھن سجد خودس ط يک م ته و فق ه جاگذاش د ، ب ی نمودن أی رضاکاردرآن خدمت م ه اطب  ک

ه از مدت اضافه  ھا افغاندۀآن کمپ به يک دھک« . متباقی ھمۀ ساختمان را به خاک يکسان نمودند  شباھت داشت ک
ه يک مرکزمراقبت . »ًاينطرف تدريجا شکل می گرفته از دوازده سال ب ان ب ل و کودک ه يک ھوت پناه گزينان بالغ ب

تعداد زيادی ازپناه گزينان غيرقانونی به اميد جاگرفتن درکشتی . متباقی افراد محبوس گرديدند. ل سوق داده شدنداطفا
  .و رسيدن به ايتاليا درنزديکی آن بندربه سر می بردند

َاخيرا زدو خوردھائی بين اجتماعات افغان و سوماليائی رقيب به وقوع پيوست که تشنج با باشندگان پترس را حا د ً
کميساری عالی ملل متحد برای امور . ساخت و آنھا ازمقامات محلی و حکومت خواستند تا درزمينه داخل اقدام شوند

 از حکومت يونان خواستند تا طی ) ـ مترجم غيردولتیۀمؤسس (.ِانو ژی. اوو چندين .) آر. سی.  ِاچ(پناھندگان 
.           کشور در رابطه با پناه گزينان را تسھيل نموده و برتعداد مراکزمراقبت از پناھندگان بيفزايندمراحل قانونی  

 پناھندۀ غيرقانونی که اکثرآنھا از ٢۵٠٠٠٠اضافه از  ھای دفاع از حقوق پناھندگان ، " اوانژی" به اساس تخمين
.                              ھمين حاال دريونان به سر می برندترکيه ، به اميد رسيدن به اروپای غربی بدانجا آمده اند ،  

پناھندگان  «ۀًکار رفته بود تدريجا با کلمه که در اول درخبراصلی ب» مھاجر «ۀکلم: تذکرمديرمسؤول نشريه   
 .عوض شده است» غيرقانونی

:سايت منبع خبر  

http://www.wikio.fr/international/europe/grece/patras 
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http://www.fdesouche.com/articles/53899 
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