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 Human Rights  حقوق بشر

  
  يوسفزی ماريا
  ٢٠١٧ مارچ ٠٢

  

 ! درسويدن افغانی تنھا پناھجويان خودکشی افزايش
  

  
  

 زندگی وبه کردند آويز حلق تن خود را سه که باال رفته تنھای افغان خودکشی پناھجويان ميزان گذشت ماھی که درطول

 پاکستان ممالک ھمسايۀ در تن مھاجر ھا در افغانستان ميليون  دھه جنگ خانماسوز۴در دادند درنتيجۀ خود خاتمه

 دچار ھستند نوشتی سر و بی آوارگی در مشکالت افغان مھاجر ھا ميليون که اند دنيا شده نقاط در ساير آواره و وايران

 وھزاران شد سرازيز جنگزده ھای تمام کشور از مھاجر سيل ٢٠١۶ سال در باز شد اروپائی ممالک ات سرحد وقتی

 اروپائی ھای دولت باعث مشکالت مھاجران افزايش اين آمدند ممالک اروپائی به ھم و يا با خانواده تنھا افغان پناھجوی 

 اين دادند مرحلۀ اجراء قرار کرده در ريزی طرح پذيرش مھاجران برای گيرانه سخت قوانين ھا واين دولت شد نيز

 نتايج به نیالطو انتظاردر اثر  .انتظاربمانند به کمپ ھا در سن و زير تنھا پناجويان تمام که باعث شد سختگيرانه قوانين

 امتعادلن طشراي در یئتنھا دليل به ًاکثرا پناھجويان اين شده روحی وروانی وتکليفھای افسردگی دچار شان ھایدوسيه 

 روی پناھجويان سر بر یئاروپا ھای دولت با افغانستان دولت توافق خبر و اخير ھای اخراج و برند می سر به روحی

 ھا کمپ در جویھپنا سه ماهيک  در طول که زدند خودکشی به دستچنانچه  . است داشته  سوءثيرأت آنھا روحی طشراي

 افغان جوان کي ھفته اين ودر جريان ساخته دار جريحه را ھمه قلب دلخراشحادثات  اين که دادند پايان خود  زندگیبه

 نشد مشخص تا حال که شد کشته چاقو ضرب با مکتب راه بود در وردهآ بدست را سويدن اقامت قبل ديگرنيزکه يکسال

   ؟ وچرا که طتوس که

 سويدنی از ھای روزنامه ... تان شدهافغانس موجودۀ شرايط از مرموز وحشتناکتر ھای وقتل ھا خودکشی اين جريانات

 زمان از که اند گزارش داده و اند کرده نگرانی ابراز اين کشور در خودکشی به افغان پناھجوی گرايش نوجوانان
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 پناھجويان نوجوان بر روانی و روحی گذشته، فشارھای تابستان سويدن در در جديد پناھندگی قوانين شدن اجرائی

  .اند آورده روی جرايم و مخدر به مواد آنھا از شماری و يافته افزايش

  
Världen idag  اخراج خطر و نوجوان پناھجويان بازنگری سنی ی،ئپناھجو تر گيرانه قوانين سخت که است نوشته 

 به اقدام يدنسو در نوجوان افغان پناھجويان که ندا يلیالد از ای ندارند، خانواده يا دوست آنجا در که کشوری آنھا به

  کنند می ودکشیخ

 کشور اين از اگر که آن ھستند نگران بسيار اند، آمده يدنسو به ايران که از افغان نوجوانان افزايد می روزنامه اين

 . اند شده بزرگ آنجا که در ايران به نه شد، خواھند فرستاده به افغانستان شوند، اخراج

 من ۀنوشت در اگر . کنيم خود زندگیۀ خانواد کنار در زادیآو رامشآ به ی خودئباآ ۀخان در ھم با ھمه که روزی اميد به

  بود سنگين  نامرادیھا جوان اين داستان نوشتن چون من معذورم بود وکاستی کمی

 

 


