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 2021می   17دوشنبه                                                             فریده نوری          

 (، به امید این کهTimisoaraهزاران افغان فعالً به تیمیسواره ) ازدحام

 مخصوصاً آلمان و فرانسه شوند  ،از این طریق داخل اروپا 

 ( La Croixمنبع: اخبار له کروه )

 ( Nadia Blétryخبر نگار: نادیه بِِلتری ) 

 11.05.2021تاریخ 

   مترجم: فریده نوری

 

برای رسیدن به رومانیه از  دیدجیک سرک 

 در   همسایه، (Serbie)صربستان طریق 

 ردیده استگباز  بالکان

 

 

 

 

 دیده می شوند.  2020در این عکس یک تعداد از مهاجران در صربستان در سرحد رومانیه در دسامبر                    

 

با دست های مملو  ،  (LOGSلوجس )  ۀ خیریۀ بنیان گذار مؤسس   Flavius Ilioni)س ایلیونی)یووفل  

  ، از مواد غذایی بعد از اداء و اصول داخل یک زیر زمینی یک ساختمان بدون باشنده در تیمیسوارا 

. به ده ها افغان در  داخل شد ،  (موقعیت دارد    رومانیه  که در غرب  است    کالن  یک شهرِ   راایسوتیم )

ک حویلی که پر  آن جا به امید این که از طرف پولیس دستگیر نشوند، پناه گزین شده اند. در وسط ی
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از زباله های پراگنده، مهاجرین منتظر مؤسسۀ خیریه که برای شان مواد غذایی توزیع می نماید  

 هستند، که احتماالً یگانه غذای روز شان خواهد بود. 

بی سابقه می باشد. فل ویوس ایلیونی در هنگامی  به این اندازه سرازیر شدن مهاجرین در یک شهر  

عالوه  او  که مواد غذایی را به آن ها توزیع می نمود، گفت: »هیچ وقت به این اندازه دیده نشده بود«،  

دریافت نمود. معموالً دو الی  کرد » تنها امسال، رومانیه شش هزار و دو صد تقاضا برای پناهندگی  

 تر می باشد«. کم مرتبه سه 

کامالً مشبوع    وجود دارد،  ماه اکتوبر به این سوء یگانه مؤسسه که برای مهاجرین در شهراما از  

موجود است،    مهاجرین شده است، در حالی که در تمام ملک تنها یک هزار جای برای بود و باش  

  یک مشکل ، اکثراً در ویرانه ها و یا در سرک ها.  مهاجرین در هر جای که توانستند می خوابند 

 در این وقت شیوع مرض است.  اضافی

به خاطر گریز از شورش و جنگ  را  افغانستان    ،شهر جالل آباد   از  اسماعیل بیست و یک ساله،

تا هر شب در    متر را پیمودهرا انتخاب نموده است، هزاران کیلوپناهندگی    ترک کرده است. و راه 

 بین کثافت دانی ها بخوابد. 

 ، »چیزی که زیادتر برایم سخت تمام می شود همین کثافات است«،  می گوید   عضوء مؤسسه خیریه 

.  میگذرند متزلزل و بی ثبات، پناه جویان متأسف نیستند که از طریق رومانیه با وجود شرایط بسیار 

معلومات برای  راهی که به طرف اروپا می رود، دهن به دهن انتقال می کند. اکرام الدین افغان می  

 زیرا این راه آسان است«.  بگذرید برای ما گفتند که از طریق رومانیه   ها   کستانیگوید که: » پا

در صربستان که در بالکان به طرف رومانیه باز    جدید تأیید می کند که این سرِک  بل ویوس ایلیونی  

 ( کرواسی  »زیرا  باشد:  می  مطمئن  است،  است،  Croatieشده  ساخته  نظامی  را  خود  سرحد   )

مقصد    بیشترین  ، بعداً از طریق هنگری به اروپای غربی می روند«.مودهن   جا توقفمهاجرین در این  

پاکستانی ها و    آلمان و فرانسه  ،مهاجرین که اکثریت شان را افغان ها تشکیل می دهد  اما  است، 

 نیز در بین شان وجود دارد.  مهاجرین از سوریه 

ر اوقات تقاضای پناهندگی می  با وجودی که هدف شان بودن در رومانیه نیست، اما با وجود آن اکث

 تا مؤقف رسمی داشته باشند.   نمایند 

تیمیسوارا، دومینیک  که از توان شان خارج است. رئیس بلدیه    ، می گویند   لین دولت رومانیه سؤم

( چندین مراتبه از دولت تقاضا نموده: »که بلدیه نمی تواند به تنهایی این  Dominic Fritzفریتز ) 
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نماید، م ربوط به دولت است که برای سوال مربوط به مهاجرت که یک مسئله و  مشکال را حل 

 مشکل ملی است، راه حل پیدا نماید«. 

این  قدرت، جامعۀ مدنی به سرکردگی فل ویوس الیونی منظم شد. تلیفون  در مقابل سکوت و سستی  

گوید،  به صورت دوامدار در گوشش می باشد و به تقاضای مسلسل جواب می  عضوء مؤسسه خیریه  

 و وسایل مورد ضرورت برای مهاجرین جمع آوری کند......   لباسباید از داکتر وقت بگیرد، 

پیدا کرده تا مهاجرین بتوانند در آن جا حمام کنند و لباس های    کوچکیک  در این اواخر یک جا او  

خود را در این مهاجرت ها می  ها  فکر می کنم که بسیاری از رومانیایی  شو نمایند.    و   خود را شست 

یابند، زیرا در زمان کمونیست ها رومانیایی ها می کوشیدند تا از وطن خود با آب بازی به طرف  

. با خوب شدن هوا و  طی میکنند   معکوس   ، امایوگوسالویا فرار کنند. امروز افغان ها عین راه را

واهد  خروج امریکایی ها از افغانستان، در ماه های آینده تیمیسوارا شاهد رسیدن مهاجرین زیاد خ

 بود.   

    ___________________________________________ 

با در نظرداشت اوضاع و احوالی که امریکا و متحدین در افغانستان به وجود    خپلواکی:   – استقالل  

، ازبکستان و  جکستانتا،  ، پاکستانبه سوی ایران  ستان افغان  ت ها از آورده اند، موج جدیدی مهاجر

در منطقه گردد. امید است    بزرگ   یک مشکل باعث ایجاد  حتی چین، آغاز خواهد گردید که میتواند  

 . و چنین نشود  م ه رفته باشی اما به اشتب

  

 


