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 ٢٠١۵	����ر ١٢

��"�ر	��ن  وا�راز آ��د#! "ر��! �رای �ذرش - 	ر�	��ن-و��ن-��ف �ط ا�	ر �و��ه، �م �طر و�م ��رف �ر�
��ھ"واز /	و و ادا�� �� ا��! در	ور�، ا.-��	��ن و*راق  از 	وی د+ر ��*ث روا�� �دن 	)! از  ٨٠٠٠٠٠�

��ھ"و�ن �	وی �ر�� ودا�ل �دن از آ�"�  �� 1)�رو اا��4دٔ� ارو�� #ردد.  ان ��4ت �رای ا��4دٔ� ارو�� 2ر ��ر�1� �
ی �;داد ��را�ب ���ر���ھ"و�ن 	���� �ده ا�د، �وان ر	د#! ا	ت. �	98ت وادارات ا�ور ���ھ"و�ن در ارو�� �� �را

ل "دد ���ھ"و�ن را �دار�د.  �ر�! رھ�ران دول *=و ان ا��4د� از ورود ھزاران ���ھ>و در ھر روز، ��دت 	 ��
را  �/�ن �ورده ��4ت د.�*! ��ود #ر.�� �وا	��ر �ر#ردا�دن ان ���ھ"و�ن �د�د. �@? �درا*ظم ھ�+ری �� �ود

4ت در �را�ر �	)����ن �دا�د، �و�د در�را�رورود ���ھ"و�ن ��ورھ�ی ا	�8! �وا�A �)ق ��د.  �دا.A ارز��9ی �	
�رای �8ص �ردن �ن ���ھ"و�ن از د	ت ان ��ص،  ���م �ر�ل �در ا*ظم "ر��! ا*8ن ��ود �� ��ورھ�ی 

ود آزاد از ��ورھ���ن �دھ�د. ���م �ر�ل در*ن �4ل ھ�+ری و اطرش �� *�18�دان ���ھ�ده �دن در "ر��! 4ق ور
 ا=�.� ��ود �� 	�	ت دروازٔه ��ز"ر��! �ؤ�1! ����د.

�ری *��! �)ل ��4د �رای ���ھ�د#�ن در را�ط� �� �وج "دد ���ھ�"و�ن در ارو�� و �! ����! ا��4د� ارو�� در ���
���ره از"��ب آ�1ی  ٢٠١۵	����ر �8۴ٔ� �ؤرخ �ر�ورد �� ان �دده طور "دی �و=;+ری ��ود.  در ا*�

م: �ن ��وا�و#و�رس ��	�ر *��! �)ل ��4د �رای ���ھ�د#�ن >�ارو�� �� ورود �وج �زر#! از���ھ"و�ن “ا��و
�� اول 	�ل "�ری �ش از ��9��ن وارد ارو�� �ده ا�د.  ٣٠٠٠٠٠رو�رو	ت. ���9 در�ا�	�ن �� ��طر ا�دا��ن "�

٢۶٠٠ �د ازن 	Lر�ر�طر"�ن �	�8ت ��ر�د. ��"�)� ا8ن �	رک 	� 	��� از 	ور�. ا�������! ارو�� �ن د�	�+ر��وا
��9 �ده ا	ت.  �رای �	��!  دردور�M ان ا;ز +�"ٔ� 2م ا�� �� M��4ث �ل در �.�ن  O��	N ���رک و�ؤ@ر ��

م: �روج ازن ��4ت ادا�� �� �ذر، ��د �� �/�ت ا	�	! ذل �و"� �� 

و��ن  - �� �/	ت. ���رن �;داد ا.راد�O �4ران ���ھ"و�ن �وده و���4ر �� �ددٔه ��9"رت  P	�	ل .;)! ا/��
ر	�د، ��;)ق �� ���طق "�+زده >ون 	ور�، *راق � ا.-��	��ن ا�د و�ز��ن 	�ده ��وان #Lت از �رگ .رار �رده �

L	 ز در+��! ��ن ا�د. ا�د. ���م ا����/� درن ��4ت 2م ا�	��د، �	�4ق ا�4رام  �� R4وق ��ری و�را�ت ا��� ر �

�وا�د و ھS ��وری  -���9! �رده �ارو�� ��! �وا�د ان �4ران را 1دم �Rدم ��9ر ��د.  ھS ��وری ان ��ر را �� �
����ود واز .;��ت ��ز�� ��	�م �! �واز	 O�د. و�1! � !��� ���د دد، در �ورت ازا"�زه �دارد از �	ؤ�ت ��

 ���+ن ���4! �وا"� ا	ت. �	ت �� 		�م ���ھ�د#! درارو�� �� >�.��رھ�� >زد>�ر ���	ت ��ود. ��1ل �;"ب 
�	ت �� ا��4دٔ� ارو�� و��ورھ�ی *=و اش O ا	�را�زی ���رک و��/! �ر�	ؤ�ت، ھ��	�+! وا*���د را را4ل ا

 *�)! 	�ز�د.

�ز�� ا���ذ  ����م ا��ون ��د �رای �4ت ���ر -� P�1�;�� .و .وری ا���ذ #ردد ��ول آوردن او=�ع  ا1دا��ت �"�*�
 !�;�دٔه �زدO ودراز�دت ����د. ا��4دٔ� ارو�� ��د �� ��ورٔه ��ورھ�ی ذر�ط م �	ؤ�ت در آ	R� رک �رای���

س �را�ز�زرگ رھ�ش و@�ت ��م ���ھ"و�ن در	�� �� ،�����د. و��ن، ھ�+ری و ا�ن ��ورھ� د	ت �ز 

�و�د ��د از طرق �8ن 	�9� ھ� �� ��ورھ�ی *=و �;ر.! �و�د. �;داد  -� �����/�  �	�4ق �دن ���ھ�د#! ����آ
د �� �� � ��U �رده �ود.  �٢٠٠٠٠٠"�و*! ���ل �8ن 	�9

-  �/� �	�4ق ��4ت �ر����ی ���ھ�د#! ��وده و�	�4ق ا	��Lده از ��9"رت �1�و���و�د، ��د ط�ق �	� �����! ھم �
�ظم ��O �و�د �� �� ��ور ا�)! �وش �ر#رد�د.� �ٔ��� �ر
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�د. �1>��1ران از ��ا�دی  -��	��ر�د، �1>��1ران ا� AL�	! ���رک ���ھ�د#! در ارو�� ��� O�� #رو�! �� از .Rدان �+
�رھ� دا�ر  و�"�ورت ا���ص 	وء ا	��Lده ��وده  وآ��9 را �� و*دٔه O ز�د#! ا�ن(وآزاد �� *Rب �ود ����ده و�

/� دردا�ل ا��4دٔ�  ارو�� .;�ل ا�د، �� ھ�/�ری و�	�*! ���	ود��ر�د. �رای �ؤا�ذٔه �ؤ@ر ان #روپ، ���ول آ
�ز "دی �و"ود ا	ت� . "���رک �ن ا��))! 

 �)! از ���ھ"و�ن ��ورت �8 وL1� �	وی ارو��ی ����! در4ر�ت ا	 �� !�"�دو از "��ب د+ر�ذرش �;داد آز ا
 ��	�ر *��! �)ل ��4د �رای ���ھ�د#�ن و�� �ز�د ���ھ"و�ن 4	�	ت ھ�ی ا�������! را در �! دارد، �� ا*�8

د.  ����! از ���ھ�د#�ن .��ر"ر��! �وا�	�� دول *=و ا��4دٔ� ارو�� را وادار �� �1ول 	�9� و�;9د �ذرش .�دی �;
�ر "ر��! درن روزھ� �;9د �ذرش �;داد �;ن ���ھ"و�ن را ��ود�د.  .را�	� �4=ر ا	ت �رف 	� ��ور �4ت .�

ھزار ���ھ"و را=! �ده ا	ت.  ٧ھزار ���ھ"و را ��ذرد. ��ورھ���د �+و�ٔ� ��روط �� �ذرش  ٢۴ا�! دو	�ل 
� �� !��م ����9ی �ر�� واردن (�� از ���ھ"وR� ن���ھ"و� A�" واھد از��! ا�+)	��ن ��� ارو�� ر	ده ا�د) �� ��در�

UNHCR  ھ"و �رای ��ورھ�ی���ده �	ت ھزار ���ھ"وی 	ور� را ��ذرد. �رای �;ن �;داد د1ق �ط! دو	�ل آ
 N	����ر وزاری دا�)� و*د�ٔ� ��ورھ�ی *=و ا��4دٔ� ارو�� O ")	ٔ� .وق ا�;�ده دا���د. درن ")	�  ٩*=و، ���ر

س ��	ونا��4دٔ� ارو�� (*��! �رن ار#�ن ا"را! ا��4د�) =�ن ا���Rد از *دم ���ل �	�ری از دول  آ�1ی و�/رر
 �9�د*=و �� �ردا��ن #���9ی *�)!، ھ�دار داد �� U�4 و1ت *�ل �و	ط دول *=و ا	ت وآ��  �ٔ�ط��ق �� 	�9

 P;�" رش�د. �� ا	�س ان �8ن دول *=و ��د در �ذ���ھ"و!  �� U�4 در ارو�� ا�د،  �١۶٠٠٠٠ر�ب �ده *�ل ��
 ��L���� Pت �ود را �� �8ن �;ن 	�9R�	� ی �ر�زی��ن ��ور ارون �ده ا��راک ورز�د. >�د;� ��ط��ق �� 	�9
د #ذا�ت �� آ�1ی و�/ر #Lت �� ��روف آ��ده 	���ن ��� ��L# ��ھ� و *دم ھ�/�ری �ود را �� آن ا�راز��وده ا�د. 

�� دول *=و در��ن #ذا���  �٢٠١۶�و�! 	���ن ��9"رت ����د. 1رار ا	ت ان �8ن  در	�ل �8ن د+ری �رای 1
و�/ر�ود.  �� ا���4ل 1وی ��ظور  ���ذرش ���ھ�ده از ��ور ا�ن ھ�"وار ��ور در �4ل ���ز*� ���4ر	���ن ھ��

 ���د. �

ؤه �1�و�! �رای 	د �ردن ھر آ�>� ا�@ردول ارو��! را ��ود ���ر ��روف �	�زد، *��ر�	ت از �دا � O�ردن 
��وا�� !ون �)ل ��4د �رای ���ھ�د#�ن را �س �>� زود �ر ان 	ل ���ھ"و�ن. ��ورھ�ی ارو��	�د �;9د �ود �� ��وا

�د.   �طور �@�ل آژا�س ��ری �/ر�د. ��9ن "9ت در �ؤه �ط�ق آن �و آوری �+�NOS  دھد �� دو�تاط8ع �
�� �� ان �ظرا	ت �� ���9 ھ���د، در آ	���9د ذل را .ور�و���دی �رده ا	ت:  "������ ")	ٔ� .وق ا�;�دٔه �ذ�ور ��

�طRٔ� ا�ن در�وا	ت ���ھ�د#! �رده ����د. �دت �ر�ب �� 2رق �دن � O�! �ذر.�� �و�د �� ��رج ارو�� در���ھ"و�
آ�1ی دا/وف �;ن ا�ور ��9"رت و���;ت در وزارت ھ�، �L� �دن ھ� و �1>�ق ا�	�ن �Rطٔ� ���ن #ذا��� ��ود". 

�! ا�@رت ا*=�ی ا��4دٔ� ارو�� را �د	ت آورد.  ����9دش ����  *د�ٔ� ھ���د ا�دوار ا	ت �� ان �

ا�=P ا#ر ان طرح واP;1 �ورد �ذرش 1رار #رد، �ر �ؤه �روج و �1و��دٔه "دادن ���ه �� ھر�	�R4! �� دروازٔه ��ور
��دۀ ��و�رای ���ھ�د#�ن��ون ژ	�	����ر  ١۴را �دن ��ظور �/و�د" �ط �ط8ن ��ده ��ود. 1رار ا	ت ���رN  وا

ز��وب ���زھم ")	ٔ� .وق ا�;�ده دار #ردد �� 	ر�و�ت 	�9� ھ� رو�ن #ردد. درن ")	� �	ت ��ورھ�ی "ا�ن" 
+ردد. ا�و` ���ھ"و�ن ��ورھ�ی "ا�ن" �� ��ور ��ن �ر#ردا�د� !�ت "���/� @��ت �	�ز�د �� ا�ه ��و�د. "ز ا

 ��ص ��ن در�طر �وده ا	ت. 

���ور��/8ت ز��ن واط�Lل ���ھ"ودر ر	��� ھ�،  ���وص  ��ور ا8ن، طO(L 	� 	��ٔ� 	وری �� ا�واج  
�� AL��ھ"و�ن �4ر"	دش را �� 	�4ل �ر�� آورده �ود، ��*ث �4رO ا4	�	�ت *دٔه ز�دی از �ردم در ارو�� �� 

���ن �دھد �� �ردم ارو��ی ����! در*ن �4ل از 	ل  !#ردده ا	ت. ا�� �ظر	�"! ھ� در��ورھ�ی ���)ف ارو��
�و1ف �� �ذر ���ھ"و�ن �	�ر ��وش ا�د ود	�ر	! �ود �� 		�م �د��ت *���،  ��زار��ر و		�م �	/ن را در 

�د ��/� aن ��)��د. ا4زاب د	ت را	�! >�� �� �ذرش 	ل ���ھ"و�ن ھوت .رھ�+! ارو��! ھ� �طر �! �
	ت.   �ر �ر	�	ت ارو�� @P� 1د�. ���L	 P�� !ت و�	ا !	�	 !� در�;رض �طر ���ودی 1رار �+ردد.  ان ھراس ا.+

�	ت �� دول *=و ا��4دٔ� ارو�� ��4ل دوام ورود ��)وی ���ھ"و�ن را �دار�د. دو��ور در�4ظ�ت ��و�!وا1;ت ا
��ی ان ا�ل ا�د: "ر��! و	ودن. ��9ن "9ت �طرا1دا��ت �و1ف دھ�ده ورود ھزاران ���ھ�ده در روز، ��ورت ا	@�

�دان دور رو�ن < ���دٔه "دی �و"ود ا	ت.  د�)��	! ��ت �رده درن �ورد "ر�ن دارد. >+و�+! ان ا1دا��ت درآ
  �واھد �د. 

�R4 cوق ��ر .�رو"��"  

  


