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 اروپ پیام انجمن حقوقداانن افغان رد  
 ان روز جهانی مهارج  ت س بمنا   

 
 . م۲۰۲۱امبر دس  ۱۸

 
  آن ها   یاز حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده ها  تیحما   یالملل  نیب  ونیکنوانساز  جلیل  روز تجرت   اروز جهانی مه 

مجدد  هدف از تجلیل از این روز تآکید    .ه استبه تصویب رسیدتوسط سازمان ملل متحد    ۱۹۹۰دسامبر    ۱۸ه در  است ک
   .  میباشد نیز حقوق مهاجران در سراسر جهانکلیه  بر کسب

ه  ب  از بزرگترین  فیصدی مهاجران  در سطح جهان را تشکیل میدهد که   ییک چهل سال اخیر ش از  یب  مردم افغانستان در 
بت به آینده خود و خانواده  سعدم اطمینان ن  ، نیت جانی  ومصئ  ، عدمروی اجبار  زا،  جنگ  طوالنی و فرسایشی  نسبت  

به  و    ف  ما در دوره های مختل  هموطن   املیون ه     جرت امه    برگزیده اند.به کشور های دیگر  را  راه مهاجرت    ،های شان 
و    نسبت ـ جنگی  بهبو عوامل سیاسی   اکنون صد ها هزار  ش   دعدم  است. هم  گرفته  در کشور صورت  اقتصادی  رایط 

 زنده گی قرار دارند. درآمد ودر پائین ترین سطح هموطن ما در کشور ایران بحیث کارگران  
بار دیگر آغاز و    ،  طالبان  دیکتاتوری خشن    با تسلط  ،  بدین سو  مسال  از ماه اگست اافغان    تازه مهاجرت  دها هزار   موج

در کشور      ان آینده شو    شترنوس و اطمینان از    ست که  در حالت عدم وضاحت  ت هموطنان ماادامه یک بحران مهاجر 
بخصوص  ،  ردم محقوق حد اقل آن سلب  میباشند.  ب اقامت و حق پناهنده گی سهای مختلف بسر میبرند و در انتظار ک

اخی   زنان کشور  بکه طی سالهای  گرفته  با سیاس   دند، و ر شکل  دیگر  ترقیخواهی طالبان  یکبار  ، خود    ت خشن و ضد 
   . یده استدآبائی شان گر مآمن   انگیزه انتخاب ترک 

دونیزیا  ر کشور ان دتاجکستان  و حتی    در امارات متحده عربی، قطر ، ترکیه   هم اکنون    دها هزار هموطن ما    مقرار معلو
 ر بی سرنوشتی قرار دارند.  د
تعدا آنکه    با در  افغان  مهاجران  از  ولی    دبخشی  اند  گردیده  برخوردار  پناهنده گی  از حق  شرایط    از کشور های جهان 

مانند فاشیزم نوین و سایر  و تبعیضی  شکل گیری و تحرکات ضد خارجی    جانب وک  محدود از ی   ی  اجتماع   ، اقتصادی
آنها    موقعیت حقوقی،  از جانب دیگر   تبعیضی  و عملکرد های    ایده ها  اجتماعی  بنو  دشوار  را    و  ائین  پدیهای   در رده 

 مع بر آنها تحمیل مینماید.  این ناحیه محرومیت های اجتماعی را در این جوا از اجتماعی قرار میدهد  که 
 



 

 

های ملل متحد  بر این اصل  نسجل در کنوانسیودانان افغان در اروپا متکی بر حقوق شناخته شده  بشری مآنجمن حقوق
باید  ت  وقی حق مینماید که  المللی    آکید  بین  د  ، جامعه  افغان  که    ر یپذ  ب یآس  ت یوضع  داشتنظر    ر با  به طور  مهاجران 
در بی سرنوشتی  ه  جویان افغان کهپنا   ی خاتمه درد  باید تدابیر جدی و جدید برا  ،به طرف وخامت میگراید   ی ا  هندیفزا

سانی آنعده از  م و غیر انفته شود. باید  با حالت وخی سازمان ملل متحد  روی دست گر  یساری  ، از جانب کمندبربسر می
های پولند و رسیه سفید در بند  اسارت  قرار دارند و زمستان    کومتحهموطنان  ما که روی سیاست های غیر انسانی  

 د. و شده است ، نکته پایان گذاشته یک فاجعه بشری قرار دا  در معرض  خطر سرد زنده گی شان را 
، قاضیان و سارنواالن  کشور که  یا در داخل کشور  وقدانحق  صد ها  ومتخصص  کادر  هزاران    به سرنوشتنسبت  انجمن  

  به کشور های امن و   انتقال    در کشور های سومی  در انتظار   قرار دارند و یا    قتل های هدفمند     از در خوف و هراس  
 د.  مینمایخویش را ابراز  جدی ، ابراز تشویش  و نگرانی قرار دارند   د گی  کسب حق اقامت پناهن 

سازمان ملل متحد و بخصوص کمیساریا ی ملل متحد در مورد پناهنده گان و سازمان بین    ز او تآکید     با تکرار  انجمن   
بنگرند  ین هموطنان ما  ا  ر حالت رقتبا   تا با چشم بینا بر  یدتقاضا مینما  اتحادیه اروپا    اعضای    و     ام  او  المللی مهاجرت آی 

 را بشنوند. و بی اطمینانی و رنج های طوالنی روانی آنها  و با گوش شنوا صدای  نا امیدی 

 

 ! دسامبر زور بین المللی مهاجران  ۱۸خجسته باد  روز 
 
 

 با حرمت 
 

 شورای رهبرری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 ت رئیس انجمن میر عبدالواحد سادا 

 


