
 

 

 

 

 

 

 روزبین المللی مهاجرت

 

شناخته شده «  رروز بین المللی مهاج» هجدهم دسامبر بر اساس فیصله سازمان ملل متحد بدین طرف  1990از سال  

حقوق مهاجران و خانواده باید ساس آن اه بر ککنوانسیونی را  مورد تصویب قرار داد  1990. ملل متحد در سال  است

                                                                                      مورد حمایت قرار گیرد.توسط دول متعهد های شان 

این روز در حالی به تجلیل گرفته میشود که در جامعه بشری ما بیش از دو صد ملیون مهاجر و بی جاه شده گان مجبور  

عدم ، آبرومندانه  رک دیار اصلی شان شده اند.   این  بخش از جامعه بشری در عالمی از محرومیت های زندگیبه ت

در بعضی از این  . عالوتاٌ بیشترین آنان دبسر میبرنکار و زنده گی انسانی عدم ، تاٌمینات اجتماعی  دسترسی بر همه 

 کشور ها مورد انواع تبعیض ، توهین و تحقیر قرار میگیرند.                                                                         



 

 

جنگها ، نا برابری های اجتماعی پدیده مهاجرت از همان آغاز غم انگیز بوده و با اندوه و درد ورنج تداوم میآبد. 

انسانها را وادار ساخته  ، و عدم دسترسی بر حق داشتن زنده گی و خوشبختیمحرومیت های اجتماعی ، واقتصادی  

                       گردند.مصئون و عاری از خطر در جستجوی  اپتدائی ترین شرایط ، است تا ترک ماٌمن و دیار نموده 

جران جهان را تشکیل ارقم بزرگ مهدر پاکستان و ایران وتا پنج قاره جهان  بدین سو  دهه چهار از  افغانستان  مردم 

 ،ای مختلفهآینده گنگ و نا معلوم در کشور ه یک  ازو بی اطمینانی میدهند که بیشترین شان در عالم ترس و وحشت 

کنونی در آغاز سفر های خطر ناک تا شرایط دشوار از  را  بیشماریمنجمله اروپای غرب بسر میبرند. آنا ن مصائب 

 کشور های مربوطه متحمل گردیده با آن دست و پنجه نرم مینمایند و رنج و آالم  شان را هنوز هم پایانی نیست.         

د ، تا سطح که تعدادی از آنان ندارثیت دوزخ ها را برای مهاجران افغان  یحومجارستان بلغاریا یونان ، ، ترکیه هنوز هم 

بخصوص جوانان  از جفای روز گار به تن فروشی دست میزنند تا لقمه رنج گرسنگی را با لقمه نان تسکین دهند. 

مین روز های اخیر در ه ودیپورت جبری مواجه میباشند.عمالٌ با خطر آنانیکه به اروپای غربی وشمال اروپا میرسند ، 

 تعدادی از پناهجویان افغان  از کشور های  سویدن و آلمان  اجباراٌ دیپورت گردیده اند.                                         

باید بمثابه داعیه ملی به آن نگاه وپرداخته شود ،   اشته میشود ، بدینروپندمسله مهاجرت بخشی از تراژیدی افغانستان 

گاه ها ، باید دولت افغانستان ، پارلمان ، جامعه مدنی ، سازمانهای یداین بدان مفهوم است تا علی الرغم تفاوت ها در د

شدگان و   مدافع حقوق بشر و نهاد های مدافع حقوق افغانان در خارج کشور ، عطف توجه به معضله مهاجران ، بیجا

ان که در قوانین ملی نمایند و در ثانی از دید حق وحقوق آن ، بحیث معضله انسانی وبشری،  پناهندگان را درگام نخست 

 وبین المللی مسجل میباشند ، بدان پرداخته شود.                                                                                         

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه نهاد مدافع حقوق افغانان ، در حالیکه پیوسته طرحها 

نموده است ، یکبار دیگر  ائهوپیشنهادات خود را دررابطه به مشکالت پناهندگان و مهاجران افغان ار

ذیربط در داخل کشور و نهاد های مدنی و مدافعان حقوق افغانان ، دفاع از داعیه ملی  به تمام مراجع

مهاجران را مطرح مینماید ، تا همه با اشتراک مساعی در خدمت هموطنان مستمند و مستحق خود قرار 

ی مشترک افغانان زمینه آنرامساعد خواهد یم . صدائرا ادا نما خویشداشته و دین انسانی و افغانی 

ربوط ( به ذیبین المللی ) سازمان ملل متحد ، اتحاد اروپا و کشور های  مربوطساخت تا توجه مراجع 

                                                                                      دد.گر عضالت و مصایب مهاجران افغان جلبم

مبا احترا                                                       

 هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

 


