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     یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی      
       یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس      

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe        
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 ۹۱۳۲-۸-۳۳ الهه -هالند

 !در سویدن حمایت میکنیمافغان  ه  تحصن کنندخانوادهای از خواست 
 (فارو) 

کرسی نشینان کابل بهمان اندازه که در تامین 

نمادی از عاجزند، خل کشورادر دمردم امنیت 

، ، تامین عدالتشورداریدرامور کبی مسؤلیتی 

مین ، تا  دولتداری بیراتد کاربرد ، ایجاد معیشت

با  دولتمین ه. وغیره میباشد ،حقوق بشر

با بروکسل  ۹۱۳۲اکتوبر  امضای توافقنامه 

در سراسر اروپا  کرد و هزاران پناهجوی افغان راپولی سرنوشت هزاران پناهجوی افغان معامله 

  .بی سرنوشت ساختو از جمله در سویدن 

برای توضیح بهتر  ۹۱۳۲سپتمبر ۳۱بتاریخ ( فارو)فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا 

که یکی از مهمانان عمده   ی باالی پالیسی دولت سویدنوتا ثیرگذار ،برگرداندنو خطر مشکالت 

" وبحران سیستم پناهندگی در اروپا ناهجویان افغانپموج جدید  "کنفرانس  ، استپناهجویان افغان 

یی اپن ارواارلمپ ، نمایندهن سویدن اارلمپاشتراک اعضای  اسویدن ب رگبو هدر شهر گوترا 

و تعدادی از صاحبنظران افغان و انجمنهای عضو فارو از  سازمان عفوه بین المللی سویدن،

هم مشکالت در بعضی ابعاد ادامه یافت و حرکات با آن. کردبرگزار کشورهای مختلف اروپایی 

مشکالتیست  ه  انعکاس دهند ۹۱۳۸و  ۹۱۳۱، ۹۱۳۲اعتراضی و تحصن های افغانها در سالهای 

 . پناهجویان افغان همواره با آن روبرو بوده اند جامعهکه 



وره بنتوریت از خانواده های افغان همراه با کودکان شان در نادی یزتعداد  بدینسویکماه از 

(Norra Bantorget ) ربمبنی سویدن دولت غیر واقعبینانه سیاست  به اعتراض ردشهراستکهلم 

این خانواده ها که از نقاط . اند زده شبانه روزی دست به تحصن اعتراضی افغانجویان اخراج پناه

 .اند تحصن نموده نسبت به سیاست سختگیرانه انکشورمختلف سویدن در اینجا 

صدها پناهجوی که  اکنون یرا همینز شتیبانی میباشدپقابل  به جا و اعتراضی کامألرکت ین حا

با خطر برگرداندن در سایر کشورهای اروپائی افغان پناهجوی رد شده  هزاران افغان در سویدن و 

بم های کنار جاده و حمالت انتحاری، انفجاردر اثر  که هر روز روبرو اندبه کشوری اجباری 

، و هیچ روزی نیست که در ده ها انسان کشته و صدها نفر زخمی و معلول میگردندائی وهحمالت 

 .اشیمبباشندگانش را شاهد نشدن بدن تکه پاره شده ، اقصی نقاط افغانستان

در سال  خود شانکه و مطالعات مستقل ما اسازمان عفو بین الملل با استناد برگزارشهای یون

باز گشت اجباری بسوی " زیر نام  ئی حهصف ۲ در گزارشه اند انجام داددر افغانستان   ۹۱۳۱

،کمیته ضد  ۹۱۳۱ در سال. شکنجه یک خطر جدی دیگر در افغانستان میباشد" : مینوسد" خطر

شکنجه، رفتاری های  شکنجه سازمان ملل متحد که مسوولیت نظارت از تطبیق کنوانسیون منع

از موجودیت شکنجه و ا سانی نیز نگرانی اشرمت انف کراخالهای غیر انسانی و  ظالمانه، و جز ا

 ( (CAT   یافته های این کمیته. فضای معافیت در برابر شکنجه در افغانستان ابراز کرده است

." عه افغانی میباشدبصورت کل شکنجه یک پدیده قبول شده و قانونی برای جام " نشان میدهد که

شر به شمو ل افرادیکه عمل شکنجه را انجام مرتکبین جنایات جنگی و دیگر متخلفین حقوق ب

 ."امات اجرایی در داخل دستگاه حکومتی ایفای وظیفه میکنندمیدهند هنوز هم در مق

 .چنین گزارش میکنددر رابطه با وضعیت امنیتی و در بخشی از ان گزارش 

د تنها در هشت ماه سازمان ملل متح" 

حادثه  ۳۲۹۲۱بیشتر از  ۹۱۳۱ اول سال

درماه جون . ا ثبت نمودرامنیتی 

،منشی عمومی سازمان مللل  ۹۱۳۱سال

شدیدا "متحد و ضعیت افغانستان را 

توصیف نمود، و سازمان اروپایی " وخیم

اد ملکی و کمک های  رحفاظت از اف



ن حاد ک بحرا فزون به ی روز ا فغانستان به صورتاظهار نموده که وضعیت ا (( ECHO بشری

 ".بشری مبدل گردیده است

افغانستان ر رابطه با اینکه اداره مهاجرت سویدن در پاسخ پناهجویان میگویند که بعضی از نقاط د

به این گزارش   وضعیت شهرها و والیت های افغانستاناز به همان گزاش امن است توجه شانرا 

 :میکنیمجلب 

والیات که  ۳۱ر د .لحاظ تلفات ملکی، کابل یکی از خطرناکترین والیات در افغانستان میباشداز "

بیشترین تلفات ملکی در آن رخ داده، نشان میدهد که جنگ ها در سراسر کشور اتفاق افتاده است، 

جنگ ها . والیات در شمال کشور، در جنوب، شرق، غرب و مناطق مرکزی همه متاثر شده اند

مناطقی را  شدید است و گروپ های مختلف دخیل میباشند که بطور مداوم تالش مینمایند تابسیار 

تحت تصرف خود در بیاورند و یا دوباره تصرف نمایند، و اعمال این گروپها غیر قابل پیش بینی 

سر منشی عمومی سازمان مللل متحد، همچنان مقامات دولت امریکا، اظهارات و . میباشد

در وبخشی ازدولت افغانستان این امر را تایید میکند که مردم  UNAMA  المللی سازمانهای بین

  ".سراسر افغانستان در معرض خطر قرار دارند

 :و بالخره در بخشی از این گزارش امده است که

ار دارند، بسیاری روه اینکه افغانها در اثر جنگ های متواتر به تهدید جدی متضرر شدن قالبرع"

پاه که در قانون بین المللی ارو –ور در معرض جدی متضرر شدن نیز قرار دارند از مردم در کش

وبر بنیاد نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه " تخطی سریع از اساسات حقوق بشر" منحیث 

آزار و اذیت یک تهدید محلی یا داخلی . مشخص اجتماعی یا نظریات سیاسی شخص، میباشد

اسر کشور صورت میگیرد، صرف نظر از اینکه منطقه رر ستخطی جدی از حقوق بشرد. نیست

در . طرفدار دولت باشد و یا تحت کنترول نیروهای مخالف دولت باشدتحت کنترول نیروهای 

. مناطق تحت کنترول دولت، مقامات دولتی بصورت دوامدار مرتکب تخطی از حقوق بشر میشوند

ر عمدی، تجاوز، اخاذی و ایجاد ترس، گروپهای طرفدار دولت مسوول تخلفاتی از قبیل کشتا

های مخالف میباشد، تخطی از حقوق بشر بصورت گسترده مناطقی که تحت کنترول نیرو. میباشند

این تخطی ها شامل قتلهای دسته جعمی و بدون محاکمه، شکنجه و رفتار . صورت میگیرد

یاسی، دسترسی به تعلیم نادرست، همچنان انکار حق رفت و آمد آزدانه، آزدی بیان، حق اشتراک س

ساحاتی که تحت کنترول آنها نمیباشد، و مهمتر اینکه هر دو جناح در . و مراقبت های صحی

 ."مرتکب تخطی از حقوق بشر میگردند



خواست مشخص تحصن کنندگان این است که دولت سویدن با درنظرداشت وخامت روز افزون 

ی بر اخراج این خانواده های افغان تجدید نظر اوضاع امنیتی افغانستان بر تصمیم قبلی خویش مبن

 .دوستانه به این خانواده ها اجازه اقامت دایمی بدهدنموده و بر مبنای اصول بشر

از این خواست تحصن کنندگان که متکی ( فارو)فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا  

میکندو دررابطه با خطرات امنیتی که ، جدأ حمایت بر بی امنیتی فزاینده در افغانستان میباشد

ه  امور مهاجرت سویدن فرستاده و اسناد معتبری را به ادار اطفال را تهدید میکند،زنان وبخصوص 

 .به مساعی خویش در حمایت عملی از تحصن کنندگان ادامه خواهد داد

   

 فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

 (فارو)

 

 


