
 

 

 

 

 

 ۰۲۰۲جون  ۰۲شنبه                                                                       ماللی موسی نظام     

 گانآوارو  روز جهانی پناه گزینان

 
 

 فامیل های آواره و بی سرنوشت افغان در یکی از کمپ های  پاکستان

متأسفانه هر سالی که سپری میگردد،  وجون روز جهانی مهاجرین می باشد  ۰۲شنبه روز 

را در تعداد مهاجرین و آوارگان و آن  بیشتریاحصائیۀ مؤسسات خیریۀ بین المللی ازدیاد 

 .بیچارگانی راپور میدهند که اجبارآ سرزمین های خویش را ترک گفته اند

ملیون  ۰۲وید که در یک دهۀ که گذشت، کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگ

اقتصادی، وضع ناگوار  -اوطان خویش را در اثر مصائب جنگ ها و دیگر مشکالت اجتماعی 

این راپور همچنان مشعر است که . اند پشت سر گذاشتهحقوق بشری، خشونت ها و مسائل امنیتی 

 ۷۹گشته اند، طوریکه از هر در مملکت های خود شان بیجادنیا،  در حدود دو چند این ارقام مردم 

منتشر  امسال جون۸۰راپوری که دیروز  همین در .رددگان شمار میگبیجا شد ۀنفر یکی در جمل

ان از کشور های سوریه، وینزویال، افغانستان، سودان یجوفیصد پناه ۸۰نشان میدهد که  ردیدگ

خپلواکی            استقالل   
                            www.esteqlaal.net                           
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اقتصاد ضعیف است که بیشترین ملل متحد ابراز میدارد که این ممالکی با  .جنوبی و میانمار هستند

 .مرفه دارای اقتصاد نه سرزمین های ،بار پناهندگان را پذیرفته اند

قطع نامۀ میالدی، اسامبلۀ عمومی ملل متحد به اتکاء به  ۰۲۲۲به تاریخ چهارم دسمبر سال 

ن نا، منحیث روز بین المللی پناه گزیجون ۰۲فیصله به عمل آورد که که همه ساله تاریخ  ۹۸/۷۷

را پنجاهمین سالگرد کانوانسین  ۰۲۲۸این فیصله نامه همچنان سال . رگداشت و استقبال گرددزب

کنوانسیون  .رده استکنموده و تصریح  نبیا ۸۷۷۸شناخت حالت و یا موقف پناه گزینان از سال 

است که حق  ۸۷۱۰اعالمیۀ جهانی حقوق بشر سال  ۸۱پناه گزینان همچنان جزئی از مادۀ نمبر 

پناه گزینی افرادی را که در خواست پناهندگی از سر زمین دیگری را به مناسبت تحت تعقیب قرار 

 .گرفتن قرار داشته باشند، مشخص میسازد

در حقیقت فیصله نامۀ مجموعی ممالکی است که از نقطۀ نظر حالت  ۸۷۷۸کانونسین  پناه گزینان 

ین بودن وی را تعیین نموده و هم چنان مصئولیت زخاص یک فرد، تحت شرائط خاصی حق پناه گ

 .سرزمینی را که وی را چون یک پناهده پذیرفته است، مشخص می سازد

که حق پذیرش منحیث یک پناه گزین را ندارد معین می نماید، مثال هم را  آنانینسیون مذکور انوک

فرت پناه گزینان هم تحت شرائط درین موافقت نامه، حق مسا. جنایتکاران جنگی نباید پنا داده شوند

و نمه یا کنوانسیون ژاین موافقت نا .خاصی تنظیم گردید که محدودیت هایی را در بر میگیرد

که به . مری االجراء گردید ۸۷۷۱، در ماه جوالی همان سال به امضاء رسید و در اپریل ۸۷۷۸

 . شهرت دارد« نسیون پناه گزینان ژنواکنو»نام 

مفصل مواد کنوانسیون پناه گزینان ژنو بر طوالت موضوع می افزاید، ولی این در حالیکه تشریح 

را باید تذکار دهیم که با سیل پناه جویان جهانی از هر نوع، تطابق حالت و قبولی پناه گزینان با 

اختیارات رد یا پذیرش آنان از جانب ممالک مختلفه، در شرائط امروز مواد مندرجۀ کنوانسیون 

طور . شود بر حاالت فراریان از حالت جنگ یا خطرات شخصی کامالً تطبیق نمود ژنو را نمی

مثال، امروز در ممالک غربی حتی امریکا، تعداد جنایتکاران جنگی از عصر اشغال افغانستان و 

دورۀ تنظیم های خون خوار تا زمان حکمروایی طالبان و حتی تا اآلن، تعداد زیاد و شناخته شدۀ 

 .پناه آورده اند ،با جرائم مشخص و اثبات گشتهچنان گروپ ها 



 

 تصویر آشنایی از اخراج روزمرۀ آوارگان افغان از پاکستان

در مورد طرز برخورد با پناهندگان، متأسفانه آنچه را از عرصۀ تقریباً چهل سال به اینطرف 

حادثه و خیانت و کشور های همسایه یعنی پاکستان و ایران در حق آوارۀ های افغان که از بد 

تاراج سرزمین شان با خیانت کاران داخلی، اجباراً به آن ممالک پناه برده بودند، هیچ هم آهنگی و 

برعکس نقض چنان موافقت نامه . پذیرش مواد مندرجۀ کنوانسیون پناه گزینان ژنو را نداشته است

نان کنوانسیونی مهر در حالی صورت گرفته است که هردو مملکت اعضای ملل متحد بوده و بر چ

 .تائید زده اند

تمام بین دولت ها و ه ممالک زیادی در آتش جنگ های نادر شرائط فعلی اجتماعات بشری ک

ه های سیاسی غرق اند، دامنۀ پخش تروریزم افراط گرایان هم که از جانب ممالک متمول و ژپرو

مشروع تمویل می گردند، وسعت و تعداد مواد مخدره و دیگر تجارت های نا گروپ های مافیای

ی جا شدگان روز افزون بوده و همه با یک آیندۀ تاریک و سرنوشت مجهمولی مقابل آوارگان و ب

ژنو چندان  ۸۷۷۸پس دیده میشود که شرائط پذیرش پناه گزینان بر اساس موافقه نامۀ . هستند

زمینۀ تطبیقی را نمی تواند دارا باشد، مخصوصاً قدرتمندی و استقالل در تصمیم گیری حکومات، 

 . راری از خشونت و جنگ های خانمان سوز را به آسانی نمی پذیرندهزاران آوارۀ ف

ایالت متحدۀ امریکا که از لحاظ تعامل قبول مهاجرین و پناه جویان با وسعت سرزمین و منابع 

دست داشته، همیشه پیش تاز و سخی بوده، دیده میشود که با تغییر حکومت و بهانه گیری بر 

تعدادی از ممالک اسالمی  ، اتباعحق مسافرت به امریکا را دارند معضلۀ تروریزم، حتی به آنانیکه

 .بزرگ را از ورود به این سرزمین منع نموده است



در شرائط نهایت دشوار رسیدن به ممالک اروپایی، هموطنان ما و فامیل های شان رنج، مشکالت 

ی های روزی نبوده که از غرق شدن در کشت۰۲۸۸سال  رمگینی را متقبل میشوند؛ دهو تلفات س

با . امن، تا جدایی و پراگندگی فامیل ها از همدیگر و آوارگی اطفال و جوانان افغان نشنیده باشیمنا

خطراتی که اطفال را تهدید میکند حتی ترافیک انسان هم با خرید و فروش آوارگان سوریه و 

 .افغانستان شامل بوده است

نستان فضای سیاهی از یک آیندۀ نی در افغاامت وخیم کشتار، فقر، بیکاری و ناروز بدتری و حاال

اینک به راپوری که  .معلوم، مردم را وادار به قبول خطرات بیشمار فرار و پناهندگی می نمایدنا

 :توجه کنید ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناه جویان منتشر نموده است

 

 پناه گزینان جوان و خردسال افغان در سرحدات اروپا با مشکل عدم پذیرش

 

 ینفوس مهاجر جهان است، کشور ها ۰۱حدود ٪ زبانیم افتهیانکشاف  یکه کشور ها یحال در

جمهور ترمپ  سیرا تحت غور داشته و شخص رئ شیمتحده پروگرام مهاجرت خو االتیمانند ا

و  یالملل نیب انیپناه جو ینیو زم ییاز سرحدات هوا تیحما یبرا یهر روز قواعد سخت تر

ملل متحد  یکمشنر عال کهیدر حال د؛ینما یوضع م ن،یالت یکایانه و امریمخصوصاً مردم شرق م

 دیبازهم تجد نیاستقبال از مهاجر یکشور ثروتمند برا نیخود را از ا یتقاضا انیدر أمور پناهجو

 .نموده است

 یکه تقاضا یکه در قبال کسان یتیمسوول یادا یدولت افغانستان برا نیامور و مسئول یایاول

در . سپرده اندو به پارلمان  هیقانون مهاجرت را ته  ۀکه مسود ندینما یدارند، ادعا م یپناهندگ

اصل  نیا هافغانستان مطرح است، چگون نیمهاجر یۀسال که جمعاً چهل سال قض ۸۷ نیدر کهیحال

 !ندارد؟ تیو قانون دهینگرد میمهم تنظ
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 ۸.۷دهد که هم اکنون   یکنندگان افغانستان نشان م  و عودت نیوزارت امور مهاجر یۀاحصائ

اقامت  یبه صورت رسم رانیدر ا گرید ونیلیم کیمهاجر افغان در پاکستان و حدود  ونیلیم

 .دارند

افغان در  یرقانونیمهاجر غ ونیلیم ۸.۱شدن اقامت  قانونمند یبرا)وزارت گفته است که  نیا اما

افغان در پاکستان  نیمهاجر. اقدام صورت گرفته است ران،یدر ا گریهزار د۷۲۲پاکستان و حدود 

  یداده م زهیبر اساس مدت پاسپورت شان و رانیاما در ا ،شوند  یاقامت ثبت و راجستر م یبرا

 (.ودش

پناه را  یهزاران افغان ب نیمهاجر یالملل نیهردو کشور بدون در نظر داشت حقوق ب کهیدر حال 

و  هیپناهندگان افغان در ترک یبرخ ن،یتعداد مهاجر نیا ۀبرعالو. به کشور شان عودت داده اند

بر اساس گزارش  .شوند  یبرگشت داده م یبرند که گاه گاه  یکشورها بدون اسناد به سر م ریسا

ماه گذشته ایران  چندکه در جریان هفتۀ جاری نشر شد، در افغانستان  المللی مهاجرت  سازمان بین

 .اخراج کرده است به بهانۀ مرض کرونا هزار مهاجر افغان را از آن کشورصد ها 

البته در چنین روزی از پناه جویان افغان مقیم پاکستان و ایران هم که عمریست با تبعیض و آزار 

م باید گوناگون از جانب عمال آن دولت های ظلم پیشه به مصائب بیشماری دست به یخن هستند، ه

، هر روز تعدادی که به جبر از مطمئن و فقر در افغانستاناوضاع ناوجود جنگ،  یاد نمود که با 

با انواع بدبختی رو برو اند و آن عده که هنوز در  می نمایند،اخراج گردیده و مراجعت  آن ممالک

 .اند برند، هم با مشکالت بی حد و حصر گرفتاربه سر می  کشور هاآن 

 

 پایان

 

 

 

 

 


