
 

 

 

 

 روزبین المللی مهاجرت

 

روز  دراین شناخته شده است ، « روز بین المللی مهاجرت » هجدهم دسامبر بر اساس فیصله سازمان ملل متحد  

بگوش  ی بشری، که تا دو صد ملیون تخمین میشود ،جامعه ی« اقلیت محروم » فرصتی بوجود میآید تا صدایی این 

 جهانیان برسد.                                                                                                                                   

این روز برای افغانان در پهلوی بعد بین ا لمللی ، دارایی اهمیت بزرگ ملی میباشد ) مهاجر و مهاجرت در تاریخ 

گ اسالم و واز حضرت آدم و تا پیغمبربزر« هجری ــ شمسی » و تقویم رسمی کشور  شندکلمات آشنا برای افغانان میبا

دادند مهاجران پنداشته میشوند ( ، در بیشتر از سه دهه افغانان بزرگترین رقم مهاجران جهان را تشکیل می زمره... از

 و در احوال فعلی نیز بعد از سوریه در مقام دوم قراردارند.                                                                            

 مسله مهاجرت بخشی از تراژیدی افغانستان وداستان غم انگیزازکتاب تاریخ خونباروطن ما پنداشته میشود ، بدینرو:

 باید بمثابه داعیه ملی به آن نگاه وپرداخته شود ، این بدان مفهوم است تا علی الرغم تفاوت ها در دیدگاه ها ، باید 

دولت افغانستان ، پارلمان ، جامعه مدنی ، سازمانهای مدافع حقوق بشر و نهاد های مدافع حقوق افغانان در خارج 

کشور ، عطف توجه به معضله مهاجران ، بیجاه شدگان و پناهندگان را درگام نخست باید بحیث معضله انسانی وبشری 

 نمایند و در ثانی از دید حق وحقوق آنان که در قوانین ملی وبین المللی مسجل میباشند ، بدان پرداخته شود.           

د ر سال روان عیسوی ما شاهدر حالیکه متاسفانه در مراحل مختلف و در هر تغیر تعداد مهاجران بیشترگردیده ود

مقابله  برآمدن   کتلوی جوانان تحصیل یافته از کشور میباشیم ، باید علل و عواقب آن دلسوزانه بررسی و راه های

 قانونی وعملی جستجوگردد.                                                                                                                   

اظهرمن الشمس است که پدیده مهاجرت از همان آغاز غم انگیز بوده و با اندوه و درد ورنج تداوم میآبد. ملیونها 

دست  افغان درین چهاردهه در پاکستان و ایران وتا پنج قاره جهان مصایب بیشماری را متحمل گردیده وتا کنون با آن

و پنجه نرم مینمایند، بازگشتاندن افغانان از دوکشور همسایه با واقعیت های تلخ وطن سازگار نمیباشد. براساس 

گذارشات مطبوعات مهاجران افغان که در ایران با هزارویک مشکل مواجه اند، به جنگ سوریه سوق میگردند . 

انان در آنانیکه با تقبل مشکالت عدیده به اروپا میرسند ، با فصل جدید از مصایب مواجه میگردند ، تعداد زیاد افغ

نهاد ابه لکه ننگ بروجدان بشریت قلمداد میگردد ) انجمن پیشمسیر راه هالک ویا در ابحار غرق گردیده اند و بمث

رت ثبت مینماید تا فوتوی غم انگیز طفللک افغان که در زیر نشر گردیده است، بحیث سمبول روز بین المللی مهاج

در موده صفحات فیس بوک خویش نشر نو همچنان از هموطنان ارجمند دوستانه تقاضا میگردد تا این فوتو را در گردد

           پخش وسیع سمبول روز بین المللی مهاجرت  سهیم گردند. (                                                                          



 

 

 

 

 

 

از ترکیه تا یونان ، ایتالیا ومجارستان مهاجران افغان دوزخ را تجربه مینمایند ومحالت تجمع مهاجران یونان 

ومجارستان، به استناد اظهارات مسوولین اتحاد اروپا ، حالت بهتر از شکنجه گاه ها را ندارد ) براساس گذارش دو 

ی وشمال روز قبل اتحادیه اروپا شیوه غیر قابل توجیه مجرم شناختن بر آنان اعمال میگردد  ( ، آنانیکه به اروپای غرب

 اروپا میرسند ، با مشکالت جدید ودیپورت جبری مواجه میباشند.                                                                   

د را حها وپیشنهادات خوانجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه نهاد مدافع حقوق افغانان ، در حالیکه پیوسته طر

شور نموده است ، یکبار دیگر به تمام مراجع ذیربط در داخل ک ائهدررابطه به مشکالت پناهندگان و مهاجران افغان ار

 و نهاد های مدنی و مدافعان حقوق افغانان ، دفاع از داعیه ملی مهاجران را مطرح مینماید ، تا همه با اشتراک مساعی

غانان ند و مستحق خود قرار داشته و دین انسانی و افغانی ما را ادا نمایم . صدایی مشترک افدر خدمت هموطنان مستم

زمینه آنرامساعد خواهد ساخت تا توجه مراجع ذیربط بین المللی ) سازمان ملل متحد ، اتحاد اروپا و کشور های 

 مربوط ( به معضالت و مصایب مهاجران افغان جلب گردد.                                                                            

                                                      با احترام

 

 

 


