
 پناهندگان و پناهجویان برای را دشوارعرصه و سخت قوانین وضع روزبا روزتا اروپایی کشورهای مقامات درحالیکه

 بهانه و جویی بهانه با افغانی پناهجوی برای را دراروپا قانونی اقامت و قبولی جواب گرفتن بخصوص و  تنگترساخته

 برگردد دوباره آمده که راهی از تا میسازند ناممکن مختلف های تراشی

 متحدانه دفاع بجای میکنند، تداعی نیز پناهجویان حقوق مدافع را خود که اروپا مقیم افغانی نهادهای برخی متاسفانه  

 و سازی باز در افغانی مهاجرین نقش)  زیرنام را هایی کنفرانس اصطالح به و جلسات ها، نشست پناهندگی، ازحق

   … وغیره( درافغانستان ملی وحدت حکومت تحکیم

 دولت ازمقامات اروپا، در افغان مهاجرین نام از هایی قطعنامه و ها صدوراعالمیه با و انداخته براه آنجا و اینجا

 سهیم دولتی درقدرت و مساعد را دولتی درارگانهای متخصصین بعنوان شان تقرر و جذب زمینه تا طلبند می افغانستان

 .سازند شان

 چه میکشیدند فریاد را خویش خطرمرگ و سیاسی تعقیب فریاد دیروز تا که محترم نهادهای این که است سوال قابل

 و شد خطررفع این  بیکبارگی اروپا در شان فامیلهای و خود شدن بجا جاه و پناهندگی قبولی ازگرفتن بعد افتیدکه اتفاقی

    زد؟ برسرشان افغانستان بازسازی شوق

 آن گزاف مصارفات که کنفرانسهایی اصطالح به و ها نشست چنین که معتقداست درآلمان افغان مهاجران شورای 

 ، است وطن ترک اصلی دلیل و  پناهندگی منطق و درکشور سیاسی تعقیب نفی تنها نه میشود، تمویل غیب ازخزانه

 آن به متکی تا  کشورها این پناهندگی ضد براجراات است مهرتائیدی واقع در و طلبانه تسلیم و سازشکارانه اقدام بلکه

 هزار ها ده به تعدادشان که دراروپا ما هموطن وارد تازه و سرنوشت بی پناهجویان به بتوانند وآسان ساده و براحتی

 بیشتربخشند سرعت و تشدید کشورامن زیرنام را شان مجدد وعودت ارائه منفی جواب نفرمیرسد،

 روز چند درهمین ما هموطن ازپناهجویان ای عده بشری ازکرامت دور و  وحشیانه نهایت و اجباری اخراج چنانچه

 .است آن های نمونه از یکی اخیرازکشورسویدن،

 که ارگانی هر ازجانب اروپا در افغان مهاحرین ازنام را ها کنفرانس و ها گردهمایی تدویرچنین اینکه ضمن ما

 کسانی افغان، مهاجران که میسازیم باردیگرخاطرنشان نیستیم و نبوده همصدا و میکنیم تقبیح شدیدا میگیرد، صورت

 : که نیستند پناهندگانی و پناهجویان تبعیدشدگان، جزهمان

 سوی از" نژادی" و ملّی تعلق یا و اجتماعی خاص گروه یک به تعلق دلیل به یا مذهبی یا سیاسی باورهای دلیل به

 شان جان و داشته قرار پیگرد و تعقیب تحت کشور در حکومت، به وابسته غیر یا وابسته نهادهای یا حکومت

 اند کشورشده ترک مجبوربه لحاظ بدین و درخطربوده

 باقیست، خود قوت بهمان و نشده برطرف خطرهنوز این متأسفانه که



 در)  اصطالح به نقشی نه و است مساعد بکشور دوباره برگشت امکان نه کنونی احوال و اوضاع و  درشرایط لذا و

 .باشند داشته میتوانند  وغیره( درافغانستان ملی وحدت حکومت تحکیم و بازسازی

 از دارند، کار و سر و شناخت و رابطه حکومتی سرشناس اشخاص و قدرت مافیای باندهای با مهاجرینکه حساب البته

 .نداریم کاری و سر باآنان ما و است مستثنی امر این

 حقوق جهانی اعالمیه چهاردهم ماده حکم درنظرداشت با تا طلبیم می اروپایی جامعه عضو کشورهای تمامی از ما بنا  

 پناهندگی حق اند، گذاشته امضاء آن درپای خود که  جویان پناه حقوق از دفاع در 1951 ژنو کنوانسیون وتعهدات بشر

 رستمی خوان هفت از مشقات هزاران با که ما هموطن پناهندگان و پناهجویان و مهاجرین برای را اروپا در اقامت و

 تراشی بهانه و ها جویی بهانه با شمرده محترم اند، آمده اینجا به خطر و خوف بدون و امن زندگی امیدیک به و گذشته

 جهنم به هدوبار وغیره،  دربازسازی اشتراک ، کشورامن ، اساس بی پناهنده زیرنام پناهندگی ضد و غیرانسانی های

 نفرستند قدرت مافیای باندهای و کشان آدم و تروریستان

 !متوقف افغان پناهجویان اجباری اخراج

 درآلمان افغان مهاجران شورای مسئولین


