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 په اروپاکی دمیشتوافغانانودټولنوفدراسیون
 فدراسیون سازمانهای افغانهای ممیم اروپا

 
 

تجلیل از رَزجٍاوی پىاٌىذي درشرایط بحران سیستم پىاٌىذگی درکشُر ٌای میسبان  

 ۲۰۲۲ خْى ۲۰

 هاٍ خْى صْضت هیگیطز، ُسف آى تٔا کیس تط ایي اصل است کَ پٌاٌُسگی ۲۰تعضگساضت اظ ضّظ خِاًی پٌاٌُسٍ کَ ُوَ سالَ تتاضید 

 ژًیْ زض هْضز پٌاٌُسگی ۱۹۵۱ کٌْاًسیْى ۱یک حك است ّ کسی هستحك پٌاٌُسگی هیطْز کَ تؼطیف پٌاٌُسٍ، هٌسضخَ زض هازٍٔ 

َٔ هدوغ ػوْهی هلل هتحس تطای تصْیة ایي کٌْاًسیْى ، تؼساز ۷۰اها تا گصضت تیص اظ . تاالیص لاتل اًطثاق تاضس  سال اظ هصْت

 ضسیسٍ صس هیلیْىاًساًِائی کَ خٌگ، اذتٌاق سیاسی، ستن ًژازی یا هصُثی آًِا ضا آّاضٍ ساذتَ است، تطای ًرستیي تاض تَ تاالتط اظ

َٔ . است الثتَ زّ ثلث ایي ضلن ضا تیدا ضسگاى زاذلی تطکیل هیسُس کَ تَ اثط خٌگ ُا ّ یا آفات غثؼی ًا گعیط تَ تطک ذاًَ ّ کاضاً

اظ ضّظ خِاًی پٌاٌُسٍ تطذی . تمیَ ُوَ پٌاٌُسگاى ّ پٌاُدْیاى اًس. ذْز ّ پٌاٍ تطزى  تَ ترص زیگطی اظ کطْض ضاى ضسٍ اًس

ساظهاًِای ػعْ فاضّ تا کٌفطاًسِا، ًوایص فلن ُای هستٌس زض هْضز هطکالت پٌاٌُسگی، تْضًوٌت ُای سپْضتی ّ تظاُطات 

زض ضِط ُْفس زّضپ ُالٌس تطًاهَ ُای هتٌْع تَ اتتکاض ًِاز پاهیط ّ ُوکاضی فسضاسیْى اًدوٌِای پٌاٌُسگاى . ذیاتاًی تدلیل کطزًس

َٔ تعضگساضت ػوْهی پٌاٌُسٍ ُا زض ضِط .   تَ اضتطاک ُوْغٌاى ها تطگعاض ضسKans4Uّ ًِاز  (FAVON)افغاى زض ُالٌس  تطًاه

.  ًیع تا هؤفمیت ُوطاٍ تْز (ُوا)لیسى تَ اضتطاک فؼال اًدوي افغاًِای همین ُالٌس 

الثتَ صحثت زض هْضز پٌاٌُسگی اضتثاغ هستمین تا کاًْى ُای تطٌح زض خِاى زاضز کَ زض آى حمْق تطط ّ حمْق تسي الوللی تطط 

اگط چَ زّل لسضتوٌس خِاى ّ هٌطمَ تطای گطم ساذتي تاظاض فطّش اسلحَ اظ غطیك تطسیس اذتالفات . زّستاًَ تطست ًمط هیگطزز

سیاسی، ایسئْلْژیک لْهی ّ هصُثی، ذْز زض ایداز خٌگِا ّ افعایص تؼساز پٌاُدْیاى ضطیک ّ گاُی ُن تاًی آى اًس، اها ضّظ تا 

 ژًیْ ّ پطّتْکْل ُای آى افعّزٍ هیطْز ّ هْاضز ًمط هْاز ۱۹۵۱ضّظ تط هسؤلیت گطیعی ضاى زض تطاتط کٌْاًسیْى پٌاٌُسگاى 

زض اضتثاغ تا ّسؼت هطکل پٌاٌُسگی افغاًِا، زّل ایطاى . کٌْاًسیْى هصکْض ّ سایط اسٌاز خِاًی تطط زّستاًَ اظزیاز هی یاتس

 ۱۰۰۰ایطاى ضّظاًَ حس الل . اها تیطتط اظ ُط کطْض زیگطی تَ اذطاج پٌاُدْیاى افغاى ضست هیثرطٌس. ّپاکستاى همصطیي ػوسٍ اًس

پاکستاى تا ّصف زضیافت کوک هالی اظ هلل هتحس ّ زّل . هِاخط افغاى ضا صطف اظ هطظ ًیوطّظ تَ افغاًستاى زیپْضت هیکٌس

تَ هثالِای شیل کَ . زاظز. غطتی تطای ػسم تْصل تَ اذطاج افغاًِا،  گاٍ گاٍ تَ ذاغط اُساف سیاسی تَ اذطاج کتلْی افغاًِا هیپ

َٔ اضّپا ّ زّل ػعْ آًطا احتْا هیکٌس تْخَ کٌیس :  ترلفات اتحازی

ًٔ ارَپا  هسیتطاًَ زض سْاحل ایتالیا اظ یک لسوت ایي تحیطٍ ّ یًْاى زض  آتِای: َاپس فرستادن پىاٌجُیان از مرز ٌای خارجی اتحادی



  
 

 

 4تر2 له:د پاڼو شمیره

 maqalat@afghan-german.deئپَ زغَ پتِلَ هْږ سطٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ.  ښت تاسْ ُوکاضۍ تَ ضاتْليىپَ زضافغاى خطهي آًالیي 

 ئُیلَ هي یْ ذپلَ لیکٌَ لَ ضالیږلْ هرکې پَ ځیط ّ لْلـ، زلیکٌې ز لیکٌیعې تڼې پاظّالي ز لیکْال پَ غاړٍ زٍ : یادونه

 

 

 

 ۲۱۵۷۶ تا تحْیل لْذ اهعاء تیص اظ ۲۰۲۱ سپتوثط۱۴لٌس تتاضید ااػتطاض خْاًاى افغاى زض هماتل پاضلواى ٍ

 

ایي حطکت غیط . هیثاضٌس (تطکیَ/لیثیا)لسوت زیگطآى ضاُس هدثْض ساذتي لایك ُای پٌاُدْیاى تَ تاظگطت تَ کطْض آًططف آتِا 

ظوٌاً غی چٌس سال اذیط تَ هطگ ُعاضاى پٌاُدْ . لاًًْی است ظیطا تَ پٌاُدْیاى هصکْض حك زضذْاست پٌاٌُسگی زازٍ ًویطْز

. زض تیي ایي لایك ُا ػسٍٔ ظیازی افطاز هستحك پٌاٌُسگی ّ یا زض حال فطاض اظخٌگ هْخْز هیثاضٌس. هٌدط ضسٍ است

  : در مسیر بالکان لت َ کُب، شکىجً، کشتسارمایه ٌا َ اوتظار طُالوی

َٔ اضّپا اظ غطیك تطکیَ، صطتستاى، تْسٌیا، کطّاسی تسیاض ذططًاک است زض ًعزیکی ضِط تیِاج تْسٌیا یک کوپ . سفط تَ اتحازی

َٔ اضّپاست اها ضاهل لطاض زازى )ایي کوپ ًعزیک سطحس کطّاسی . چٌس صس ًفطی تٌام لیپا ّخْز زاضز کطْضی کَ ػعْ اتحازی
پْلیس سطحسی کطّاسی تا پٌاُدْیاًی کَ اظ تْسٌیا زاذل سطحسات کطّاسی هیطًْس، ضّش ظالواًَ . ّالغ هیثاضس (ضٌگي ًیست

زض ظهستاًِای سرت ّ پُط تطف هستِا . زاضًس، آًِا ضا لت ّ کْب ًوْزٍ ّ ترصْظ خْاًاى ضا تصْضت ّحطتٌاک ضکٌدَ هیکٌٌس

 ًیع یک تین تحمیماتی اظ ذثطًگاضاى حوالت ۲۰۲۱زض سال . زض ظیط تطف ًگِویساضًس ّ تؼس زّتاضٍ تَ تْسٌیا زیپْضت هیکٌٌس
، ّ تطای اػتطاض تَ ساظی کطزًس  هستٌس Shadow Game  متٌا ّ ظذن ُای پٌاُدْیاى ضا زض فیلوی اذطًْت تاض پْلیس کطّاسی

 اهعاء ّ تا حعْض کْزکاى پٌاُدْ ّ خوؼی اظ ٌُطهٌساى ّ خاهؼَ هسًی اظ ۳۱۶۳۶سیاست پٌاُدْ ستیعی تا خوغ آّضی 

سال لثل ًیع خوؼی اظ .   حطکت اػتطاظی ذْتی ضا تطاٍ اًساذتٌس۲۰۲۲-۶-۱۴کطْضُالٌس ّ خْاًاى اظ کطْضُای هرتلف تتاضید 

 اهعاء تطای تِثْزی ّظؼیت پٌاٌُسگاى ّ تطسویت ۲۱۷۷۶ تا خوغ آّضی ۲۰۲۱-۹-۱۵خْاًاى افغاى تٌام خٌثص آظازی تتاضخ 
ّ ضٌاسائی ضسوی  ًیع تا کٌْى تغییطی زض ّظؼیت هطظُا حطکات اػتطاظیاها ایي ضٌاذتي ًا اهي تْزى افغاًستاى تحْیل زازًس، 

.  آضکاضضس۲۰۱۶ ّ ۲۰۱۵ تحطاى سیستن پٌاٌُسگی زض اضّپا تا هْج تعضگ پٌاُدْیاى .ًیاّضزٍ استافغاًستاى تحیث کطْض ًا اهي 

اها هماهات اضّپا ّ زّل ػعْ آى تَ ػْض اصالذ ایي سیستن، تَ استفازٍ اظذطًْت تطای کْچک ًگِساضتي ایي هْج تْصل 
 ۲۰۲۰ ّ تْسٌیا زض سال ا ُعاض ػمة ضاًسى غیطلاًًْی پٌاُدْیاى زض هطظ هیاى کطّاسی۱۶ ساظهاى ُای حمْق تططی اظ . خستٌس

 ُعاض هایي اظ ۲۰۰ هطظ چٌسیي کیلْهتط خٌگل ُای اًثٍْ ّخْز زاضز کَ زض ترطی اظ آى ٌُْظ ُن حسّز ُویي زض.. سري گفتَ اًس

َٔ زّضاى خٌگ    . تَ خای هاًسٍ استتالکاى۱۹۹۰زُ
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 ۲۰۲۲-۶-۱۴اػتطاض ّ سرٌطاًی خْاًاى پٌاُدْ زض پاضلواى اضّپا تَ ػسم حوایت اتحازیَ اضّپا اظ کْزکاى پٌاُدْ تطّکسل 

 

ًٔ پىاٌىذگی افغاوٍائی کً قبل از سقُط جمٍُری اسالمی بً ارَپا آمذي اوذ : تُقف اجراآت برپرَس
َٔ پٌاٌُسگی زٍ ُا ُعاض پٌاُدْ کَ لثل اظ افتازى لسضت تسست غالثاى زض اضّپا زضذْاست پٌاٌُسگی زازٍ تْزًس، تؼس اظ ضّیساز  پطّس

لطاض هؼلْم زّل . الثتَ اخطاات زض هْضز اذطاج پٌاُدْیاى ضز ضسٍ ًیع هتْلف است.  هتْلف ضس۲۰۲۱ اگست ۱۵سمْغ کاتل زض 

اضّپا هٌتظط اًس تا ًرست غالثاى یک همساض ًطهص ترطچ زٌُس ّافکاض ػاهَ زض اضّپا تا حسی تطای اذطاج افغاًِا هساػس گطزز، ّ 

ایي افغاًِا سالِای غْالًی ضا زض کوپِا گصضاًسٍ اًس، ّهطکالت اکثطیت آًِا تا غالثاى . تؼس اظ آى آغاظ تَ تؼیي سطًْضت ضاى کٌٌس
َٔ کٌْاًسیْى ژًیْ است. تْزٍ است  . پس تْلف تصوین گیطی زض هْضز آًِا ّ توسیس هکطض آى غیط ػازالًَ ّ هرالف ضّحی

 

 :ٌمُطىاوی کً در چُکات بروامً تخلیً از افغاوستان خارج شذوذ ویس مشکالت خُد را داروذ

در برخی کشور ها به ایشان اجازهٔ الامت مؤلتی داده . وضع هموطنان تخلیه شده از افغانستان نیزدر مجموع  تعریف زیادی ندارد

اما مشکالت اسکان ایشان یک مشکل . در یکعده کشور های دیگراروپائی اجازهٔ الامت که میتواد به دایمی تبدیل شود. شده است

بخشی از آنها هنوز هم در کشور های شرق میانه در کمپ ها اند و به دولت غربی که آنها را انتمال داده، . تمریباً عمومی میباشد

. در انگلستان عدهٔ زیادی هنوز در هوتل ها بسر میبرند و کار های اجازه نامهٔ الامت طوالنی مدت ندارند. فرستاده نشده اند

.  هزاران هموطن ما نیز در پاکستان و ایران منتظر تکمیل اجراآت یا تعین پرواز خود اند

:  پالیسی احداث مراکز پذیرش پناهجویان در یکی از دول فقیر

.  توسط وزارای داخلٔه برخی دول عضواین اتحادیه مطرح شد۱۹۹۹ کاربرد این پالیسی در اتحادیٔه اروپا در سال 

نخستین شکار این پالیسی متنازع فیه که مشکل را حل نمیکند بلکه از اروپا به دول همجوارکشور های جنگزده انتمال 

دولت پاکستان در برابر پول حاضر شده بود تأمین مرکز بود وباش مؤلت . میدهد،  پناهجویان افغان در هالند بودند

فدراسیون انجمنهای پناهندگان افغان . برای هزاران پناهجوی افغان که از طریك پاکستان عازم اروپا شده بودند، بپذیرد

  نفری  و الامه دعوی لضائی علیه وزیر عدلیٔه هالند از تطبیك ۵۰۰۰توانست با برگزاری تظاهرات  (فافون)در هالند 

انگلستان که فعالعضو . اما این پالیسی کماکان درصدر اجندای  اتحادیٔه اروپا میباشد. پالن اخراج جمعی جلوگیری کند

توافمنامه با دولت روندا برای . اتحادیٔه اروپا نیست، لانون جدیدی برای پناهندگان وضع کرده که بسیار سختگیرانه است

اسکان کسانی که در بریتانیا درخواست پناهندگی شان یکبار رد شده است، شکل افراطی همان پالیسی نگهداری و 

دولت انگلستان با وصف اعتراضات داخلی و جهانی بشمول محکمٔه اروپائی عدالت . اسکان منطموی پناهجویان است

. براین پالیسی غیر لانونی، بر تطبیك آن پا فشاری میکند

 چه باید کرد؟

برای آوردن فشار سیاسی معنی دار بر اتحادیهٔ اروپا و دول عضو آن باید افغانها و تشکل های شان در دول میزبان در  -

 . چوکات اهداف معین متحد شوند

 . اعتراض های دسته جمعی  بر پالیسی ها و شیوه های کاری غیر لانونی که در فوق از آن تذکار رفت -



  
 

 

 4تر4 له:د پاڼو شمیره

 maqalat@afghan-german.deئپَ زغَ پتِلَ هْږ سطٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ.  ښت تاسْ ُوکاضۍ تَ ضاتْليىپَ زضافغاى خطهي آًالیي 

 ئُیلَ هي یْ ذپلَ لیکٌَ لَ ضالیږلْ هرکې پَ ځیط ّ لْلـ، زلیکٌې ز لیکٌیعې تڼې پاظّالي ز لیکْال پَ غاړٍ زٍ : یادونه

 

تبلیغ و نشرات به زبان کشور میزبان در رابطه با مشکالت کشورهای منبع و عدم آمادگی حکام دولت میزبان برای  -

 .کمک به تغیر اذعان عامه

اعتراضات خیابانی وسیع ازطریك اشتراک مساعی همه نیرو های طرفدار پناهندگالن علیه انحرافات از کنوانسیون  -

 . پناهندگان

 .مبارزه علیه جنگ و جنگ افروزی در کشور های عمب نگهداشته شده -

 

« فارو»هیأت مدیرٔه فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا 

 


