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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 

 

 

 

 

 
 ۲۰/۰۶/۲۰۲۱          حقوقدانان افغان در اروپا

 

 پناهده یانجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز جهان امیپ
 ۲۰۲۱جون  ۲۰

 
ضمن  انجمن حقوقدانان افغان در اروپا یرهبر ی. شورا باشدیپناهنده م یالملل نیجون ، روز ب ستمیب امروز
نجات  یکه برا داردیم یرا گرام گرید یهموطن و صد ها انیپناهجو شماریتعداد ب ادیروز ،  نیاز ا داشتیگرام

گرفته اند ،  شیکشور ، راه مهاجرت را به پ در یاسیو س یاجتماع گریجنگ و دها مظالم د از فالکت جان خود
  .را از دست داده اند شان یجان ها پر برف یها زمستان در کوه یاز سرد ایو آبها شده طعمه امواج تباه کن یول
 

ها پناهنده و پناهجو در سطح  ونیسرنوشت مل مرتبط به و موانع پناهنده و معضالت» وزر نیساله در ا همه
در  یحکومت ریو غ یحکومت یالملل نیب یپناهنده گان سازمان ملل متحد ، نهاد ها یعال یازجانب کمیسار «جهان

 . ردیگیدولتها قرار م تیو مسئول یمحراق توجه جامعه جهان
 

و  قیتشو ،یداخل یها و جنگ ها یریمختلف مواجه است، درگ یجهان ما با انبوه از بحرانها ،یاوضاع کنون در
از مردم وطن،  یادیموجب شده است که تعداد ز یو نژاد ی، مذهب ی، زبان یقوم ینفاق افگن به جنگ ها و کیتحر

  .خود را ترک کنند زادگاه، شهر و منطقه
 

و  یداعش -یطالب انیتوسط جان یسیو ترور یحمالت انتحار افغانستان، تداومدامنه جنگ در کشور ما  شدت گرفتن
 یایبدون جنگ و اح ندهی، اعتماد مردم کشور را نسبت به آ یو بحران اجتماع جنگ تیریدر مد یهمآهنگ عدم

 ، انینظام ریبه غ شتریب تلفات نه تنها با وارد آوردن ستانیترورر اکنون ثبات و صلح به حد اقل قرار گرفته است.
خطر بزرگ سلب همه  اند. دهیگرد یو مذهب یقوم یها یعقده مند هیتحت سا یدسته جمع یقتل ها اتیمرتکب جنا
سلب  ها کودک از نعمت رفتن به مکتب ونیقرار دارد. حق مل یمردم در معرض نابود یو مدن یحقوق بشر

امراض  وعیاز ش یریگ یحفظ صحت و جلو یبرا بردن مکاتب و موسسات عام المنفعه نی. از باست دهیگرد
وحشتناک  از حالت یناش یها یدینا ام همه نیمبدل شده است . ا روز یدیتراژ به یو قتل کارمندان صح کودکان

 با عث را یوق بشرو حق اتیح قپناهگاه ، کسب ح یترک مادر وطن و جستجو انتخاب در افغانستان ، یکنون
 یجسجو و ط امن را یبه کشور ها دنیرس یاست که هزاران هموطن ما به قبول هر گونه خطر راه ها دهیگرد
  .کنند

 
در مورد حقوق  ۱۴و  ۱۳م. مواد  ۱۹۴۸دسامبر  ۱۰ حقوق بشر مصوب یجهان هٔ یشک حق پناهنده در اعالم بدون

  :پناهنده وضاحت داده است که
 
 .آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کنند یهر کس حق دارد که در داخل هر کشور- 
  .به کشور خود باز گردد ایو از جمله کشور خود را ترک کرده  یهر کس حق دارد هر کشور- 
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 کند و از اریپناه اخت گرید یجستجو و در کشورها یشکنجه و آزار، پناهگاه ب،یهر کس حق دارد در برابر تعق- 
  .دیاستفاده نما یحق پناهنده گ

 
 یجهان هیاعالم یملل متحد و محتوا ۱۹۵۱سال  ونیکنوانس یبر محتوا یحقوقدانان افغان در اروپا ، متک انجمن
 . ماباشدیم رانیتمام حقوق حقه هموطنان ما در کشور ها ، اخصن در پاکستان و ا نیبشر خواهان تآم حقوق
 .میباشیهموطنان ما م یگ پناهندههمه حقوق  نیتآم در قبال همه دولتها تیمسئول یادا ارخواست

 
  حرمت با

 رهبرى انجمن شوراى
 عبدالواحد سادات رئیس انجمن میر
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