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    يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي  
   سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا يونـفدراس  

 
 
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe 

- FAROE - 
 

   ٢٠٠٧ اگست ٢۵ليدن، 
       

  !باشندگان کمپ جلوزی را فاجعۀ انسانی تهديدميکند
  

ده ها هزارفاميل که بخاطرجنگ، استبداد قرون وسطايی، فقرشديد، . جاد کمپ جلوزی را همه بخاطر داريمتراژيدی اي
پاکستانی ما " برادران"را ترگفته بودند، ازطرف " امارت اسالمی "بيکاری وفقدان هرگونه خدمات اجتماعی قلمرو 

خبرتلفات انسانی ناشی . يات خودرا بگذرانندبه دشت سوزان جلوزی رهنمايی شده بودندتا در آنجا آخرين رمقهای ح
از کم آبی ومرگ اطفال مهاجرينی که دردشت سوزان بدون يک چتربسر ميبردند، موسسات بين المللی غيردولتی 
وافغانهای مقيم خارج را تکان داد وايشان با برداشتن نخستين قدمها توجه جهان را به فاجعۀ انسانی که درشرف وقوع 

درين کمپ . آب آشاميدنی، ادويه وخيمه بتدريج ارسال گرديدواز فاجعه تا حدی جلوگيری بعمل آمد. دبود جلب نمودن
هنوزهم پناهندگان قسمأ درکمپها زندگی ميکنندولی اطفال شان به مکاتب دسترسی دارندومريض شان در کلينيکهای 

اترازمهاجرين سايرکمپهای مهاجرين افغان مهاجرين اين کمپ از لحاظ بنيه مالی بسياربينو. داخل کمپ تداوی ميگردد
بنابرين پرداخت مصارف اسکان مجدد وادامۀ زندگی درکشوريکه جوانهای تحصيلکرده آن چانس . درپاکستان اند

  . کاريابی ندارند، برای پناهندگان کمپ جلوزی مشکلتر از سايرمهاجرين برگشته از پاکستان ميباشد
ه کشور خودشان، به داستان دنبله داری شباهت دارد که هربخش آن در يک برگرداندن اجباری مهاجرين افغان ب

انتظارميرفت کشورهای ميزبان با بدترشدن وضع امنيتی در داخل . کشور جداگانه وقوع مييابد وثبت تاريخ ميگردد
ان افغان را آنها برعکس طی سال روان پروسه برگرداندن اجباری پناهجوي. افغانستان، اين پروسه را متوقف سازند

کمراقتصاد مصرفی وبی پايۀ افغانستان هنوزازفشار بيش . تسريع بخشيده وبا شدت عمل تطبيق ميکنند
ازصدهزاراخراجی که درتابستان امسال طی شش هفته از ايران ديپورت شدند، راست نشده بود که پاکستان بسته شدن 

باين سلسله روزانه .  طی سال جاری اعالن کردرا) کچه گری، جلوزی، جنگل پيرعليزی وگردی جنگل(چهار کمپ 
صدها فاميل کلبه های را که بدستان خويش آباد نموده اند ترک ميکنند وتوسط الری های پاکستانی به مراکزملل متحد 

اطفال واکسين ميشوندوبه ايشان در مورد ماين ها . برای بازگشت پناهجويان درداخل افغانستان انتقال داده ميشوند
معلومات داده ميشود، به هر نفر صددالربه عنوان سفرخرچ به اقتگاه اصلی شان ومصارف اغازمجدد زندگی در 

 تو گويی خانه اين اشخاص . کشورپرداخت ميگردد وآنگاه بدست سرنوشت سپرده ميشوند
 

ان مانده ووزارت امور مهاجرين با امکانات وسيع آماده کمک عملی به ازبربادی جنگ ودستبرد مافيای زمين در ام
اجتماعی متعددی -اين حالت باعث وسيع شدن پروبلم بيجا شدگان داخلی وتشديد مشکالت اقتصادی. اين مهاجرين است

  .گرديده است که مردم افغانستان به آن مواجه اند
  

کميساری عالی ملل متحد، بادرنظرداشت . ببندد٢٠٠٧اگست  ٣١ قراراست دولت پاکستان کمپ جلوزی را بتاريخ 
واقعيت تلخ شرايطی که عودت کنندگان بخصوص درفصل زمستان به آن مواجه اند، ازحکومت پاکستان خواسته 

 ٢بادرنظرداشت قرارداد سه جانبه که بتاريخ .  به تعويق بياندازد٢٠٠٨است تا مسدود نمودن کمپ جلوزی را تا سال 
 جاری توسط دولتين پاکستان وافغانستان وکميساری عالی ملل متحد برای مهاجرين امضا شده، برگشت اگست سال

افغانها ازچهارکمپ فوق الذکر پاکستان بايد جنبه اختياری وتدريجی داشته باشدوبا درنظرداشت وضع امنيتی وظرفيت 
 مبنی بر تعويق بستن کمپ UNHCRاست پاکستان تا اکنون به مقابل درخو. پذيرش حکومت افغانستان صورت گيرد

ممکنست پاکستان به مهاجرينی که به افغانستان بر نميگردند اجازه بدهد که الی ختم . عکس العملی نشان نداده است
اينهم برای مهاجرين جلوزی راه حل عملی شمرده نميشود چه .  درسايرنقاط پاکستان مسکن گزين شوند٢٠٠٩سال 
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 شهرپاکستان که پرداخت پول برای کرايه خانه، خدمات صحی ومکتب اطفال را به مصارف اسکان مجدد در يک
  .بنابرين خطر فاجعۀ انسانی جدأ موجود است. همراه داردبرای اين مهاجرين غيرممکن ميباشد

ز برهرافغان آگاه، بخصوص ما افغانهای مقيم اروپا، اياالت متحدۀ امريکا، کانادا واسترالياست که غرض جلوگيری ا
بحران انسانی برای بيش از صدهزارباشندۀ کمپ جلوزی زنگهای خطررا برای افکارعامه ودول کشورهای که 

  .درانها اقامت داريم بصدا درآوريم وبا تمام امکانات موجود به کمک اين هموطنان بشتابيم
  

 FAROEکميتۀ حقوق بشر        
 
 

FAROE, Postbus 707,   2300 AS,   Leiden, NL    www.afghandiaspora.org,     
FAROE@afghandiaspora.org  
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