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  ١از ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 
 
 

  په اروپا کی دميـشـته افغانانو د تولنو فدراسـيون
    

  فدراسـيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe           

  ٢٠٠٨ سپتمبر ١٤-ليدن
 ترجمۀ متن نامۀ ارسالی فارو 

  

  کميساری عالی ملل متحد بايد به اسکان مجددعودت
  !کنندگان تخار در خانه های شان کمک کند

  
  !جاللتمآب گوتررس رييس کميساری عالی ملل متحد برای پناهندگان

  !جاللتمآب کی آيده نمايندۀ خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان: کاپی به
يل بی امنيتی در اخيرأدولت پاکستان به بهانۀ اينکه موجوديت کمپهای پناهندگان افغان در مناطق سرحدی يکی ازدال

 است، عدۀ زيادی ازين کمپها رامسدود نموده وده ها هزارمهاجر افغان را وادار نمود تا با قبول شمناطق مرزی کشور
به همين سلسله پنجصد افغان مهاجر شده از . مشکالت امنيتی موجود در افغانستان به خانه وکاشانۀ خود برگردند

 از دونيم دهه هجرت به خانه های خود برگشتند ولی غاصبين محل سکونت شان ولسوالی خواجه بهاالدين تخارنيز بعد
تحت قوماندۀ يک جنگساالر وبه ترغيب برخی از سياستبازان تفرقه اندازکه وحدت ملی ما را بخاطرخشنودی بيگانگان 

ور بازور گويی بيجا جنگساالرمذک. بخطر می اندازند از تخليه محل سکونت وخانه های عودت کنندگان خودداری نمودند
اسناد معتبرملکيت عودت گنندگان را بی اعتبار اعالن نموده واعضای هيأت اعزامی دولت مرکزی را دستگير، تهديد 

تا اکنون حکومت کرزی اين توهين بزرگ به حق حاکميت خويش را با سکوت . ووادار به بازگشت با دست خالی نمود
اين وضع مثال . قت کار ميگيرد وعودت کنندگان را بدست سرنوشت سپرده استاستقبال نموده از سياست مردود دفع الو

فقدان آب آشاميدنی وساير ضروريات اوليه . ديگريست از تسليم طلبی حکومت کرزی در برابرزورگويان وجنگساالران
  . خطر جدی را متوجه اين عودت کنندگان ساخته و باعث نگرانی شديد ما گرديده است

از انجاييکه عودت کنندگان در چوکات پروگرام بازگشت کميساری عالی مؤسسۀ ملل متحد برای پناهندگان بوطن 
برگشته اند، کميساری عالی بطور خاص ومؤسسۀ ملل متحد درمجموع مسووليت اخالقی وبشری دارند تا از حکومت 

نب ديگرخانواده های که قانونأ وادار به ترک از جا. کرزی خواستار رسيدگی جدی به مشکالت اين عودت کنندگان شوند
درين . خانه های عودت کنندگان ميشوند، برای جابجا شدن به خانه های قبلی خويش به کمک مالی نيازمند خواهند بود

جای تعجب خواهد بود اگرکميساری عالی متحد با سکوت در .  زمينه نيزبه مساعی ادارات عاليۀ شما ضرورت است
ايجاد دموکراسی واقعی بدون . ندگان تخاربه اعتبارخويش درنزدميليونها پناهندۀ ديگر جهان ضربه زندمورد عودت کن

درافغانستان اينست که برموارد جدی نقض حقوق UNAMAعالوتأ يکی از وظايف . حاکميت قانون ميسر نيست
يح حقوق بشراين افراد بوده عدم احترام به حق مالکيت سه صد خانوادۀ عودت کننده، نقض صر. بشراعتراض نمايد

از جانب ديگرعدم توجه به اين موضوع ميتواند در درازمدت . ومستلزم مداخلۀ جدی يوناما در حل اين مشکل ميباشد
  . بيک مشکل جدی برای وحدت ملی وتماميت ارضی افغانستان بيانجامد

 UNAMAو UNHCRتوجه مسوولين محترمبدينوسيله کميتۀ حقوق بشرفدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان دراروپا 
 . را بجوانب مختلف اين مشکل جلب نموده خواستار مداخلۀ جدی ايشان درحل آن ميباشد

  "کميتۀ حقوق بشرفارو"
  
  

 AS,   Leiden,   ٧٠٧   ,٢٣٠٠FAROE, Post Box org.afghandiaspora.www 
faroe_af@hotmail.com  

 


