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  وطندر حال فرار از  جواننسل 

  

 بخصوص جوانان اين نيروی فعال جامعه به کشورھای ديگر که بعد    گراف مھاجرت ھموطنان مادر اين اواخر
ازسقوط طالبان برای مدتی سيرنزولی را بخود گرفته بود يکبار ديگربطرف با= صعود نموده و اينک افغانھا طی شش 

اظ کميت درخواست پناھندگی سياسی به کشور ھای اروپائی بعد ازعراق در بين ھمه ماه اول سالجاری عيسوی از لح
را طی   پناه جوصوماليا قرار دارد که بيشترين ، بعد ازافغانستان کشور ندحايز گرديده اکشور ھای جھان مقام دوم را 

  .تقديم داشته استاين مدت 

 بمقايسه سالھای قبل به مشاھده ميرسد اينست که که طی اين مدت در ترکيب پناه جويان افغانيکی ازديگرگونی ھای 
  جامعهاين گروه افرادجوانان وحتی اطفال تحت سن بطور روز افزونی در ترکيب پناه جويان کشور ما شامل گرديده 

قاچاقبران دست خويشرا ترک و سرنوشت خويشرا به   وطن و زادگاه برای خويش،بعلت نبود کار، امنيت، و آينده روشن
 گرم و سردی هاز   دارد سپرده و درعالم بی خبری خوبیرونق اين روز ھا بازار کسب وکار ايشان درکابلانسان که در 

  . راھی ديارغربت می شوند نشسته انددم کشانی که در راه  به کمين  و آراه 

 و تا رسيدن به  درھمان داخل کشورآغاز حتیخطراتيکه اين جوانان را تھديد می نمايد ازھمان روزھای اول مسافرت
سال را در بر ميگيرد دوام دارد، طی سالھای اخيرصد ھا تن از جوانان کشور حتی محل مطلوب که بعضا چندين ماه و 

جان ھای عزيز  به کشور ھای ھمسايه ،کشور ھای اروپائی ، استراليا ويا ساير کشورھای جھان ما در جريان مسافرت
 . صرف از چند حادثه  يادآوری ميگردد خروار مشت نمونهشانرا از دست داده  که ذي\

 

  اين اطفال خورد سال نجات يافته گان حادثه کانتينر ھستند

 کانتنری که درآن بيش از ھفتاد نفر ازھموطنان ما  درداخلدر ماه اپريل سالجاری در اثر مسدود شدن مجرای ھوا -
 اکثرقربانيان جان خويشرا از دست داده  ما بعلت نبود ھوا ھموطنان نفر از ۴۶ توسط قاچاقبران به ايران انتقال ميگرديد

  . تشکيل ميداد١٨ تا ١۴ را جوانان بين سنين وحشتناکاين حادثه 

 در ماه جو=ی سالجاری در اثرغرق شدن يک کشتی حامل پناھجويان افغان در آبھای شرقی اندونيزيا بيش از پنجاه نفر -
 ، قابل تذکر است از زندگی محروم گرديدهمايند دگی مسافرت نازھموطنان ما که ميخواستند به کشور استراليا برای پناھن

 پنج سال اخير صد ھا نفر پناھجوی افغان دربين آبھای اندونيزيا و استراليا دراثرغرق شدن کشتی در آن مناطق طیکه 
  .در آب غرق گرديده اند
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 پيدا کردن لقمه نانی    برای يافتن کار و نفر ازجوانان بی بضاعت و=يت لغمان که٢٧ ، ٢٠٠٨ در ماه اکتوبر سال -
 مخالف  مسلح  ھای عازم کشور ايران بودند بطور ظالمانه از طرف گروه از ناچاریح\ل برای اعضای خانواده خويش

ر بقتل رسيده ، اجساد اين جوانان بيگناه سه روز بعد در مربوطات ولسوالی ميوند د  در راه مسافرت به ايراندولت
  . بود پيدا شد آن جدا گرديدهحاليکه سرھای تعدادی نيز از تن

از ترکيه روانه يونان بود  که حامل پناه جويان افغان بوده    در اثر تصادم يک =ری و يک بس  ٢٠٠٨در اکتوبر سال  -
 ۶٠ در   در نزديکی شھر ملکاره   وتعدادی ديگری مجروح گرديد اين حادثهجان خويشرا از دست داده پناھجو افغان ١٨

 .وست بوقوع پيلکيلو متری غرب استانبو

 به آن مواجه بايد متذکر شد که اين حوادث غم انگيز نمونه از صد ھا واقعه ای است که  ھموطنان ما ھنگام مسافرت
 آنھا اکثرا بطورغير قانونی به ھمرائی قاچاقبران از يک کشور به کشور ديگر صورت ميگيرد لذا سفرگرديده و چون 

  .ه و مکتوم باقی می ماندبيشتر حوادث و تلفات به پوليس گزارش نگرديد

اين بود تنھا چند حادثه ای غمناکی که موجب تلف شدن دھا ھموطن پناھجو ما گرديده است طی اين سالھا تفاوت ديگری 
 خانواده اعضای به معيتدرگذشته عمدتا  که  ما افغان پديد آمده اينست که مھاجرين کشورپناه جويان که در وضعيت 
جوانان و اطفال تحت سن  نورا   درحاليکه اکنون اکثريت پناه جويان افغانگرفتهپيش  سفر را در خويش يکجا راه 
خطرناک قدم ميگذارند، در فرانسه برای اولين بار   بيدون موجوديت سرپرست در اينراه بطورانفرادیتشکيل ميدھد که

 ھد، در کشور اتريش تعدادتشکيل ميد در آنکشور را خورد سالنوجوانان تحت سن افغان بزرگترين رقم پناھنده گان 
 نفر بالغ ميشد طی سالجاری بميزان قابل م\حظه ای ٢٠٣    تعداد آنھا به٢٠٠٨ که در سال خورد سال افغانپناھنده گان 

در افزايش يافته است به ھمين منوال تعداد پناه جويان خورسال افغان به کشورھای بريتانيا، المان، سويدن و ناروی نيز 
  .حال افزايش است

طی شش ماه اول سالجاری عيسوی تعداد پناه ) يو ان اچ سی آر( براساس احصايه کميساری سازمان ملل برای مھاجرين 
 که اين بلندترين گرديده نفر بالغ ١٢٠٠٠به  جويان ا فغان که رسماء در کشور ھای اروپائی تقاضای پناھندگی نموده اند

کيل ميدھد،البته اين احصايه صرف رقم رسمی درخواست پناھندگی  تش٢٠٠٢رقم پناه جويان افغان را بعد از سال 
 ن تعدادی کسانيکه بيدون درخواست رسمی پناھندگی به اين کشورھا وارد گرديده اند شامل اي وافغانھا را شامل بوده

  .دننمی باش احصايه

گلستان و ناروی سپرده شده طی شش ماه اول سالجاری بيشترين درخواست پناھند گی از طرف افغانھا به کشورھای ان
افغانھا شش در کشور ناروی درخواست پناھندگی ) پناھندگی به ھريک از اين دو کشور دو ھزار درخواست( است 
  . افزايش يافته است٢٠٠٨ نسبت به سال برابر

 طوريکه .د درخواست پناھنده گی از طرف افغانھا در مقام سوم و چھارم قرار دار١٢٠٠کشور ھای المان و يونان با 
 مختلفی عبور و اين مسافرت که اکثرا ی راه ھا قب\ تذکر يافت پناھجويان افغان الی رسيدن به کشور مطلوب  از

رد رد بعضا مدت ھا بطول انجاميده  و اين حالت برای آن عده از پناھجويانيکه اطفال خويبطورغير قانونی انجام ميگ
پناھجو افغان در کشور ) سيد ب (   وضيعت آقای  درين رابط ،داشته  ی بيشتری بھمراه واردشسال با خود ھمراه دارند 

 که در حالت مشابه با وی قرار دارند پناھجو افغان ی صد ھا خانواده ديگروضعيت منعکس کننده  ممکن استيااندونيز
  : باشد 

يمبو و خانوده ويرا به شھر ل ولی سرنوشت آقای سيد عزيمتز افغانستان بقصد کشور استراليا  سال قبل ا٩آقای سيد ب 
 اندونيزيا تحت يک  سال بدينسو در يکی از مراکز نگاھداشت  پناھجويان٩درحومه جاکارتا کشانيد، خانواده آقای سيد از 

 آنھا منتظراند تا کشوری ثالثی آنھا را بپذيرد، تاکنون کشور اندونيزيا بعلت عدم توشيح گرديده،نگاھداری سلسله قيودات 
اھجويان حاضر به پذيرش ھيچ پناھنده نيست ، از جمله ھفت فرزند آقای سيد  دو طفل کنوانسيون ژنو در مورد پذيرش پن

خورد سال وی در اندونيزيا بدنيا آمده است اين دو کودک تا کنون تابيعت ھيچ کشوری را ندارند ، خود آقای سيد در 
يک زندانی زندگی داريم ، می زندگی در اينجا سخت دشوار است، ما مانند : (  چنين ميگويد مورد وضع زندگی خويش

  . )خوريم می خوابيم اينست ھمه زندگی ما در جريان نو سال گذشته

ر ا بميان آمد بيمورد نخواھد بود مھاجرينافغان درمراکز نگاھداشت اکنون که سخن از وضع زندگی رقتبار پناھجويان 
. گان در کشور اتريش نيز چند سطری بنويسم ت زندگی صدھا پناھجو افغان در يکی از مراکز نگاھداری پناھده عيوض

 که در يکی از يک عضو فاميل وی بعمل آورد تا از چندی قبل يکی از دوستان از کابل طی تماس تيلفونی خواھش
برای : مراکز تجمع پناھنده گان در اتريش زندگی دارد و از مدتی زيادی با وی ھيچگونه تماسی ندارد احوالگيری نمايم 
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بنده   محل اقامت محل نگاھداری پناھنده گان افغان که چند فرسنگی در اولين فرصت سری بهش آن دوست تعميل خواھ
 ھنگام  بندهآنچه باعث  تاثر ولی  است که وی بجای ديگری منتقل گرديده از پرس و پال معلوم شد  زده بعد واقع بود

بود که  چون پرنده گان در بند   افغان ساله١۵  و١۴ صد ھا نوجوانان   گرديد چھره ھای اندوھگينبازديد ازآن محل
دی و در سيمای ھر کدام ع\يم درد و رنج دوری از خانواده و وطن پيدا بود ، تعداده در قفس در آنجا نگاھداری شده کشي

ھر کشور به بھانه اينکه نشان انگشت   توپ فوتبال از يک کشور به کشور ديگر شوت وماننداز آنھا تا کنون چندين بار 
  .شوری ديگری گرفته شده آنھا را از خود رانده و به کشوری ديگری حواله نموده بودآنھا در ک

  :رودهس  چه زيباهآمد کمی دم  بياپيھمنعيم توری  زيبای از آھنگی راه  مسير ترک ميگفتم درآنجا را وقتی 

   نادانۍ دي،ميندى لوني دي                    ي لويويلمځ نورو وطنونو له يكينچى 

سھم ګرفته نيرو و انرژی فعا=نه خويش   و جنگزده ويران بعوض آنکه در بازسازی کشور ما  کشورجوانان ،آری
آيا اگر در کشورما  در حال فرار از وطن خويش ھستند امروز ندرسانبمصرف  ب وطن خويشعمارر راه اخويشرا د

 و با  رھاوطن، و کاشانه خويشرابودند  حاضراين جوانان   بازھموجود ميداشت افراد جامعه امنيت ،کار و تحصيل برای
ن  وقتی نو جوانان کشور که اميد وفردای وطدھند، تن در مھاجرتپر مشقت زندگی   بهسفرقبولی اين ھمه خطرات 

و چرخھای اقتصاد  ،اعمارجنگ را  سه دھه چه کسی آن ھمه خرابيھای ردند وطن خويشرا ترک نمايند گھستند مجبور 
  والس\م ؟ آورد بحرکت خواھند کشور را

  

    .مطبوعات بين المللی استفاده بعمل آمده است  ملل متحد برای مھاجرين و ھایدر تھيه اين گزارش از منابع کميساری:  نوت


