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 ۲۲/۰۴/۲۰۱۶         انجمن اجتماعی نگرش نو

 اعالمیه مطبوعاتی 
 

ی سلسله ، مستقل و فعال جوانان بوده که در ادامهانجمن اجتماعی نگرش نو یک نهاد مدنی، رسمی، غیر وابسته
خورشیدی( که  1395حمل  31حمله تروریستی روز سه شنبه )مورخ  شدید ضمن تقبیحفعالیت های خویش این بار 

برخورد دوگانه  مطبوعاتی را تحت عنوان " یکنفرانس، ندهموطنان ماه شهید و زخمی گردید تن از ها در اثر آن  ده
ای خویش را از و خواست ه هاراهکار  ،ات، در زمینه انتقاداست برگزار کرده "  اروپایي با مهاجرین كشورهای

 طریق رسانه های همگانی طوری ذیل عنوان میدارد:
 : اتانتقاد -الف 

 ها برخالف اصول وارزشهای بشری جهانی است. سایر کشور و تبعیض بین مهاجران افغان -1
 نباید اعمال شود. و ارزشهای اروپایی است خورد دوگانه با مهاجرین ناقض حقوق بشری و بر -2
های  تمام کشور خوردار بوده و "آزادی مهاجرت در صورت تهدید جانی ومالی" بر مهاجرین از حقوق ذاتی -3

سانی حرمت ان حفظ عزت و بین المللی زمینه زندگی و ملی و ،پرنسیپهای  حقوقی مطابق با معیارها و ندلف اجهان مک
 چاری مهاجرت می کنند. لذا افغانها نیز از روی نا را برای شان مهیا سازد.

 خواست ها: -ب
 جدن درخواست می کنیم که با مهاجرین کشور ،کشورهای محل رجوع مهاجرین خصوصن اتحادیه اروپااز  -1

ا ب ند،ن که از جنگ و خونریزی گریخته اخصوصن افغان ها مدارا کرده و در بین مهاجرین افغا ،گیر جنگ های در
 سوری ها و عراقی ها تبعیض قایل نشوند.

یونان سرحدات که در مورد سرنوشت هزاران مهاجر که در  از کشورهای اروپایی جدن در خواست می کنیم -2
هاجرین ت بار این مانسانی گرفته و به وضع رق تصمیم معقول و ،و مقدونیه در وضع فجیع در خیمه ها زندگی می کنند

 پایان دهند. درین نقاط 
شر بشر، کمیسیون حقوق باز کمیساریای عالی پناهنده گان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق  -3
ر کشورهای اتحادیه اروپا فشار بیاورند که در مورد مهاجرین افغان تغییر رویه بحادیه اروپا درخواست می کنیم که ات

 داده و به مشکالت شان رسیدگی کرده زمینه پذیرش شان را در این کشورها مهیا سازد.
 د؛نجرین افغان که در سرزمین شان زندگی می کناز کشورهای ایران و پاکستان نیز می خواهیم که از مها -4

به  ،،قریشستایش ٬٬نانچه درین اواخر شاهد کشته شدن حمایت کرده و زمینه زندگی آبرومندانه شان را مهیا سازد. چ
دست یک ایرانی بوده ایم. ما ضمن درخواست برای رسیدگی به موقع به این قضیه از ایران می خواهیم از تکرار 

 لخراش جلوگیری شود.د ادثوهمچو ح
 عوامل مهاجرت ها: -ج

د؟ دالیل مهاجرت افغان ها هر چند می نهای دیگر پناه می بر چرا افغانها سیل آسا کشور را ترک کرده و به کشور
 اما آنچه که امروز می توان به آن اشاره کرد مسایل آتی اند: ،تواند عوامل متعدد داشته باشد

 ، بلکېتا بهبود نیافته اسذشته نه تنه، امنیت کشور نسبت به چند سال گاتباعاحساس امنیت  عدم تامین امنیت و -1
 وخیم تر هم شده است.

ا و نخبگان مهیا شده و عدم زمینه های کاریابی برای جوانان کشور سبب شده است تا زمینه برای فرار مغزه -2
 ن راهی برای فرار از کشور است.بل کوشش شان برای یافت ،ندز برای ماندن در کشور تالش نمی کامرو هیچ افغان

 جوانان کشور عرض اندام کرده است.  در زندګي به عنوان یکی از معضالتفساد اداری در کشور نیز  -3
حاکمیت روابط بر ضوابط، عدم شفافیت برای استخدام ها، سر درگمی حکومت، عدم موجودیت اراده سیاسی  -4

 های سیل آسا شده است. برای بهبود وضع نابسامان کشور سبب مهاجرت
ناکامی دولت در امر اصالحات و حکومت داری خوب، تالش حکومت برای فامیلی و تیمی ساختن حکومت  -5

 داری از مشکالت عمده است.
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ناکامی وزارت خانه های "خارجه"، "امور مهاجرین وعودت کننده گان" در مدیریت و رسیدگی به مسایل  -6
ی مربوطه برای افغان های مهاجر کاری نتوانسته است که موثر باشد. در ن کشور محسوس بوده، وزارت هایمهاجر

 حالیکه اوضاع واحوال مهاجرین در کشورهای اروپایی، ایران، پاکستان بحرانی وفجیع است. 
 راهکارها: -د
 دولت افغانستان برای بهبود وضع امنیتی کشور تالش کند. -1
مه جانبه مردمی و دولتی صورت بگیرد. چنانچه ما ضمن ی جدی حمایت هاز نیروهای امنیتی کشور به گونه -2

 قدر دانی از فداکاری های نیروهای امنیتی از تالش شان تقدیر کرده حمایت مان ازین نیروها را اعالن می کنیم.
به صورت عاجل اقدام کرده برای  ،مقدونیه در خاک یونان است سرحداتیدگی به مهاجرین که در جهت رس -3

 مشکالت افغان ها به تاسیس نمایندگی سیاسی کشور در یونان اقدام کنند.حل دایمی 
 د.مهیا شو ،زمینه کاریابی برای جوانان افغان  از مجرای یک پالن مفید و موثر که خیلی وقت گیر نباشد -4
 حکومت برای مبارزه با فساد اداری اقدام جدی کرده و روش های مبارزه با فساد را تغییر دهد. -5
از تیمی ساختن، و فامیلی ساختن حکومت پرهیز کرده و در صدد بهبود وضع نابسامان کشور  حکومت باید -6

تا ده سال دیگر کشور خالی از جوانان  ،باشد، تا از فرار مغزها جلوگیری شود. چون اگر اوضاع همینگونه ادامه یابد
 شاهد حضور نفوس پیر در کشور خواهیم بود. و اهل اندیشه و فکر بوده و

هبود وضع اقتصادی و سیاسی امنیتی کشور تالش شده و فرصت های بهتر در کشور مهیا شود تا برای ب -7
 سرمایه گذاری ها تشویق شده کار روی معادن هر چه عاجل شروع شود.

برای برگزاری انتخابات تصمیم عاجل و معقول گرفته شده و سران حکومت با آبروی کشور بیش ازین بازی  -8
 نکند.
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