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 افغان مهاجران هءیداع از دفاع در

 دهیچیپ ابعاد روز تا روز استی خارج مداخلھء محصول و معلول کھ شان کشور و افغانانی دیتراژ

 سھ در کھ است افغان مھاجران و جاشدگانیب مسالھءی دیتراژ نیای ھا امدیپ ازی کی، کندیم دایپ تر

 دھندیم لیتشک جھان در را رقم نیبلندتر ریاخ دھھء

 در و کایامر متحدهء االتیای رھبر بھ» یالملل نیب جامعھء« حضور سال نیدھم آستانھء در

 خانھ از افغانان، ناگوار احوال بر بنا، افغانستان در شان انینظام ھرار پنجاه کصدویاز شیب تیموجود

 عدم، طالبان وی جھاد انیادگرایبن مخوف ھیسا بر بنای ا عده ھمچنان و شوندیم جایب شان کاشانھ و

  .ندینما ترک شانرا کشور تا شوندیم مجبور ترور و فیتخو، بیتعق، قانون تیحاکم

 دری طوالنی مدتھا، شوندیم روبرو دیجد بیمصا با رسندیم اروپا بھ مشکل کی و ھزار با کھیآنان

 خطر معرض در و گردان سر و آوارهیی اروپا گرید کشور بھ کشور کی از ایو انتظار حالت

  .  شوندیم داده قرار پورتید

 شکنجھ بھ) ١٩٦٧ و ١٩٥١( ویژن ونیکنوانس قبال دز شیخو تعھدات گذاشتن پا ریز با ونانی کشور

ی جھان ھیاعالم ٥ مواد احکام خشن نقض با انکشور سیپول، است دهیگرد مبدل افغان مھاجران گاه

 منع مورد در« ی الملل نیب ثاقیم درجاتمن وی اسیس وی مدن حقوقی الملل نیب ثاقیم ٨ و بشر حقوق

 کرامت و نموده فیتخو و دیتھد، شکنجھ، یزندان را افغانان ،»ی انسان ریرفتارغ و بیتعذ، شکنجھ

  .  کنندیم پا ریز شانرای انسان

 بھ دنمارک خاصی ھا کمپ در فیبالتکل حالت در کھ است ھا مدت دهیکش عذاب افغانان نیازی تعداد

 متاسفانھ.  باشندیم مواجھی جبر پورتید خظر با شنگن موافقتنامھ قیتطب بھانھ بھ کھ برندیم سر

  .دارند قرار عذاب و رنج در و دهیگرد مصابی روان وی روح فیتکال بھ انان ازی تعداد

 ونانی در کھ را تن چندی اسما نمونھ ثیمنح

  : میشویم متذگر، دهیگرد شکنجھ وی زندان و...

  »  ١٧٠ ـ ٦٨٨ ـ ٤٥٨ ـ ٠١١«  شماره کارت با»  رازھم«  نیرام ــ

  » ١٧٠ ـ ٦٨١ ـ ١٩٤ ـ ٠١١«  شماره کارت با» ی صاف«  زالرحمنیعز ــ

  » ١٧٠ ـ ٦٩٥ ـ ٣٠٩ ـ ٠١١«  شماره کارت با» ی موسو«  حسن دیس ــ

  » ١٧٠ ـ ٦٨٦ ـ ٤٣٥ ـ ٠١١ـ« شماره کارت با» ی فیشر«  محمد شاه ــ
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 و نداشتھ مطابقتی انسان اریمع چیھ با آن تداوم کھ افغان مھاجران معضلھء وفصل حل بخاطر دیبا

 اتخاذی مقتض وی جد ریتداب اروپا اتحاد و دنمارک دولت طرف از، باشدیم آنانی بشر کرامت خالف

  :گردد

  . گردد رفع پورتید خطر و دیتھد نخست گام در ـــ

 عدم و تسلط فقدان از دولت و گرددیم ادیز روز تا روز شان کشور از افغانان برامدن کھیحال در ـــ

 چگونھ، باشدیم مواجھ بزرگ مشکالت با قانون تیحاکم نبود از جامعھ و بردیم رنج تیمشروع

 بود خواھد نیا عادالنھ راه نرویبد ؟ ندینمایم استقبال را شده پورتید افغانان کھ گردند متعھد توانندیم

  . شود داده قرار لیتعط حالت در پناھجو افغانان پورتید با رابطھ در تانافغانس دولت با موافقات تا کھ

 و نبوده مشکالت حالل» شنگن« موافقتنامھء قیتطب بھانھء بھ فورمال وی شکل برخورد ھرنوع ـــ

 شان حقوق ناقض و است گذاشتھ پا ریز مھاجران قبال در را شیخو تعھدات تمام کھ ونانی کشور

  . گردد قلمداد اروپا اتحادی ھا کشور ریسا با فیھمرد تواندینم باشدیم

 نھیزم دیبا ملحوظ نیھم بخاطر و گرفتھ قراری صح مراقبت وی تداو تحت دیبا شدگان شکنجھ ـــ

  . گردد جستجو انانی برا خساره جبران مسالھ و فراھم دنمارک در شانی قبول

 ویژن ونیکنوانس احکام با مطابقت در و دهیافت اندور بھ دیبای پناھندگی متقاض افغانانی ھا ھیدوس ـــ

  .  رندیگ قراری بررس مورد دنمارک انیخارج قانون احکام و مھاجران مورد در

 ارتباط دهیکش زجر انسانان ادیز تعداد نوشت سر و اتیح با کھی انسان بزرگ معضلھ نیا خاطر بھ ما

 مراجعھ دنمارک پارلمان و بشر حقوق نیمدافعی مدنی ھا نھاد دنمارک فیشر مردم بھ ردیگیم

  . ندیفرما اقدام افغان مھاحران حقوق از دفاع دری بشر ملحوظات خاطر بھ تا میینمایم

ی ھا گشور ریسا و دنمارک در افغانانی اجتماعی ھا نھاد تمام بھ دنمارک میمق افغانانی شورا

 سازند رساتر شانرای صدا کماکان انافغ مھاجران برحق ھیداع از دفاع در تا دینمایم مراجعھیی اروپا

.  

  تانیی ھمصدا ویی ھمنوا دیام بھ

  دنمارک میمق افغانانی شورا
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