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منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره ش)ـه۱۳۹۴حوت۱۵الی ۸ز ا(۱۵۶:ش

هاي پشتو، دري، است که به زبانوار اسی و اقتصادي هفتهیین نشریه مجموعۀ تحلیل رویدادهاي مهم سا
گذار، تا نهادهاي سیاستگرددو منطقوي تهیه و نشر میلیسی و عربی، توسط مرکز مطالعات استراتژیک انگ
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مقدمه

ي چارواکی د يوه پالوي په مرشۍ کابل ته راغی. په اوسني وخت کې او د تېره اوون د چ ج پوړی پو

تناک و. ولسمرش ارشف غني له واک ته رسېدو سيمې او افغانستان وضعيت ته پ ه کتلو رسه دا سفر ارز

ي چې ورو ورو د افغانستان په قضيه کې د چ  رکز زيات ک او داسې برې وروسته، له چ رسه پر اړيکو 

ته کېدو وروسته د افغانستان او چ د اړيکو او لېوالتيا هم په زياتېدو ده. دلته د ميل وحدت حکومت له رامن

ي ډول د چ د لوی درستيز د وروستي سفر په اړه شننه لولئ. ان په 

ه  والو د بحران په اړه لولئ. له  يو هېوادونو کې د افغان ک اون ه برخه کې، په اروپايي او  د تحليل په دو

والو وضعيت خرا يو هېوادونو، په تېره پاکستان کې د افغان ک اون ل بيا په  ب شوی. په مودې راهيسې يو 

ول شوې اسالم- پاکستان کې د کابل والو د پخوانيو کارتونو موده نه ده غ اباد د مخکېني تفاهم له مخې، د ک

ي. ورول کې ه د پوليسو له خوا  ل شوي او په دې تو والو ته هم کارتونه نه دي ورک او ناراجسرت ک

ونه زره افغانان  ه شپې له بلې خوا په اروپايي هېوادونو کې هم لس په خورا ناوړه وضعيت کې د قبلېدو په 

لې،  ې سبا کوي او يا هم په خطرناکو سيمو کې بند پاتې دي. ډېری اروپايي هېوادونو خپلې پولې هم ت ور

والو ته رسېدلی. همدا المل دی چې يو زيات شمېر افغانان بېرته د هېواد په لور  چې ډېری زيان يې افغان ک

راروان دي.  

نو مرکز د اوونيز تحليل ه کې پر همدغو موضوعاتو د سرتاتېژيکو او سيمهپه دې  ې ېييزو  ان ، شننې او د 

نې لولئ. ACKUې
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بیجین پراخېدونکې نظامي اړیکې-د کابل

ال  په یوه نااعالن شوي سفر کابل ته راغی او له افغان ولسمرش، "فان فن هوی"د چین لوی درستیز ج

و د ميل امنیت له سالکار رسه یې مالقاتونه درلودل.اجرائیه رییس ا

اغيل فان فن هوی له ولسمرش ارشف  ه کې راغيل، چې  خه په خپره شوې خربپا ې  له ولسمرشۍ ما

مېلیونه ۷۳مېليونه چينايي ين (شاوخوا ۴۸۰غني رسه په کتنه کې، له افغانستان رسه په نظامي برخه کې د 

رۍ"ه او د ډالرو) د مرستې ژمنه وک  ې مبارزې -چین-افغانستان- پرضد یې د پاکستان"تره تاجکستان د 

ه. طرحه هم وړاندې وک

کارندوی  خه پراخ هرکلی وشو. دغه سفر خپله د دې  په افغانستان کې د چین د لوی درستیز له دغه سفر 

ه د افغانستان په لور د چ لېوا ي. دی، چې له تېرو کلونو راهیسې په تدریجي تو لتيا زياتې

دا چې د ميل وحدت حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان او چین اړیکې په کوم لوري دي، د چین د لوی 

ه اغېزې ولري او د چین د لوی درستیز په دغه سفر کې  درستیز سفر به په نظامي برخه کې پر افغانستان 

کومې مهمې خربې وشوې؟ دلته پرې شننه کوو.  
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چ اړيکې-ومت او افغانميل وحدت حک

د ميل وحدت حکومت له جوړېدو رسه د افغانستان او چین ترمن د لوړپوړو چارواکو سفرونه زیات شوي او په 

ر کې د تېر په پرتله ډېر نژدې شوی دی.  ه کابل له بیجین رسه په ډيپلوماتیک ډ دې تو

ه. له ۳۲۹ه د ولسمرش ارشف غني په خپل لوم سفر چین ته والړ او چین وررس  میلیون ډالرو مرستې ژمنه وک

ل شو. د ولسمرش له  ر ته راوک دغه سفر رسه، د افغانستان د سولې په قضیه کې د چین رول هم د عمل ډ

ل.  سفر وروسته، د افغانستان اجرائیه رییس د کورنيو چارو، دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم چین ته سفرونه وک

خوا افغانستان ته، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د کابینې یو شمېر نورو وزیرانو، مرستيال هپه دې ل کې د چین ل

ي دي.  ولسمرش او د چین لوی درستیز رسمي سفرونه ک

ت، ورپسې د  ی قاري دین محمد چین ته راوغو ی د قطر دفرت غ چین د افغانستان د سولې په قضیه کې، لوم

لور اړخیزو خربو اترو ارومچي ناستې کوربه شو، د مري  ارونکي رول درلود؛ خو په  په مخامخ خربو کې یې د 

کې یې رول تر پخوا ډېر زیات شو.

ر کې هم د افغانستان او چین اړیکې د تېر په پرتله پیاوړې دي. په دغه دوره کې د  په نظامي او امنیتي ډ

و تفاهمنامې السلیک شوې، چې له مخې به یې چین  او  واکونه امنیت په ت د افغانستان پولیس او رسحدي 

ې ۷۳وروزي، په کابل کې به د امنیت لپاره دروازې ودروي او اوس یې هم تقریباً د  میلیون ډالرو مرستې ژمنه ک

ده.

کابل ته د چین د لوی درستیز سفر

ال فان فن هوی د  عالن شوي یو مه افغانستان ته په ناا۲۹کال د فربورۍ پر ۲۰۱۶د چین لوی درستیز ج

ني سفر راغی او له لوړ پوړو افغان چارواکو رسه یې ولیدل. په دغه سفر کې د چین لوی درستیز نه یوازې دا  ور

ه، بلکې د تروریزم پرضد د چین۷۳چې له افغانستان رسه د  - افغانستان- پاکستان- ملیون ډالرو مرستې ژمنه وک

ه ا ې مبارزې طرحه یې هم وړاندې ک ن یې دا هم وویل، چې چین به د تروریزم پرضد د تاجکستان د  و تر

ي. یوال کنفرانس هم جوړ ک افغان ولسمرش طرحې په اړه، په راتلونکي اوړي کې یو ن
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ۍ«د چین لوی درستیز افغانستان ته داسې مهال سفر کوي، چې په سیمه کې د  - چین«او »یوې الرې یوې ک

د عميل کېدو په درشل کې دي.هم ايس اقتصاد محوره پالیس د بیجین دوه اس»پاکستان اقتصادي دهلیز

ي، -سرتاتيژيکې او جیو-همدا راز افغانستان د سیمې په جیو اقتصادي تقاطع کې پروت دی. بیجین پوهې

ي او یا پیاوړې يش، نو دغه وضعیت به د دوی امنیت چې که په افغانستان کې وسله والې ډلې واک ته ورسې

ي؛  کیلومرته پوله لري، چې په بېالبېلو ۹۰که افغانستان د چین له یوه داسې والیت رسه هم اغېزمن ک

ی دی. وختونو کې یې چینایانو ته رسخوږی جوړ ک

ت لري؛  ایه ده، چې اوس په افغانستان کې امنیت او ثبات چین ته د نورو وختونو په پرتله ډېر ارز له همدې 

ه او چینکه افغانستان یې د دوو مهمو اقتصاد ۍ، یوه کر پاکستان اقتصادي حوزه) ترمن -ي پروژو (یوه ک

(رشقي  ن د چین سینکیانک ايالت  پروت دی او په افغانستان کې ناامن د چین ددغو دوو پروژو تر

ترکستان) هم اغېزمنوالی يش. 

ي، د ې او اوس غواړي له افغانستان رسه نظامي مرستې وک ترورزم پرضد له همدغه خربه بیجین هم درک ک

ي، چې د دغو دوو اقتصادي - افغانستان-یوه داسې درېیو هېوادونو (تاجکستان ه همکاري وک پاکستان) رسه 

ي!  پروژو امنیت یې تامین او سینکیانک ايالت یې خوندي ک

ې سیمه ییز لوبغاړيچین او روسیه؛ د ارشف غني د تروریزم ضد ج

ې ه ک و او امریکا پرته له سیمهميل وحدت حکومت له پيله ه ي. ، چې له نا ې ک ییزو هېوادونو رسه اړیکې 

ې. د افغانستان  ن د روسيې د پاملرنې زیاتولو په اړه هم ډيپلومايس فعاله ک په همدې موخه کابل د چین تر

ال عبدالرشید دوستم روسیې ته سفر وک او د تروریزم پرضد یې د نظامي  ي معاون ج او د ولسمرش لوم

تنې یې  و هم روسیې ته سفر وک او د ورته مرستو غو ه، وروسته د پارملان غ تنه وک تکنالوژيکي مرستو غو

خه د ایم آی  ې. همدا راز افغان حکومت له روسیې  .۳۵وک الوتکو د اخیستو وړاندیز هم وک

تنې وشوې او اوس د د افغانستان د دفاع، کورنيو چارو او د بهرنیو چارو وزیرانو د سفرونو پرمهال هم ورته غو

واک د  ر، د افغان هوايي  چین د لوی درستیز د سفر پرمهال هم د افغانستان د ميل امنیت سالکار حنيف ا
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د اجرائیه ریاست د یوې رسچینې له مخې، چین له افغانستانه د نظامي مرستو د  ه.  تنه وک پياوړي کولو غو

ې ده.  تنه هم ک لېست غو

ي پرضد د  "تروریزم"، چې ميل وحدت حکومت غواړي د نظامي، اقتصادي، تخنیکي مرستو او د داسې برې

ن د سیمه واکونو تر یوالو اېتاليف  ایه په ن ي. دا چې کابل به تر کومه  ییزو هېوادونو مالت هم راجلب ک

ي. واب ک خپله دغه پالیس کې بریال يش، وخت به یې 
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بحران مهاجرین افغان در اروپا و کشورهای همسایه

به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان غیر قانونی به خاک خویش، در رسحداتکشورهای اروپایی تدابیر شدید امنیتی

درپناهجوییبحران. هستنداروپارسحداتدرقربانیانترینعمدهافغانپناهجویاناند و اتخاذ کردهرا این کشورها، 

ریتاشدهسبباروپا . شوندقایلتفاوت،اندهرفتاروپابهکهپناهجویانیمیانوبگیرندقرارفشارتحتهاکشورازش

شود.به همین دلیل، به پناهجویان سوریه و عراق اولویت داده می

ازاختصاصیپروازیکدرداوطلبانهیبگونهافغان پناهجویتن ۱۳۵حدود۲۰۱۶فربوری ۲۴از همین جاست که در

درخواست دیگر نیزپناهجوی۱۰۰۰حدود ،اساس ارقام سفارت افغانستان در آملانو بر1جرمنی به افغانستان برگشتند

ه نشدپذیرفتهآملانسویازشانگیهپناهنددرخواستکهها کسانی اند این.انددادهداوطلبانه به افغانستانبازگشت 

.است

هاافغان،اندهرفتاروپابهکهپناهجویانیسومیکمشهور امریکایی،روزنامۀ"تایمزانجلسالسبر اساس گزارش "

اند. های یونان و مقدونیه گیر ماندهشدید رسحدی در مرز پناهجوی افغان در اثر تدابیر ۵۰۰۰حداقل و دهندمیتشکیل

برای جزئیات بیشرت، گزارش وزارت مهاجرین افغانستان: 1

http://morr.gov.af/fa/news/59580
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باید به آنعده از مهاجرین افغان که هنوز ،ه بودکردکه با افغانستان امضاء یبر اساس توافقنامه، پاکستان از سوی دیگر

دید ،اندگردیدهراجسرتکه قبًال کسانیهایکارتمیعادنیزود و های مهاجرت توزیع میکارت،نگردیدهراجسرت

مهاجر افغان را ۶۰۰،تونخواهشپپولیس ایالت خیرببه همین دلیل، .ولی این کار تا هنوز صورت نگرفته استود. می

.انددلیل نداش اسناد قانونی بازداشت کردهه ب

حکومت افغانستان در قبال مهاجرین، چگونگی وضعیت کنونی ها به اروپا، موقف چگونگی مراحل روند مهاجرت افغان

در این بخش تحلیل به آن که ، موضوعاتی اند هاآیندۀ آنرسنوشتهای همسایه و ن در اروپا و گشور مهاجرین افغا

پرداخته شده است.

مهاجرت به کشورهای صنعتی

د. ولی در تاریخ معارص، روند نباشها گواه این تاریخ میآریاییهایمهاجرتدارند وتاریخ طوالنی مهاجرتهاافغان

و حملۀ ۱۳۵۷ثورهفتکمونیستیکودتایبه دنبال ،های همسایهو کشور 2ها به کشورهای صنعتیمهاجرت افغان

آغاز گردید.،افغانستانشوروی بر

یافت ساله افزایش میو این تعداد همهرسیدمیتن ۲۰۲۲بهتعداد مهاجرین افغان در کشورهای صنعتی ۱۹۸۲در سال 

ر مهاجرین افغان در۱۹۸۹سالدرکه باآلخره تن رسید.۶۵۵۳های صنعتی به کشور ش

نیز رضبه شدیدی را از لحاظ اقتصای، جنگ داخلی در کشور آغاز گردید کهنافغانستاشوروی از نیروهای با خروج 

رت افغانمتحمل گردید.  ی از و خروج شور از زمان های صنعتی رسعت گرفت. ها به کشور به این ترتیب روند مهاج

یادآوریگردید. قابل تن بالغ۵۴۶۲۰بر صنعتیهای د مهاجرین افغان در کشور تعدامیالدی ۲۰۰۱سال افغانستان الی 

شدند. شناخته میپناهندهو به حیث به آنها تابعیت داده نشدهی مذکورهاکشور بودند که در کسانیتنها هاایناست که 

ر زیادی از افغانایندر  ودند که بیشرت آنه دلیل ها بمرحله ش ها مشکالت اقتصادی و سیاسی به اروپا مهاجرت 

ودند.تابعیت آن کشورها را  نیز اخذ 

سالدروروبه افزایش نهاد بار دیگرهای صنعتی تعداد مهاجرین افغان در کشور ،ر افغانستانآغاز حملۀ امریکا ببا

ر مهاجرین افغان در این کشورها۲۰۰۲ تعداد مهاجرین ۲۰۰۷الی ۲۰۰۲سال. اما پس ازرسیدتن ۱۵۲۴۶۶به،ش

اتحادیۀ اروپا، اسرتالیا، جاپان، انگلستان و امریکا شامل کشورهای صنعی جهان اند.2
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سو به به این۲۰۰۸سال تن رسید. از۱۰۴۵۵۹بهاین رقم۲۰۰۷در سالوهای صنعتی کاهش یافت افغان در کشور 

ساله افزایش همهدر کشورهای صنعتی جهانتعداد مهاجرین افغان،ها و مشکالت اقتصادی در کشوردلیل نا امنی

.انددادهگیهپناهنددرخواستدر کشورهای اروپاییافغانهزار۲۵۰ازبیش۲۰۱۵سالدریافت و تنها 

های همسایهمهاجرین افغان در کشور 

با اشغال افغانستان توسط وگردیدآغازثور کودتایهای همسایه نیز پس از به کشور ها افغانگروهیروند مهاجرت

روند بازگشت یو،نژ ۱۹۸۸پس از موافقتنامۀ های همسایه به اوج خود رسید. ، تعداد مهاجرین افغان در کشور شوروی

مهاجرین به افغانستان آغاز گردید.

ودندهای داخلی نیز تعدادی از افغانجنگزماندر  صورت گروهی ه ب۲۰۰۱سال پس از ، اماها به پاکستان مهاجرت 

ج پنبیش ازو ملیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه به کشور برگشته اند۵.۸حدود تا حال تان برگشتند که به افغانس

های همسایه مهاجر اند.هم در کشور لیون افغان هنوزم

دو .  هرنخواهند کرداجباری اخراج مهاجرین افغان را کهتوافق کردندهای ایران و پاکستان کشور ۲۰۱۵در سال

ولی تا هنوز مهاجرین افغان در این ، راجسرت خواهند کرد. اندی که راجسرت نشدهتا مهاجرینتوافق کردندکشور همچنان 

دید نگردیده است.نهای مهاجرت آ کارتو میعاداندنگردیدهراجسرتها کشور  ها در پاکستان نیز 

اهمیت قضیۀ مهاجرین افغان

ر مهاجرین افغان در کشورهای همسایه به ارقام غیر بربنیاد  ۱.۴جمله رسد که از این لیون تن میم۵.۵رسمی ش

حدود یک . در ایران نیز کنندگی میزندهتنها در پاکستان ناراجسرتلیون مهاجر حدود دو مشده و راجسرتمهاجر میلیون

ر م ر حدود دو مشده و راجسرتلیون مهاج ها هزاردههای صنعتی نیز در کشور . کنندگی میزندهناراجسرتلیون مهاج

.اندبه اروپا رسیده۲۰۱۵در هزار افغان ۲۵۰بردند و بیش از قبالً در مهاجرت به رس میافغان 

ان مهاجر وزیرستانی در داخل افغانستان نیز وجود دارند. و هزار داخلیگانجا شدهبیلیون در کنار این، حدود یک م

دهد. بنابراین، قضیۀ مهاجرین با در نظر داشت ابعاد را تشکیل میهمین ارقام، یک پنجم نفوس افغانستان مجموع

یکی از ،در کنار قضیۀ صلح و امنیتحقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن برای حکومت افغانستان،انسانی، 

ر می رود.قضایای مهم به ش
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ها به اروپاو مهاجرت افغان۲۰۱۵سال 

از ملیون تن۱.۱۰۳۴۹۶حدود۲۰۱۶جنوری ۲۷الی ۲۰۱۵ماه جنوری از،املللی مهاجرتسازمان بینبر بنیاد آمار 

3دهد.ها تشکیل میها را افغانها تعداد بیشرت آنپس از سوریاند ورسیدههای غیر قانونی به اروپا راه

وزارت امور 4اند.گی در کشورهای اروپایی دادههتن در خواست پناهند۹۴۲۴۰۰اکنونتا ،اروپااتحادیۀاساس آمار بر

ر در مورد افغانستانگانهمهاجرین و عودت کنند در«:گویدبه اروپا رفته اند، می۲۰۱۵که در سال هایافغانش

بهتنهزار۱۵۰میاناینازوانددادهگیهپناهنددرخواستجهانکشور۴۴درافغانهزار۲۵۰ازبیش۲۰۱۵سال

».اندرفتهآملان

اییم ،اروپا رفته اندهای غیر قانونی به افغان را که در سه سال گذشته از راهپناهجویاناگر ارقام  یابیمدرمیمطالعه 

حدود۲۰۱۳سالدر،اتحادیۀ اروپایک تحقیق سابقه داشته است. بربنیادبیراهی اروپا افزایش هایافغانکه تعداد 

تن و در۴۱۳۷۰به ۲۰۱۴سال این تعداد در وه بودند دادگی هدرخواست پناهنددر کشورهای اروپاییافغان۲۶۲۱۵

5هزار تن افزایش یافت.۲۵۰به ۲۰۱۵سال

ام شده ها دل به دریا زده و این سفر آنبلکه به اروپا به آسانی نبودهپناهجویاناین سفر  به قیمت جان عدۀ از آنها 

سخنگوی وزارت معلوماتاساس. بر اندهزار تن در دریای مدیرتانه غرق گردیده۴، حدوددر راه رف به اروپااست.

تن ۸۰۰تخمینادهد که ها تشکیل میکسانی را که در دریای مدیرتانه غرق شدند افغان٪۲۰،ین افغانستانمهاجر

.شودمی

لی و کشورهای به دلیل رشایط بد امنیتی از سوریه، افغانستان، عراق و صدها هزار تن۲۰۱۵سالدر افریقای ش

ودند و به این ترتیب بحران مهاجرت در اروپامرکزیافریقای  ایجاد گردید. به همین دلیل، اکنون به اروپا مهاجرت 

های شان به کشور ،ه اندرفتخاطر اهداف اقتصادی به اروپا ه که برند تا مهاجرینیادهای اروپایی تالش کشور 

بازگردانند.

ایید:3 برای جزئیات بیشرت به گزارش "آی او ایم" در لینک زیر مراجعه 

-28-report-situation-response-crisis-migration-mediterranean-http://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/europe

2016.pdf-january
انگلیسی در این مورد را در اینجا بخوانید:گزارش بی بی سی 4

34131911-europe-http://www.bbc.com/news/world
جزئیات گزارش تحقیقی اتحادیۀ اروپا:5

-explained/index.php/File:Countries_of_origin_of_(nonEU)_asylum_seekers_in_the_EU-http://ec.europa.eu/eurostat/statistics

3_and_2014_YB15_III.png28_Member_States,_201
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ری از کشور  رو انگال میرکل از همینند. پندار اقتصادی میپناهجویانن را افغاپناهجویان،های اروپایی مانند آملانش

افغان که پناهجویانبا حکومت افغانستان در مورد برگشت آنعده راگفتگوهابود که گفته چندی پیشنخست وزیر آملان

ودهها در آملان رد گردیده،گی آنهدرخواست پناهند 6.استآغاز 

ت افغانستان در گفت که با حکوم،سفر رسمی به کابل آمده بودیککه طی،آملان نیزوزیر امور داخلۀ تامس دیمیریز 

توافق رسیده است. او همچنان گفتبه ،هشدرداز طرف آملانهاگی آنههایی که درخواست پناهندگشت افغانمورد باز 

ی"پناهنده"افغان پناهجویانکه  رت نسبی خوب بوده و جاهای صو ه زیرا وضعیت در افغانستان ب،شوندشمرده 

مصئون در افغانستان موجود است.

موقف حکومت افغانستان

است که مهاجرین طوری های همسایه افغانستان در قبال مهاجرین افغان در کشور موقف رسمی حکومت کل در

دید گردد تا مدت این کارت،دارندرا این کشورهامهاجرت هایو مهاجرینی که کارتناراجسرت راجسرت شوند آزار باها 

.رو نشوندروبهو اذیت پولیس 

این سویهیچ اقدام عملی در این راستا از ولی،کار حکومت افغانستان توافق کردهکشورهای همسایه با این راههرچند

،ثالمگونۀ. به کننددست و پنجه نرم میدر این کشورهایزیادمشکالتدیده نشده و مهاجرین افغان باکشورها 

"تروریزم" دستگیر تن را به اتهام ۱۱۰۰خیرب پشتونخوا ایالت در تصفیویپولیس پاکستان هفتۀ گذشته طی عملیات 

ها افغان بودند.تن آن۶۰۰جمله ودند که از این 

الت با مشک،اند، به دلیل نداش اسناد قانونی و راجسرت نبودنبه همین ترتیب مهاجرینی که تا هنوز راجسرت نشده

تعلیم و تربیه، کار و آموزش و های های مختلف مانند سهولتفراوان روبرو هستند. با راجسرت شدن مهاجرین، در عرصه

رود.ها تا حد زیادی از بین میخدمات صحی مشکالت آن

و در این مورد ریاست جمهوری یک متذبذب بودهاما موقف حکومت افغانستان در قبال مهاجرین افغان مقیم در اروپا 

داشتند.یمهاجرین نظر دیگر امورنظر و وزارت

جزئیات بیشرت در لینک زیر:6

merkel-afghans-of-ationrepatri-on-talks-start-kabul-berlin-https://www.tolonews.com/en/afghanistan/22065
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های میزبان مهاجرین در ما همیشه از کشور «:ی گفتاگان افغانستان در مصاحبهوزیر امور مهاجرین و عودت کننده

تصمیم پناهجویانگی هاروپا خواسته ایم تا با در نظرداشت وضعیت در افغانستان در مورد قضایای شخصی پناهند

رایم. تنها کسانیکردبگیرند. ما با هیچ کشوری هیچگونه قراردادی را مبنی بر بازگشت اجباری مهاجرین افغان امضاء ن

7».کشور هستند، تحت نظر داریمبرگشت به آمادۀ داوطلبانهکه 

(که پردازدمیهزار دالر امریکایی ۸الی ۵طور اوسطه ب،قاچاقیهایاز راهبرای رف به اروپا پناهجوهر از آنجاییکه 

به پناهجویانهرگونه توافق مبنی بر برگشت اجباری شود)،میلیارد دالر می۲الی ۱.۲۵مجموعاً ۲۰۱۵تنها در سال 

خواهد افزود.، به مشکالت حکومت افغانستانافغانستان

با ورزد کهتاکید میساخته و روشنافغان در اروپا پناهجویانخود را در قبال مهاجرین موقف امور رو وزارت از همین

با هیچ کشوری هیچگونه این وزارت، پناهجویانهای اروپایی در قبال های کشور سیاستغییر درگیری و تسختوجود 

باری مبنی بر باز ایموافقتنامه ،مقصدکشورهایرحالت اگو در پنج 8امضاء نخواهد کردافغان پناهجویانگشت اج

نخواهد بود:قبولقابلافغانستانبرایکننداخراجاجبارصورتبهراافغانپناهجویان

قبولی کشور شانرسپرست فرد که هایخانوادهم:سو .معیوبیندوم:.سال۱۸کودکان زیر سن قانونی یعنی اول:

های خانواده:مپنج. باشندآنان زنان میرسپرستی که هاخانوادهم:چهار .بان را از قبل به دست آورده باشدمیز

.رسپرستبی

پایان

ارتباط با ما:

info@csrskabul.comcsrskabul@gmail.com: ایمیل

ul.comwww.csrskab-www.csrskabul.netوب سایت:

اس رۀ  +)93(784089590: دفرتش

: ارتباط با مسؤول

، رئيس مرکز مطالعات اسرتاتژيک ومنطقوی: lbaqi123@hotmail.comabdu+)93(093161278دکتور عبدالباقي ام

الند، مسؤول تحقيقات و نرشات: hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487حکمت هللا 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود مطالب این نرشیه به ما ارسال دارید.یادآوری: 

7 see online: http://www.dw.com/en/afghanistans-minister-of-refugees-no-agreement-on-taking-back-deportees-from-germany/a-

19020715
8 See online: http://www.etilaatroz.com/33616
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