
 تحلیلی

 از تحقق صلح تا بازگشت مهاجران؛

 شان را رسک خواهند کرد؟ اتیح گریمهاجران افغان بار د ایآ

 

 آزاده رضایی

 افغانستان برگردند؟به دیبا ینیتضم یچ یمهاجر رو یهاافغان

 اند.مهاجرت کرده از افغانستان به کشورهای ایران، پاکستان و اروپا ه و دسته دستهدبصورت گستر یزمان یدر چهار برحه هاافغان

و به  نجات داده دم تیر دهشت افگنان در کشورخودشان را از  فغان با هزینه های بلندها اترین دلیل مهاجرت نا امنی بوده و میلیونعمده

از عوامل دیگر این پدیده شناسایی  ندگی و بیکاری جوانانشغلی، شرایط دشوار ز . عدم ثباتمقصد معلوم و نامعلومی مهاجر می شوند

موج پس  نیا یشدند. گستره ریو پاکستان سراز رانیاز مهاجران افغان در ا یمیموج عظ ،بار پس از انقالب هفت ثور نینخست شده است.

 گریموج بار د نیدوباره به کشور بازگشتند. ا راناز مهاج یشمار شد و زتریجمهور وقت افغانستان ر سییر ب،یاز سقوط دولت داکتر نج

درگیری ها بر . دیغربت گرد یهاملک یخانه به خانه خروشان شد و هزاران افغان آواره یهاو شروع جنگ نیمجاهد یریگبا قدرت

های فراز کوه پرچم پیروزی را بر 1996بار یک گروه دیگر )طالبان( در سال سر گرفتن کرسی قدرت کماکان ادامه داشت و این

ی غم پایتخت بر افراشت. سومین باری که گراف مهاجرت سیر صعودی به خود گرفت دوره حکومت طالبان بوده است و قصه_کابل

 تکرار شد.  2014ها یک بار دیگر در سال ی  افغانانگیز مهاجرت گسترده

 

های که منجر به است سالح ها بر زمین گذاشته شود و این جنگافغانستان جنگ زده اکنون در مقطع تاریخی قرار دارد. سر انجام قرار 

افغانان )دولت افغانستان و  انیم یگفتگوها یآستانه ی نزدیک پایان بیابد. درکم شش و نیم میلیون افغان شد در آیندهآواره شدن دست

مردم دو گونه است؛ )  یخواهد گرفت برا توافقات دو طرف صورت یجهیپس از صلح که در نت نتحرک طالبان( چشم انداز افغانستا



 یپساصلح کشور جنگ زده یبایز یانتظار دارند که چهره یاآلود است.( دستهاثر جنگ مه هم بر هنوز کهیافغانستان امن و افغانستان

 یگرید ی. دستهکنندیم یبدون جنگ لحظه شمار یروزها یصلح، برا اکراتاز مذ ینیباز مردم در کمال خوش یبخش نیا نندیشان را بب

پس از معامالت  کیتار یتکرار روزها می. برسندینظر نمپروسه و توافقات دوطرف به نیا نیاز شهروندان افغانستان اما چندان خوشب

 ختانده،یافغانستان خون ر در سال 20بیش از که  یهگرو _شان را دارند یگروه در قدرت در دلها نیساختن ا میبا طالبان و سه یاسیس

شان نزد  یزنان بوده و کارنامه یحق طلبانه یهابوده و لگد بر گلون یکشور را خاک و دود ساخته، دشمن معارف و آباد یخیآثار تار

 نیهم کهیافغانستان گرفته تا مردم زا_شودیمردم ورق زده م یکارنامه اکنون از سو نیبوده است؛ ا یاهیاز س ترکیمردم افغانستان تار

 یکه طیافغان ونیلیم میو پاکستان ساخته است. شش و ن رانیا ا،یآلمان، استرال ه،یترک ونان،ی یآنان را از کشورش آواره اهیس یکارنامه

و چشم  کنندیرا برانداز م لحص یگفتگوها نکیاز دو ع زیاند نپناه برده گانهیب یکشورهابه ضیو تبع یزیجنگ از خونر یمتماد یهاسال

از  یدسته کیمتفاوت است.  زیبر بازگشت به وطن ن یشان مبن میتصام بیترت نیاز افغانستان پسا صلح دارند و به هم یمتفاوت یاندازها

صلح، پالن  ققاز تح ینیبو با خوش نندیبیاز خشونت را در قاب توافق دو طرف )دولت و طالبان( م یمهاجران افغان، افغانستان عار

 نیاز زحمات و خاطرات چند یبار خالالجرم کوله خیاز جبر تار یروز کهیافغانان _شان را دارند یهابازگشت به آغوش مادر و کوچه

 رافغانان مهاج نیبود. ا گرفتهشیسواحل وان را در پ یهایو ماه ونانی زیانگوحشت یهاشان را بسته و راه دشوار مهاجرت و جنگل یساله

 یرا برا ینیتضم چیه گریاز مهاجران افغان اما د یگرید یاند، دستهشان سرودهافغانستان یبرا ییهاسرود یو درد آوارگ یاز فرط دلتنگ

  .رندیپذیاز قتل و کشتار نم یبازگشت شان به افغانستان عار

 باکهیانترنت یمصاحبه نیبه توافق صلح ندارند. در چند یو اعتماد دانندیامر محال م کیطالبان را  یژیستراتاو  شهیدر اند راتیآنان تغ

پس از توقف  ایآپرسش که نیاو در پاسخ به اورندیبازگشت را به زبان ن یاز مصاحبه شوندگانم کلمه کیچیام همهاجران افغان داشته

 ".شان را رسک کنند اتیح گرید کباریتا  ندستیحاضر ن"گفتند که  ؟گرددیجنگ طالبان با دولت به وطن برم

و عودت کنندگان با  نیوزارت امور مهاجر یعزت من( که از سو_من هنیکارزار )ماز مهاجران افغان در واکنش به ی، برخهمیسو از

 .دنبا دولت نجنگ گریاگر طالبان د یافغانستان برگردند؛ حتبه ستندیعنوان حاضر ن چیهاند که بهگفتهشده بود،  یاندازدولت راه یهمکار

کشور بود،  نیشیجمهور پ سییر ،یکه در رأس آن حامد کرز کیکار آمدن نظام دموکرات یروو نخست شکست طالبان  یهاسال در

 یروزها دیامبه افغانستان عودت کرد. بازگشت کنندگان به دیرسیتن م ونیلیاز دو م شیاز مهاجران افغان که شمار آنان به ب یادیتعداد ز

پرچم نظام مردم ساالر  ریآرام گرفت و مردم ز یخاک کشور نفس 2006تا  2001به وطن شان بازگشتند. از  وبارهروشن و افغانستان آرام د

طالبان پس از هفت  نیانفجار ما نینخست ی. صدااشدنگار قرار نبود افغانستان آرام باما ا دند؛یچشیبدون جنگ را م یزندگ نیریطعم ش

تر با عزم راسخ بارنیشدت گرفت و طالبان ا گریپس از د یکیمردم خشک ساخت. جنگ و انفجار  یهاسال دوباره خون را در رگ

 یها از وطن شد و از قدعلم کردن دوبارهافغان یکه سبب آواره ساختن دوباره ینبرد _شد بدست آوردن قدرت وارد نبرد با دولت یبرا

 .افغان مجبور به ترک افغانستان شدند هاونیلیم طالبان تا کنون



تحقق صلح از پیش بین است که پس بازگشت کنندگان  یبرا یدیو عودت کنندگان به عنوان آدرس کل نیحال، وزارت امومهاجر نیا با

 و اکنون برای پذیرایی از این آمار بلند برنامه ریزی می نماید.  را شاهد باشدمهاجر  ونیلیکم چهار مدست یبازگشت احتمال

ن نیز در رده در رابطه به تعهدات جامعه جهانی برای افغانستان برگزار شد و ادغام پایدار برگشت کنندگاژنو  یالملل نینشست ب که اکنون

های آجندای آن قرار داشت، دیده شود که این تعهدات چقدر برای برگشت مهاجران تحقق پذیر است و تا چی اندازه می تواند اعتماد 

 مهاجرانی را که منتظر فرصت برگشت هستند، جلب کند؟ 

 


