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 Political  سياسی

  
 دپلوم انجنير نسرين معروفی: نويسنده

  ٢٠١٧ مارچ ۶
  

  به ارتباط اخراج پناھجويان افغان از المان
 نه تنھا نظرم را به خود جلب نمود، بلکه رداکجو می کردم که اين پال و در گوگل جستموضوعی را ! خوانندگان عزيز

ل ضد عماحساس يک افغان نسبت به کشتار بی امان کشورھای امپرياليستی و ده ھا   شد تا گذشته از درد وه ایانگيز

ی که با ديدن رسم می خواھم بدانم. به حيث يک انسان، اين نوشتۀ مختصررا بنويسم، انسانی ادارۀ مستعمراتی

را ميان بادار و نوکر تمثيل می نمايند، به حيث انسان چه   ترسيم نموده و وضعيت خودردغان روی پالکافپناھجويان ا

  احساسی برايتان رخ خواھد داد؟

  
مرکل صدراعظم دولت فاشيستی المان با رئيس جمھور ادارۀ مستعمراتی کابل، دو انسان بی وجدانی که خريد و فروش 

  .يگر معامله نموده و حقوق ملی آنھا و موازين بين المللی  را زير پا گذاشته اندانسانھا را به حيث برده با ھمد

وزيران داخلۀ فدرال و ايالت ھای المان در آغاز ماه دسمبر سال گذشته به توافق رسيدند که به دليل ھجوم زياد 

 .پناھجويان، آوارگان افغان را به وطن شان باز گردانند
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 افغان از المان ۀحمايت از پناھندگان نيستند که مخالف اخراج پناھجويان رد شد و بشرامروز تنھا سازمانھای حقوق 

ھر چندی که تالش می شود تا . ھستند، بلکه اين موضوع ميان مقام ھای دولتی المان نيز مورد اختالف قرار دارد

  . نۀ بعد از عيد استيغان ختالش بعض مقامات دولتی عليه اخراج پناھجويان اف. سياست واحدی روی دست گرفته شود

 زمانی که دولت فاشيستی المان با دولت دوسرۀ دزد، خاين، و وطنفروش کابل، توافقنامۀ ننگين اخراج اجباری افغانھا 

اس پی "را به افغانستان به دنبال حراج ساير منابع کشورما امضاء نمود، کجا بودند وزيران داخلۀ ايالت ھای که حزب 

ولی امروز يکی .  آنجا حاکميت دارند تا مانع عقد قرارداد توھين آميز و اھانت بار انسانی می شدنددر" سبزھا"و " دی

طرح اخراج پناھجويان را غير مسؤوالنه عنوان می کند و ديگری می گويد که وضعيت امنيتی افغانستان روز تا روز 

  .ی داردخرابتر شده می رود و ھمواره قربانی ھای ھر چه بيشتر ملکی را در پ

می خواھد تا اطالع بعدی ھيچ مھاجری را به افغانستان بازگشت ندھد " شلسويگ ھولشتاين" چنانچه وزير داخلۀ ايالت 

اين در حالی است که حکومت فاشيستی مرکل ـ دميزير مصمم است تا پناھجويان رد . و آنھم برای سه ماه متوقف گردد

 المان به حيث بازوی امپرياليسم جنايتگسترامريکا، فاجعۀ انسانکشی را شده را دو باره به کشوری که  دولت فاشيستی

  . المان سازند، مجبور به ترک ستبه بار آورده ادر آنجا 

دولتھای امپرياليستی نه تنھا در داخل کشور ھای تحت استعمار بازی با سرنوشت ميليون ھا انسان ستمکش را در پيش 

يدان بازی فوتبال برای پناھجويان ساخته، که بعد از پاس دادن يکی به ديگری گرفتند، بلکه کشور ھای خود را ھم م

. دنباالخره با ابتکار عمل يکی از بازيگران ميدان با شوت خود آنھا را به کشور نا امن مبداء به کام مرگ می فرست

يان ميان کشور ھا صحبت می  فرارۀکشورھای اتحاديۀ اروپا با بی شرمی کنفرانسھا داير می کنند و از تقسيم عادالن

که پناھجويان انسان نيستند بلکه اشيائی ھستند که بايد با آنھا  معامله صورت  آنھا طوری عمل می کنند مانند اين. کنند

طوری که ما می دانيم  دولت دوسرۀ بدنام کابل با فروش پناھجويان  در بدل اخذ پول با . بگيرد و خريد و فروش شوند

که اخراج اجباری پناھجويان افغان توسط دولت المان به کشور جنگزده است، امضاء کرده را ن قرن توافقنامۀ ننگي

  .است

نموده و حاال معامله را با باداران خود روی فروش  نء بی وجدان تنھا به حراج منابع ملی  کشور اکتفاۀ اين دولت دوسر

و يا " حزب سبزھا"ر در بعضی از ايالت ھای المان که با وجودی که در اين اواخ. انسان افغان ھم شروع نموده است

به اصطالح حاکميت دارند، صدای خود را بلند نموده و با اوضاع وحشتناکی که در افغانستان توسط " اس پی دی"حزب 

ه پروردگان ايشان يعنی طالب، القاعده وداعش حاکم است، از اخراج پناھجويان ب دولتھای امپرياليستی، حاميان و دست

 اما طوری که می دانيم ؛خاطر نا امنی و اوضاع متشنج کشور و آنھم بعد از امضای قرار داد ننگين ممانعت می کنند

امر سر به آستان دولت فاشيستی  ھستند که در آخر" سی اس او"و " سی دی او"اين دو حزب از جملۀ حاشيه نشينان 

" اس پ دی"بر ماست که نبايد فريب گفتار اعضای حزب . ندنھاده وبه تصاميم دولت مرکل و دميزير حقانيت می بخش

  .را بخوريم" سبز ھا"و 

که " کا فيشرشاو" بود و از حزب سبز ھاندر قدرت دولتی دخيل سبز ھا زمانی که حزب تا طوری که به خاطر داريم، 

خواسته برآورده ساختن  رھبری اين حزب را به عھده داشت، وی با پطلون جينز و کفش سپورتی عليه قوانين دولتی و

 ستمکش مبارزه می کرد، با دادن مقام دولتی وی را از صف مبارزه خريداری نموده و تعداد زيادی یھای انسانی خلقھا

حزب سبز ھا از ھمان زمان بدين سو، تجاوزات . از اعضای اين حزب را در گودال سيستم سرمايه داری غرق نمودند

به عالوۀ گاه نه تنھا محکوم نکردند، بلکه  ق خلقھای ستمکش رخ داده و می دھد، ھيچکه در جھان و درحرا و جناياتی 

  . مھر سکوت به لبان خود زده، خاموشی اختيار نمودندتأئيد تجاوز بر يوگوسالويا و افغانستان در موارد ديگر
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ير خارجۀ المان بود،  در سمت معاون صدراعظم و وز٢٠٠۶ تا ١٩٩٨يعنی از سال " کا فيشرشاو" زمانی که چنانچه

 از مشارکت المان در جنگ ١٩٩٩مند به استقرار ارتش المان در افغانستان بود، وی عالوه بر آن در سال ه عالق

 شرکایاز افراد مبارز نما ھای کشور المان که بگذريم، ديد می شود که از زمان تجاوز امريکا و . کوزوو حمايت کرد

موقع را ن امپرياليسم المان که خود را در يک جريان انقالبی مخفی نموده بودند، جرمش در کشور ما افغانستان عامال

اکری علنی برای قدرت ھای متجاوز امپرياليستی را پيشه نموده و آگاھانه و چ ،وران فرو مايهزداين ممساعد دانسته 

 ادوران خود فروخته بزبه حيث م" انقالبی" از اعضای سازمانھا و چپ ھای یتعداد. داوطلبانه به خيانت دست يازيدند

 بوسی دوستم یغارت و چپاول کشورما، منافع خويش را تأمين نموده با ماھيت پليد و انقياد طلبانه حتا تا سرحد پا

  .خود و وجدان خود را در خوش خدمتی و چاکری ارتجاع ھار قرار دادند...جنايتکار، ربانی و صبغت هللا مرتجع و 

ھای امپرياليستی چه احزاب موضعگيری ھای احزاب بر سر اقتدار در کشور توجه و دقت است آنچه در اين ميان قابل

 و چه ھم احزاب فاشيسی، ليبرال و سوسيال دموکرات ھمه و ھمه تجاوزات، مداخالت باشدبه  اصطالح چپ و سبزھا 

جنگ و تحريف واقعيت به نام و دگرگونی ھائی را که کشورھای امپرياليستی در جھان مرتکب می شوند، با بی شرمی 

  . .تبليغ می نمايند ،کشور ھاآن ھای داخلی خانمان سوز و حاکميت ديکتاتور ھا در 

  !خوانندگان گرانقدر

 شھر ھای فرانکفورت، ھامبورگ و عکس ھائی را که شما از نظر می گذرانيد، از تظاھراتی است که به صد ھا تن در

ند که افغانستان دچيان شعار می داه مظاھر. اھجويان افغان صورت گرفته استلن در المان در اعتراض به اخراج پنک

ی حامی عالوه به سازمانھا. کشور امن نيست و به اين لحاظ اخراج اجباری مھاجران اين کشور بايد متوقف شود

  .ھی می کردند نيز آنھا را ھمراديگر یالمانھا  تعداد زياداھرات را سازماندھی نموده بودند، پناھجويان که تظ

  .عکس ھا و پی نويس آنھا از انترنيت کاپی شده است

  
 انتقاد از پيلوت ھا
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کشوری . ی ھامبورگ در اعتراض به اخراج اجباری مھاجران افغان راه اندازی شده بودئاين تظاھرات در ميدان ھوا

چرا تظاھرات با لباس پيلوت و . د سال برای اولين بار گروھی از افغان ھا از آنجا به کابل اخراج شدن١٢که پس از 

  ؟خدمه

  

 
  ی ئاعتراض به بی پروا

لمان ای پيلوت ھا و خدمه پرواز به اخراج آوارگان از ئی از بی تفاوتی و بی پروائمعترضان با رقص شان در ميدان ھوا

ده و از ی که در آخرين لحظات ھم پيلوت و خدمه حق اين را دارند که از انجام پرواز سرباز زئاز آنجا. اعتراض کردند

  . اخراج مھاجران جلوگيری کنند، اين اعتراض به اين شکل صورت گرفت

  

 
 لمانااعتراض در تمام 
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  .  خيابانی عليه اخراج اجباری مھاجران افغان راه اندازی شده استلمان اعتراض ھایادر سراسر 

 

ھا قی  عرا ا  ب ه   ھمرا

لمان راه اندازی ا آغاز ھفته جاری يکی از پر جمعيت ترين تظاھرات ھا در اعتراض به اخراج مھاجران در ًمخصوصا

  .مھاجران عراقی نيز در کنار مھاجران افغان حضور يافتند. شد

 

 
 ع بازگشت کنندگاننگرانی از وض

 از وضعيت مھاجران عودت کننده به افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که دولت اين کشور و ًملل متحد اخيرا

  .  آنان عاجر مانده اندۀسازمان ھای بين المللی از رسيدگی به ھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 
 بازگشت توده ای

 ھزار مھاجر ثبت شده و دارای کارت ٣٨٠  بيش از٢٠١۶براساس گزارش کميساريای عالی ملل متحد، در سال 

شمار مھاجران ثبت نشده ای که به زور اخراج . مھاجرت به خاطر فشارھای دولت از پاکستان به افغانستان برگشته اند

  . می شوند به مراتب بيشتر است

 
 خطر جانی در افغانستان

لمانی از خطر جانی برای مھاجران ااستمداران مھاجران افغان و سازمان ھای حامی آنان به عالوه برخی احزاب و سي

 ۀلمان در حملابه تازگی عتيق هللا اکبری يک مھاجر اخراج شده از . اخراجی و عودت کننده ھا به اين کشور نگران ھستند

  .لمان به باور آورده استا ۀانتحاری بر محکمه عالی افغانستان زخمی شده و انتقادھای شديدی را در جامع

  

 


