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  دپلوم انجنير نسرين معروفی:  و افزوده ازبرگردان

  ٢٠١٧ مارچ ٢۵
  

 بيگانه در کابل : اخراج شدگان متقاضی پناھندگی
بسياری از آنھا به . ج شده درافغانستان با چه سرنوشتی روبه رومی شونددولت المان تعقيب نمی کند، که  پناھندگان اخرا

  .خود ھستند) وطن(مشکل قادر می شوند تا خود را در جامعه پيوند دھند، برخی سبک بال می شوند که دوباره به خانۀ 

von Ulrike Scheffer 

 

  

 Foto: Omar Sobhani/Reuters -عودت کننده در ميدان ھوائی کابل 

 

ی که از ماه جنوری از المان با فشار اخراج و به افغانستان فرستاده شده انمرداز  تن ٧٧برای . بازگشت به افغانستان

بسياری از اخراج شدگان متھم به خالف کاری ھستند، البته . اند، شروع زندگانی نو در ميھن کھن شان مشکل است

 تماس از آنجائی که آنھا ارتباط و. را داشتندشان  از دوستان ه ای المان خوب ادغام شده بودند، کار و حلقبرخی ھم در

 ھنوز نگھداشته اند، اکنون اولين گزارشات آنھا از تجاربی که در افغانستان نموده اند، در را با آشنايان خود درالمان

محتاج به  تحت حمايت وی  طبوعات را متوجه می سازد که فردم ،حامی يکی از اخراج شدگان. اينجا نفوذ کرده است

را در کابل به دست بياورد، با وجودی که مقامات المان وی را از اين ناحيه اطمينان  کن وی نمی تواند آنادويه است، ل

  . داده بودند
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د که وی توسط  در بارۀ يکی از اخراج شدگان خبر دا “TV-Magazin „Monitor" مونی تور"مجلۀ تلويزيون 

در اين مقاله تذکر رفته است، وی در المان می توانست دورۀ کارآموزی را در . انفجار بمب در کابل زخمی شده است

ًاکنون وی در افغانستان عمال در جاده وپيوسته با ترس و ھراس نسبت به امنيت . رشتۀ پرستارسالمندان شروع نمايد

  .خود زندگانی می کند

که دور محور خود می چرخ آسياب به مانند ً در اين ميان تقريبا  (CDU)وزير داخلۀ المان از حزب" توماس ديميزير"

رد شده ھمه خواستدار ھستند تا دوباره در افغانستان زندگانی پناھندگی  انکه متقاضيچرخد يک سخن را تکرار می کند 

  ". ج از المان می توانند در آن مناطق زندگانی کنند وجود دارد که پناھجويان بعد از اخرایدر آنجا مناطق امن ".نمايند

درست است که افراد ملکی قربانی ھستند، مگر آنھا ھدف :  مدلل نمودچنين  موقف خود را ًتقريباديميزير در اين اواخر 

سبت وری نر المان که در ماه فبیدر نامۀ مشترک وزارت داخله و خارجه به وزرای داخلۀ ايالت ھا. سوء قصد نيستند

ً که در افغانستان  رخ می دھد اکثرا از نظر یوقايع: " به موقعيت امنيتی در افغانستان صدور و در آن تذکر رفته بود

عالوه بر آن به گفتۀ مقام امور وزارت خارجه، جريان رسيدگی به امور ."  می شوندانتخاب و از نظر زمانی یجا

  .و بررسی می شودپناھندگی در موردھر فرد مشخص  با دقت  کنترول 

  

 " حد اقل پيگيری بعدی " 

افرادی که از کشور المان اخراج می شوند، اينکه با آنھا در افغانستان چه می شود، دولت المان بدون شک پيگيری نمی 

افراد برگرداننده شده به افغانستان بعد از رسيدن به ميدان :  بيان نموده(BMI)طوری که وزارت داخلۀ المان . کند

اين اقدام مطابق است با توافقنامۀ ". جھت نظارت و سرپرستی به مقامات افغانستان تسليم داده می شوند"ئی کابل ھوا

وزارت داخلۀ المان به ادامۀ آن می نويسد، افغانستان حوزۀ .  در امور مھاجرانمشترک ميان دولتھای افغانستان و المان

  ".تيب امکانات سازماندھی کردن پيگيری بعدی حد اقل استبدين تر"نام نويسی پيشرفته  در اختيار ندارد، 

.  يورو پول نقد مجھز می شوند، بعد از آن به طور کلی واگذار به خودش می کنند٢٠اخراج شدگان بعد از رسيدن با 

  که در ميدان ھوائی کابل دفتر سرپرستی دارند،(IOM)الکن آنھا می توانند به سازمان بين المللی برای مھاجرت 

ما می گذاريم تا مردھا :   که برای ملل متحد کار می کند، گفتMatthew Graydon" متحوف گرايدون. "مراجعه کنند

  .کنيممی فون کنند و جھت انتقال آنھا به مناطق زادگاه شان وسيلۀ حمل و نقل را سازماندھی ليبا خويشاوندان خود ت

ً می توانند عجالتا در يک محل بودوباش پاھندگان دولتی اقامت امکانات رفتن نزد اقارب شان را ندارند،که آنھائی 

  .نمايند

  

 راھنمائی ملل متحد به برگشت شدگان

ًکسی که در کابل می ماند، شانس دارد تا بعدا به وسيلۀ کارکنان سازمان بين المللی برای مھاجرت به خاطر جست 

 می تواند به  (IOM). البته موانع زياد است. دی بدھدوجوی کار و خانه رھنمائی کرده شود و درخواست حمايت اقتصا

، ھريک از اعضای آن  اتحاديۀ اروپابر مبنای فيصلۀ. کسانی که داوطلبانه به کشور شان برگشتند، بيشتر کمک نمايد

جھت   آپارتمان و يا تأمين مالی اولیتھيۀ حتا  کمک پولی،موظف اند وقتی پناھجوئی را به افغانستان بر می گردانند

.  يورو در اختيار ھر نفر قرار می دھد٢.۵٠٠المان حدود " گرايدون"به گفتۀ . بپردازند شغل شخصی به آنھا آغاز يک

  .کشور ھای ديگر اتحاديه اروپا پرداخت مالی بيشتر کرده اند
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طوری که . تندآنھا در ميان مردم افغانستان برخودار از شھرت خوب نيس:  نيز دارندیاخراج شدگان پرابلم ھای ديگر

 که وی در کابل يک مرکز روانی (Ipso)"   معاون مدير يکی از سازمانھای امدادSarah Ayoughi " ايوگھیسارا"

،  ی ھا نااميدتمام  در کنار. شناخته می شوندآنھا در مجموع به حيث خالف کار : اجتماعی راسرپرستی می کند، گفت

ً باالخره فاميل ھا اکثرا تمام پول خود را به خاطر فرار يکی از اعضای ت، زيراناراحتی فاميل ھا را نيز نبايد ناديده گرف

  . که خود را حتا مقروض نمودند فاميل فدا کرده اند و يا اين

که داوطلبانه را در شفاخانه ای که توسط  وزارت امور خارجه تأمين مالی می شود، پناھجويانی " ايوگھی"ھمکاران 

 شده وبه تجريدبسياری از آنھا :  "وی گفت. که مجبور به بازگشت شده اند، معالجه می کنندرا ند وھم افرادی ه ابرگشت

ًافغانھائی که داوطلبانه برگشتند، آنھا قاعدتا البته خوشحال . عصبانيت و ميل به تھاجم نتايج آن است" کلی منزوی ھستند

آنھا از زندگانی در اروپا  تصور ديگری داشتند و اغلب ھنوز ھم از حوادث، . " ھستند که دوباره به وطن خود ھستند

  .ۀ روحی خورده ھستندرويدا ھا و سرگذشت فرار خود ضرب

  

  :افزوده

  !خوانندگان نھايت گرانقدر

يک لحظه تصور کنيد که فرزندان و جگر گوشه ھائی من و شما در شرايطی قرار می داشتند که امروز به ھزاران 

حيث يا ما و شما به آ. فرزند خلق افغان چه در داخل کشور جنگزدۀ ما افغانستان و چه خارج از مرز ھای آن قرار دارند

مادران و پدرانی که به يقين يک لحظه ھم حتا تحمل تب کردن فرزند خود را نداريم، می توانيم خود را به جای مادران 

و پدرانی که در افغانستان به ياد فرزندان خود می سوزند و می سازنند و جگرکوشه ھای شان آواره ودربدر و بی 

  سرنوشت دور جھان می گردند، قرار بدھيم؟

زيرا به صورت عمده  ،ت در کشورما ھستند جنايهفغان در مجموع به خصوص جوانان قربانيان اصلی اين ھم خلق ا

 قربانی اميال فاشيستی و استعماری دولتھای تجاوزگر، تروريستھای انتحاری و جنگھای سرکوبگرانۀ عمال جوانان

بيکاری، و ده ھا مشکل ديکر روز تا روز ابعاد ، فقرطوری که آشکار است، بی امنيتی، جنايات، . امپرياليسم می گردند

آنھا يا بايد ھدف دم توپ متجاوزان  و . وسعيتری به خود گرفته که باعث فرار ھرچه بيشتر جوانان افغان می گردد

 که شده برای حفظ جان خود کشور را ترک ه ایکه به ھر وسيل حمالت تروريستھای انتحاری قرار بگيرند و يا اين

 تا جائی که ما می دانيم جوانان افغان با صد ھا ليل و نھار  و شرايط ضد انسانی که خوابيدن در خيمه ھا و لذا.  کنند

 کار شاقه انجامًدری و بی خوابی و گرسنگی، اھانت و توھين و بدرفتاری و بعضا با ه زير پل ھا و پياده رو ھا با درب

خود را به يکی از ... ند، از طريق کشور ھای يونان و ترکيه وکه فقط می توانند پول بخور و نمير را به دست بياور

پدران و مادران در افغانستان با تمام معضالت و مشکالت و آسيب ھای اجتماعی و درد . کشور ھای اروپائی می رسانند

اند از کشور  دار و ندار خودرا در اختيار فرزندان خود می گذارند تا الاقل يکی از فرزندان شان بتوۀھای جامعه ھم

  .جنگزده خارج و از زير بمباردمانھای طيارات جنگی جان به سالمت ببرد

 ناگفته نبايد گذاشت دولتھای امپرياليستی در مجموع به خصوص دولت فاشيستی المان خوب می داند که عالوه به 

ضربات اميال فاشيستی  از آخرين وارد می نمايدضربات جانی و مالی و ضربات روحی که خود نسبت به خلق افغان 

 فاشيستی المان می خواھد تا با تاپه زدن جوانان افغان به دولت.  المان است، دريغ نمی ورزدکه اخراج جوانان افغان از

اتھام تبھکار و تخريب کار آنھا را ھر چه زود تر از کشور المان اخراج و توسط طياره در کشوری که نه تنھا آيندۀ 

، ستبه وجود آورده اامپرياليسم اری از آنھاست، بلکه به  کشتار گاه و شکنجه گاه خلقھا که نامعلوم در انتظار بسي
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آيا اين اعمال آنھا نسبت به جوانان افغان چه فرقی می تواند با اعمال آنھا نسبت به يھوديھا در زمان فاشيسم . بفرستد

جوان رامجبور ساخته بود تا می بايست کارت ھيتلری داشته باشد؟ دولت فاشيستی المان در زمانش يھوديان پير و 

نازی ھا به تعقيب و آزار يھوديان که در المان و . شناسائی که نشان دھندۀ يھودی بودن آنان بود با خود حمل می کردند

فاشيستھا تبليغ می کردند که يھوديان مسبب بسياری از . ديگر مناطق تحت سلطۀ شان زندگانی می کردند، می پرداختند

  . چنانچه بسياری از آنھا قربانی ضرب و شستم، تحقير و توھين می شدند. کالت در المان ھستندمش

مگر آيا امروز تبليغ المانھا نسبت به خارجيان و پناھندگان عين تبليغ زمان فاشيسم ھيتلری در المان نيست؟ المانھا 

اگر ديروز يھوديان را . در المان می دانندامروز پناھندگان و خارجيان را مقصر افزايش بيکاری و ديگر مشکالت 

را به وجود آورده بودند، انتقال می دادند تا در  گاه اشويتس که خود آنگن ھای مخصوص حمل حيوانات به قتلتوسط وا

مگر امروز جوانان بی پناه . حمام ھای گاز جمعی خفه و در کوره ھا سوزانده شوند که ھيچ اثری از آنھا باقی نماند

را با مھر اتھام به تخريبکاری شناسائی نموده و آنھا را  توسط طياره در اشويتسی که در افغانستان به وجود آورده افغان 

که  يھوديان را در کوره ھای گاز نيست و نابود کنند، با کار شاقه و به  فاشيست ھا قبل از اين.  اند، انتقال می دھند

  .آنھا را نيمه جان می ساختند ھای روحی آنھا می گرديد، وجود آوردن فضای رعب و وحشت که باعث شکنجه

موج جنبش ھای فاشيستی و راست افراطی ھر روز . امروز عين افکار فاشيسم ھيتلری در المان در حال رشد است  

باز توليد می شوند و از جانب دولت المان کمک و حمايت می شوند، تا از يک جانب بتوانند از آنھا روی مقاصد و 

داف مشخص خود در ديگر کشور ھا استفاده نمايند، طوری که ما شاھد گسيل تعدادی از آنھا در جنبش اوکراين بوديم اھ

و از جانب ديگر از طريق به راه انداختن تظاھرات و تجمعات عليه خارجيان، مسلمانان و پناھندگان و چه ھم از طريق 

 یکه تعداد  اين.ای ترس، آنھا را وادار به فرار و ترک المان نمايند، با ايجاد فضآتش زدن کمپ ھا و خيمه ھا و الگر ھا

 پناھجو با تحمل صد ھا ليل و نھار قادر شدند تا خود را به کشور المان برسانند، طبق گزارش رسانه ھای یاز افغانھا

فقط ھمواره ترس و  يک تعداد از آنھا حاضر می شوند تا داوطلبانه اين کشور را ترک بگويند، دليل آن وقتیخبری 

در حالی که . خوف ازاعمال فاشيستھا و تھديد به ديپورت به مثابۀ شکنجۀ دايمی که آنھا را عذاب می دھد، می باشد

  . با فشار مجبور به اخراج می شوندھميشه اينطور نبوده، آنھائی که تمام مصايب را تحمل می نمايند

اروپا و شدت گرفتن موج انتقاد ھا از سياست پناھندگی مرکل و آنھم طوری که اطالع داريم،  پس از بحران مھاجرت به 

ھمواره بر افزايش بازگشت داوطلبانه و ) مرکل ـ ديميزير(بيشتر از جانب فاشيستھا و راستی ھای افراطی دولت المان 

به انتقاد دارد، که عليه نيرو ھای فاشيستی مبارزۀ قاطعانه را اعالم ب اخراج اجباری تأکيد می کند، در عوض اين

ظاھری آنھا اکتفاء نموده؛ مگر در واقعيت امراز آنھا و فشار وارده از جانب شان، به مثابۀ رويکش سياست ھای ضد 

   .انسانی شان استفاده می نمايند

  

  

 

 

 


