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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از

  ٢٠١٧ جون ٠۵
  

  !ف کنيدتوقمبه افغانستان را پناھجويان  برگرداندن
  

 اتحاديۀ وکالی مدافع،  در المان، انجمنسازمان عفو بين الملل، سازمان رفاه کارگری، تيم کاری حقوق مھاجرت

 دريک اعالميۀ ائتالف جديد قضات و  مھاجرانولی کليسا المان، عيسوی ھائی خادم، متجمعی رفاه ھمگانی آزاد

  .را مورد انتقاد قرار دادند  دفتر تصميم گيری ادارۀ فدرال برای متقاضيان پناھجوی افغانمشترک تصاميم

لمان به  پناھجويان افغان از ا طياره جھت برگرداندناده بودن پروازآمبه دليل سازمانھای حقوق بشر و انجمنھا 

کمبود  سازمانھا به خاطر . مطالبه نمودند را از کشور المانآنھااخراج  ماه می توقف فوری ٣١افغانستان به تاريخ 

 اصلی اخراج که مبدا اين نقايص عاملھستند آن نگران  ، پناھندگی افغانھای پناھجوپيگيری جريانحين  جدی ھای

 .آنھا شده در نتيجه با جان آنھا بازی صورت گيرد

که  رد شده است، در حالیپناھندگی افغانھا  انمتقاضي  ھای تمام درخواستتا به حال در سال جاری حدود نصف

.  در صد بالغ می گرديد٧٨ حتا به ٢٠١٥ سال  در صد و در٦٠ به ٢٠١٦نھا در سال حمايت از آقبولی و سھميۀ 

 به که گزارشات جديدمتوجه شدند شدگان رد پاسخ  بهموقع بررسیدر ی حامی پناھجويانسازمانھا  آنابان ھمزم

در ضمن برای مھاجرت  ملل متحد کارکنان ھرچند، نستان اصالً مدنظر گرفته نمی شوند در افغانسبت موقعيت وخيم

تنھا بدان جھت که نه آنھا  الکن ، گذاشته انددر اختيار آنھاھم راافغانستان از وخامت اوضاع ی  گزارش، ديگرمسايل

توجه به ھمچو گزارشاتی وظيفۀ آنھاست بلکه اوضاع رو به خرابی افغانستان وظيفتاً از آنھا می خواھد تا در تصميم 

  .گيری ھا اوضاع را در نظر بگيرند، توجھی مبذول نداشته اند

واقعاً  که در حالی.  فرار داخلی کشور کرده می شودديلب اشاره به  مکررباردر جواب متقاضيان پناھجو ھرھمچنين 

 مناطق اصلی جنگ  توسعه يافته، انسانھا می توانند در ھمه ازخارج  در اين ميان کشمکش ھا و مناقشات مسلحانه

  که حمالت تھاجمی  در حاليستاين. تعقيب و پيگيری قرار بگيرندسوء قصد و مورد جا قربانی اعمال جنگ، 

موقعيت امنيتی در . کرد به طور واضح مشاھده می توانھمه روزه قربانی می گيرد که در را بان طال یبھار

کمک ھای ملل متحد سازمان (" UNHCR انشر"غير قابل پيش بينی است که سازمان نوسانی و  آنقدر افغانستان

د خورد ھای ناقشات و زبه خاطر م.  رد می کندرا" نا مطمئن"و " مطمئن"تمايز ميان مناطق ) برای مھاجران

از .  ميليون می رسد١،٤ه است که به مسلحانه تعداد فراريان در داخل کشور در سه سال اخير تقريباً دوچند شد
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طبق .(  ھزار انسان مجبور بودند تا مجدداً خانه ھای خود را ترک بگويند٩٠.٠٠٠ زياد تر ازشروع سال جاری

  .شدهداده ) ٦/٥/٢٠١٧ که به تاريخ ه ایاحصائي

 با دقترا دوباره خود  استقرار قوای نظامی پالن دارد تادر افغانستان به دليل وخيم تر شدن موقعيت امنيتی   ھمناتو

ارند که خود و پناھجويان نه بازيگران دولتی و نه ھم بازيگران بين المللی در موقعيتی قرار ندالکن . تشديد نمايد

 که قرار می گيرند قصد ءسومردم ملکی مورد در کابل ھمواره  مثال به طور. ده شده را حفاظت نمايندبرگردان

کافی به  اندازۀ وجود موقعيت وخيم آن که دولت المان شھر کابل را با  می کند، اين را نابودآنھا بسياری از زندگی 

 آنجا بهلمان اخراج و  را از کشور ای پناھجو افغانھای از ماھانه تعداد زيادمنطقۀ امن قلمداد می کند و می خواھد تا

المان مسؤوليت حقوق . اين اقدام دولت المان را اھانت آميز می دانندی مخالف اخراج پناھجويان بفرستد، سازمانھا

 و آنھا را نبايد در بررسی شود دقتبا و انه طمحتا عادالنه،پناھجويان جريان پيگيری پناھندگی   دارد تابين الملل

 ايالت به ھمين مناسبت سازمانھا مشترکاً به.  انسانھا تھديد به نقض حقوق بشر می شوندرستد که درآنجای بفئھاکشور

را با دقت الزم بررسی نمايند و به ھمين ترتيب اخراج ، که تقاضای پناھندگی می دھندھشدار دولت فدرالھا و 

  . متوقف نمايندبه افغانستان راپناھجويان 

  

  :ۀ مترجمافزود

ری که شما ترجمه را از نظر گذشتانديد، تعداد زيادی از سازمانھا، اتحاديه ھا، انجمن ھای طو! خوانندگان گرانقدر

 که ھر روز به ريختن خون صد ھا انسان  و وحشتناکیبه نسبت اوضاع وخيم.... وکالی مدافع حقوق پناھجويان و 

 دولت فاشيستی و استعماری   عليه اخراج پناھجويان توسطی در افغانستان تمام می شود در چنين شرايطبی گناه

 اھانت به خلق پناھجوی افغان می دانند، پس ھرات می زنند و اقدام دولت فاشيستی المان رادست به اعتصابات و تظا

خاموش باشيم و با بی تفاوتی به اوضاع   در مقابل جناياتی که ھر روز دامنگير خلق افغانستان است،اگر ما افغانھا

جنگ زده و خلق ستمديدۀ  و به سرنوشت جوانان آيندۀ کشور برخورد نمايم به يقين که ننگ تاريخ کشور وخيم کشور

  . خواھيم بودافغان

 رسانه ھای خبری و صوتی از طريقکه در شھر کابل رخ داده است، را طوری که ھمۀ ما گزارشات فجايع اخيری 

نيرو  حمالت واھد بود که خلق افغانستان قربانیخرين بار ھم نخاين اولين بار نيست و آ. شنيده واز نظر گذشتانده ايم

دولت  قربانی حمالتھای استعماری و قربانی جنگھای نيابتی آنھا از يک جانب و از جانب ديگرھای نظامی کشور

 حمايت مخالفان مسلح دولت که آنھا ھم از جانب کشور ھای امپرياليستی و کشور ھای ھمسايهجانی وبی کفايت، 

بيشتر بر اوضاع افغانستان حاکم به مقايسه با دولت دوسره   آنھا امروزکهطوری امی و اقتصادی می شوند نظ

  .ھستند، می شوند

دولت سردمداران  که یدموکراتيکمسلم از حقوق ديده می شود که بعد ازانفجار در نزديکی سفارت المان، مردم 

عليه دولت خائن، استفاده نموده جار می زنند، آن را  افغانستان بهکشور ھای امپرياليستی دست نشانده بعد از تجاوز 

ه روب فير گلوله ھای مسؤولين به اصطالح امنيتی  با در نتيجهوطنفروش وبی کفايت دست به تظاھرات زدند که

  . در ميان تظاھرکنندگان گرديدیحوادث خونباربروز باعث  ،روشده

و اخير نموده تلويزيون طلوع را روشن نمودم تا گزارشات حوادث  استفادهی که برايم ميسر شد،امروز از فرصت

ً تصادف.  جريان دارد، از نظر بگذرانمدر شھر کابل که ھنوز ھم را فجايع ضد انسانی  ت أ از ھيیعضو مصاحبۀ ا با

 سخنگوی البته از صحبتھا و داليل بی منطق. شدممواجه اعتصاب کنندگان و سخنگوی رياست دست نشاندۀ کابل 
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 به  وی رھبر جوان اعتصاب کنندگان که به طور فشرده می پردازم به صحبت ھایدولت دست نشانده که بگذريم،

 يعنی غنی و شکار اعتراضات و مرامھای معترضان را که خواھان کناره گيری دو انسان بی کفايتطور واضح و آ

 در ٩٩کنيد افزود که اگر شما از مردم پرسان  وی.  است نه يکبار بلکه دو سه بارتکرارنمود مقام رياستعبد هللا از

ھمچنان از بی کفايتی وزير داخله، رئيس جوان معترض .  غنی و عبد هللا ھستندصد مردم خواھان کناره گيری

 و به  بر طرفی که تظاھر کنندکان خواستدارشکايت می کرد و می گفتملی امنيت ملی و مشاور شورای امنيت 

 جھت تدابير  حکومت برای ھمچو رويداد ھا اصالً ساختار تشکيالتی و برنامه:ند وی افزودآنھا ھستکشاندن  محکمه 

دور از ترس زکه دولت م است یمتصمير کنندگان  دليل حمالت مسؤولين امنيتی باالی تظاھ به نظر من. نداردامنيتی

 کند وايجاد ت ترس و رعب را يا جنا تا بتواند با اينهکه دامنۀ تظاھرات مردمی گسترش خواھد نمود، اتخاذ نمود اين

  .قبول کنند جنايات آنھا را ۀ و ھم اصالً دست به تظاھرات نزده ديگرمردم

 وی از به ھرچندوجود داشت عضو رھبری تظاھرات متأسفانه بايد بگويم، کمبودی که در صحبت ھای اين جوان 

ور ما افغانستان مورد تجاوز قرار گرفته و وجود آمدن دولت مردمی صحبت کرد ولی متأسفانه فراموش کرده که کش

لب شده و کشور مستعمره است ی که استقالل آن سدر يک کشور. استاستعمار حاکم بر سرنوشت کشور و خلق آن 

 و ، ايادی آن عليه کشور ھای استعماری امپرياليستیدر کليت آنبايد اعتصابات، تظاھرات و مبارزات خلق افغان 

ھای ديگری اصالً راه حل در غير آن تقاضای کناره گيری غنی و عبد هللا و مھره  گيرد صورت مذھبیھارارتجاع 

در صورتی که اين سلسله مھره ھای خاين و .  جنايات آنھا نسبت به خلق افغان ھرگز نخواھد بودو پاسخگوئی به

 افراد ديگری را که تربيه ، امپرياليسم امريکازياد محتمل ھم نيستناره گيری کنند که اصالً وطنفروش از دولت ک

  . شدۀ دست سی آی ای است، به قدرت می رساند

معترضان سطحی  خواسته ھای ،خود را از يوغ استعمار به دست نياوريممانی که ما استقالل و آزادی کشورپس تا ز

  .ما به سر منزل مقصود که آزادی کشور و بھروزی مردم آن است نخواھد رسانيد

ای خويش را متراکم ساخته، آتش نبرد ظفرنمون ضد استعماری و ضد ارتجاعی را فروزانتر ھموطنان بيائيد نيروھ

سازيم، چنان آتشی که شعله ھای سرکش آن امپرياليزم را تا زادگاھش فراری ساخته، ايادی ميھن فروش و ارتجاع 

  . در درون شعله ھای سرکش خود، به خاکستر تبديل نمايدرا ھار مذھبی 
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