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  دپلوم انجنير نسرين معروفی : نويسنده

 ٢٠١۶ سپتمبر ١٢  
  

  دولت المان در تقابل با پناھجويان افغان
  "ناممکن است که کشور المان از عھدۀ آن برآمده بتواند"

  وزير داخلۀ کشور المان" يزيردی م"

است که امروز تقديم تان  دریکه شما ترجمۀ مضمون المانی به  انگيزۀ نوشتن اين مضمون، طوری: رانقدرگخوانندگان 

 .وزير داخلۀ المان است" دی ميزير"با " تاگس اشپيگل"مصاحبۀ مجری رسانۀ خبری . گرديده است

قوای نظامی و پوليس المان جھت امنيت و حفاظت در  ":شان کرد که داشت، خاطر نه ایدر مصاحب" دی ميزير"

 آن جوانان افغان کشور خود را ترک می کنند و به حيث پناھجو به اافغانستان سعی و کوشش می ورزند و ھمزمان ب

  ".برای ما امکان پذير نيست تا ازعھدۀ آنھا برآمده بتوانيم. کشور المان می آيند

 قابل درک ليلھيچ د: "گفت" اشتراوبينگر"در پارلمان المان  " CDUاوسی دی "، نمايندۀ "دی ميزير"ئيد صحبت أبه ت

 ۵٠لذا منطقيست، که فقط " که انسانھا از افغانستان فرار می کنند و به کشور المان می آيند  وجود ندارد، به اينیو فھم

  "در صد از فراری ھای افغانستان مستحق به پناھندگی شوند

  .ق دو شخصيت سياسی بی منطق دولت امپرياليستی ناتوئیاين است منط

د بلکه از طريق رسانه ھای خبری و غانستان را نه تنھا پنھان نمی کندولت المان بی امنيتی و شرايط ناھنجار در اف

صوتی دولتی وغير دولتی به صورت آشکار از بی کفايتی دولت دست نشاندۀ کابل و قوای نظامی مربوط به آن که در 

البته بايد گفت که اين بی کفايتی . می دارند پرده برحقيقت بيانگر بی کفايتی قوای نظامی و پوليس کشور المان است،  

 در افغانستان به سردمداری قوای اشغالگربی کفايتی مجموع  تنھا مربوط به دولت المان نمی شود، بلکه بيانگر

  .می باشدامپرياليسم جنايتگستر امريکا 

ًامپرياليسم جھانی، يا واقعا در امور افغانستان بی کفايت ھستند و يا قصدا روی اھداف مشخصی که : ايد گذاشت ناگفته نب ً

  . پی گيری می نمايند، خود را بی کفايت وانمود می کنند

سط توانند اسلحه را حمل نمايند، خطر آن موجود است تا توب که یاز ديد ملل متحد، برای جوانان افغان به سن و سال

امکان دارد که : گفته می توانيم " ملل متحد"نظر به ديد. به مبارزه عليه دولت جلب شوند" داعش"طالبان و شبه نظاميان 

 به مواد مخدر و تعلقات قومی اعتياداين مسأله ، تا حدوی ارتباط به اوضاع متشنج، شرايط بی کاری، غربت و بدبختی، 

  .واقعيت طوری ديگر استی، داشته باشد، اما ه ئو زبانی و منطق
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 دولت و تروريستھای گوناگون اننظامی دارند تا عليه مخالفقوای نياز مبرم به ) غنی ـ عبدهللا(دولت دست نشاندۀ کابل 

  .ه اند، بجنگنددديگری که در اکثر مناطق افغانستان  باعث جنگ و جدال و زدو خورد ھا گردي

ن، ضمن وظايف آشکار و پنھان ديگر، تعليم و آموزش قوانين تنظيمات قوای نظامی و پوليس دولت المان در افغانستا

جنگی و دفاعی قوای نظامی و پوليس دولت دست نشاندۀ کابل، حفظ امنيت، جنگ و مبارزه عليه قوای ضد دولت را نيز 

  .به عھده دارند

فغان به حيث نيروی مسلح جنگی و که از جوانان ا  لذا دولت المان ھيچ دليل ديگری نمی تواند داشته باشد به جز اين

به قتل از دفاعی دولت مستعمره و مھمتراز آن به حيث نيروی دم توپ دشمن ، کار بگيرند، تا به اين وسيله بتوانند 

، جوانان افغان بايد در آسياب جنگی "دی ميزير"پس گفته می توانيم به نظر . نمايند تمانعمرسيدن جوانان نظامی خود 

  .خره خوراک اميال فاشيستی و امپرياليستی دولتھای ستمگر  گردندالارد و خمير شوند و بيستھا خ ترورامپرياليستھا و

دۀ امپرياليستھا در مجموع نسبت به رسياست دولت المان نسبت به پناھجويان افغان ارتباط دارد به سياست شکست خو

  .مسايل افغانستان

 يکی را مستحق پناھندگی می داند و متباقی افغان فقط مرد پناھجوی ز ھر دوانظر به ھمين داليل است که دولت المان 

مھاجران  را ھر چه زودتر اخراج می نمايد تا به کشور خود برگردند و عليه طالبان و سازمانھای تروريستی بجگنند و 

  .به قتل برسند

 "تاگس اشپيگل" خود با ۀ در مصاحب"يردی ميز" متوجه خواھيد شد،که شما در متن ترجمه از  خوانندگان عزيز طوری

 آن اقوای نظامی و پوليس المان جھت امنيت و حفاظت در افغانستان سعی و کوشش می ورزند و ھمزمان ب: ه استگفت

برای ما امکان پذير نيست تا . جوانان افغان کشور خود را ترک می کنند و به حيث پناھجو به کشور المان می آيند

 .ه بتوانيمازعھدۀ آنھا برآمد

  !خوانندگان عزيز

 باشعور و با درک از اوضاع افغانستان در شرايط فعلی، که کشور ما تحت راکتی پرانی ھای قوای مخالف  ھيچ انسان

نشانده وتروريستھای انتحاری و جنگھای سرکوبگرانۀ عمال امپرياليسم و به ھمين ترتيب اختالفات و زد و  دولت دست

حاضر نخواھند بود تا تصاميم ضد قرار دارد؛ ، که ھمه باعث بی امنيتی گرديده است، "عبدهللا - غنی "کند ھای دو باند 

  .انسانی دولت المان نسبت به پناھجويان افغان را مورد تأئيد قرار دھند

ت اياجنبی امنيتی و بر افغانستان، که آشکار است، با تجاوز امپرياليسم جنايتگستر امريکا و متحدين ناتوئی اش  طوری

در چنين شرايط . افغانستان به کشتار گاه خلقھا مبدل شده است روز تا روز ابعاد وسيعتری به خود گرفته است و امروز

د و با تحمل ده ھا رنج و شکنجه و با قبول  نق افغان مجبور به ترک وطن می گردخلفرزندان  است، که یوحشتناک

 "امن"به يکی از کشور ھای اروپائی به اصطالح کشور ھای مشکالت مادی و معنوی تالش می ورزند تا خود را 

  .برسانند

که دولت المان به سردمداری امپرياليسم   سال قبل زمانی١۵حدود  : خاطر نشان کرد"دی ميزير"ًبايد صريحا به 

ويش و به  سال قادر شديد تا در تداوم نقشه ھای پليد خ١۵ در اين مدت ،جنايتگستر امريکا به کشور ما تجاوز نمود

نسبت برآورده ساختن اميال شوم جھانخوارانۀ خويش با صد ھا فتنه گری و چال و فريب که امروز به ھيچ کس پوشيده 

دو سه ھزار پناھجوی افغان برآمده پذيرش نيست، از عھدۀ تمام جنايات در حق خلق افغان برآئيد، مگرامروز از عھدۀ 

  توانيد؟ ی نم
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که جوانان المان به خاطر حفظ امنيت در افغانستان می  در صورتی: رداشت می شودطوری ب" دی ميزير" از گفتار

  . جنگند و به قتل می رسند، چرا جوانان افغان در کشور المان مور حمايت وحفاظت قرار بگيرند

ن خود به آن  است، که دولت الماه اینبايد فراموش کند که به قتل رسيدن جوانان المان در افغانستان فاجع" دی ميزير "

تصميم گرفته است، مگر خلق افغان ھرگز تصميم نگرفتند، تا کشور شان مورد تجاوز قرار بگيرد و نه ھم حاضر بودند 

د که تاريخ کشور ما ن مطمئن باشھا" دی ميزير. "وھستند تا قربانی اميال فاشيستی و استعماری دولتھای تجاوزگر گردند

، را شاھد بوده استان و امپرياليستھا، دولتھای خاين و خود فروخته و ارتجاع ھاراز قرنھاست که تجاوزات استعمار گر

 حفظ جھت است که قرنھا یاز افتخارات رزمندگان شير دل و آزاديخواھان مبارز  پرھمين تاريخ،ولی در مقابل 

 .انب را نپذيرفته اند، اما اسارات و بردگی اجنده او به خاک و خون غلتيده استقالل کشور و آزادی خلق آن جنگيد

 وپوزۀ استعمار گران و دولتھای خاين و خود د به يقين روزی خواھد رسيد که خلق افغان باز ھم دست به اسلحه ببر

کشور ما افغانستان و خلق افغان را  و  خاک يکسان نمايندارا ب) غنی ـ عبدهللا(دست نشاندۀ  دولت ه ای از قماشفروخت

 دارندنان ديروز افغانستان، باز ھم قاتالن فردای ما گردند، به يقين که  افغانھا، تا جان به تن که دشم ولو. آزاد بسازنند

  .مقاومت و مبارزه خواھند نمودجھت حصول استقالل و آزادی 

    

  

  

 

 
 


