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 Political  سياسی

  
  Ulrike Scheffer und Antje Sirleschtov -از اوريکی شيفر و انتی زيرليشتوف

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان از
  ٢٠١۶ سپتمبر ١٢

  

   افغان را به حيث پناھندۀ سياسی نمی خواھندآوارگان
ل پر خطر ھستند، طوريکه از تعداد قبول شدگان به پناھندگی منعکس می پناھجويان از افغانستان برای دولت المان مشک

با وجوديکه سازمان ملل متحد حمايت پناھجويان افغان را توصيه نموده است، الکن ازھر دو درخواست افغان به . گردد

  پناھندگی، يکی آن پذيرفته نمی شود

 

  "دی پ آ: ""عکس - .برای افغانھا از ھر دو تقاضا يکی آن به سمت پناھندگی نمی رود

" گنف"در جريان رسيدگی به درخواست  پناھجويان افغان، مالحظات سياسی به طور آشکار نسبت به معاھدۀ کنواسيون 

تحت " ملل متحد" فھم و درک با وجودی که افغانھا به:   رول بيشتری را بازی می کند-مربوط به وضعيت پناھندگان -

قرار می گيرند اما تقاضای پناھجويان افغان در المان  کمتر، پذيرفته می *" معاھدۀ  گنف مربوط به وضعيت پناھندگان"

  .شود

، "فولکر بک"اين حکم ارتباط می گيرد به جوابی که دولت المان به سؤال کتبی نمايندۀ حزب سبز ھا درپارلمان المان 

که تصميم دولت المان نسبت به پناھجويان افغان ارتباط می گيرد، تنھا به مرد : ازشرحی آن بر می آيد وصادر نموده 

  . ھای پناھجوی افغان

 تقاضای يکی از آنھا به ھمين دليل است، که از تقاضای ھر دو مرد پناھجوی افغان،: گفت" بک" به ارتباط اين قضيه  

، زندگی مرد ھا را در افغانستان بدون شک به "ملل متحد" پناھندگان درهنھاد کمک ب" UNHCRانشر ". رد می شود
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ًمرد ھای افغان به سن وسالی که بتوانند، سالح را حمل  نمايند، اکثرا تھديد به سربازی : "خطر مواجه دانسته، می گويند

  . می شوند) دولت اسالمی" (داعش"گيری اجباری از طريق شبه نظاميان غير دولتی  مانند طالبان و يا 

تذکر داد،  مرد ھا به سن " انشر"طوری که . پس تعقيب سياسيست، که مربوط به خرد ساالن ھم می شود" افزود" بک"

  .و سالی که می توانند سالح را حمل نمايند،  بايد به حيث پناھنده به رسميت شناخته شوند

 

  ھمواره عدم پذيرش بيشتر پناھجويان افغان

آشکارا  " ب ا ام اف" ولت برداشت می شود، ادارۀ فدرال المان برای مھاجران و پناھندگانطوريکه از اظھارات د

  .  قانون ملل متحد را رعايت نمی کند

 درخواست پناھندگی جوانان و ٨۵٩٠ً  جمعا ٢٠١۶به ھمين دليل ادارۀ مھاجران و پناھندگان ظرف ھفت ماه اول سال 

  .  پناھجو از دادن پناھندگی به آنھا امتناع ورزيدند٣٨۶٧جمله به از .  مرد ھای افغان را زير کار گرفتند

در حالی که وضع در افغانستان به مراتب ھر روز بدتر شده می رود، برحسب دسته بندی تعداد به طور جداگانه در ھر 

  صورت آشکار صعود گردد، که گرايش امتناع به دادن پناھندگی به افغانھا از ماه جنوری به اينسو بهمی ماه، واضح 

  .کرده است

پناھجويان افغان، به طور واضح نشان می دھد که داليل سياسی و ارتباط به  ميم ادارۀ مھاجرت و پناھندگی درتصا

  .اولويت ھای کشور المان، در قبول و يا رد تقاضای پناھندگی نقش اساسی دارد

 موقعيت وخيم و دشوار افغانستان صحبت به عمل می با وجودی که ھمواره راجع به:  افزود" بک "در ھمين رابطه  

  .آيد ، با آنھم عدم پذيرش تعداد زياد پناھجويان افغان بسيارعجيب و غريب است

در ماه اپريل  در مجموعه ای از اسناد در مورد افغانستان، شرح داده بود، که موقعيت امنيتی افغانستان " انشر"سازمان 

ده است، شرايط کشمکش ھا، اختالفات و مناقشات  باعث شده است تا افراد ملکی  به مراتب بدتر ش٢٠١۵در سال 

  .قربانی شوند

" ای اس" توسعۀ قوای مخالف دولت افغانستان با اھداف و دستورات مختلف به خصوص گروپھائی که در ارتباط با 

  ."  ھستند، اوضاع و شرايط را بسياردشوار ساخته اند

  

  .ان افغانداليل عدم پذيرش پناھجوي

دولت المان پرابلمھائی را که در افغانستان : بيان نمود" سی دی او"از حزب " توماس دی ميزير"   وزير داخلۀ المان

الکن مناطق مطمئنی ھم در افغانستان وجود دارد، که در صورت برگشت، افغانھا می توانند . وجود دارد، پنھان نمی کند

  .در آن مناطق مسکن گزين شوند

در رابطه به " نقطۀ تصميم گيرنده"داشت، از" تاگس اشپيگل"با خبررسانی  ای که هدر مصاحب"  ميزيردی  "

ًقوای نظامی و پوليس المان مشترکا ھمراه با "پناھجويان افغان به طور خالصه البته از انگيزۀ سياسی تذکر داد، که 

ھمزمان . ت افغانستان  سعی و کوشش می ورزندھمکاران خود زنان و مردان افغان روز تا روز جھت  امنيت و حفاظ

با آن زنان و مردان جوان افغان، کشور خود را ترک می کنند و در جست و جوی آيندۀ بھتربه کشور ھای اروپائی می 

  " ناممکن است که کشور المان از عھدۀ آن برآمده بتواند. آيند

تذکر " دی ميزير"لمان ھم موضوع را مشابه به آنچه که در پارلمان ا" سی دی او"نمايندۀ حزب " ماکس اشتراوبينگر"

ھيچ دليل قابل درک و فھمی "چون يک قسمت افغانستان توسط قوای نظامی المان محافظت می شود، لذا :  داد، می بيند
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" گرينتراوباش"بنابر اين از ديد ". وجود ندارد، به اين که انسانھا از افغانستان فرار می کنند و به کشور المان می آيند

  .  در صد از فراری ھای افغانستان جواب مثبت به پناھندگی را دريافت می نمايند۵٠منطقيست، که فقط 

 

ThemenseiteFlüchtlinge

 

 است، پرابلم ھائی  ادعا نکردهھيچ کسی: "ت پناھجويان گفتوزير داخلۀ المان در زمينۀ سياس" توماس دی ميزير"

  ".را که بر سر راه ما قرار دارد، می توانيم به آسانی حل بکنيم

  

که وظيفۀ آن ضمن حمايت از پناھندگان، توضيح .  کنواسيون مربوط به وضعيت پناھندگان نھادی از ملل متحد است-*

ليت کشور ھای عضوء را در قبال وت و حقوق فرد پناھنده چيست و مسؤپناھنده چه کسی اس: نکات آتی نيز می باشد

  )از مترجم.(پناھجويان مشخص می نمايد

  

 

 
 


