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  کريسمس پناھجويان افغان در کابل

  
 .لمان اعالم کرده استا را دولت نيا.  باشندیم»  امنیبه حد کاف« از مناطق افغانستان یاريبس

رده استۀبرلين برای اواسط ھفت: برلين/ کابل ه .  آينده اولين پرواز بازگرداندن پناھجويان افغان را اعالم ک ه طوری ک ب

دشان   افغان که پناھندگی۵٠گزارش می شود قرار است تا  اير پروازھای از . رد شده است به زمستان کابل انتقال يابن س

د حق اقامت در ١٢۵٠٠ گفته می شود تا ميزان الماندر وزارت کشور . اين قبيل نيز در نظر گرفته شده است ان فاق  افغ

رلي.  حضور داشته و بايد کشور را ترک گويندالمان ه ب دنی است ک دار بازگردان رار و م صميم ق  ۀن و اتحاديمبنای اين ت

ژواروپا در آغاز ماه اکت ازده ایبر با کابل گذاشته اند که تحت شرايط وي ز ممکن می س تادن خردساالن را ني .  پس فرس

يده است و  انجام اين اقدامات علی رغم اين است که رقم کشته شدگان غيرنظامی در اين کشور به تازگی به اوج خود رس

دان ادار. شرايط وحشتناک افغانستان اخطار داده استبرای چندمين بار نسبت به متحد ملل  ان مرکزی ۀکارمن رای الم  ب

دگان  اجرت و پناھن امف(مھ ن)  BAMFب رای اي شار شديدی ب ه تحت ف د ک زارش می کنن ا ديگر جواز  گ ه افغانھ ه ب ک

ازمان يافتالماندولت .  قرار دارند،پناھندگی ندھند ات س اتی در ۀ مدت ھا پيش در يک عملي ر را  تبليغ ن خب ستان اي افغان

ر حذر می دارد ان: شايع نمود که مردم را از فرار از کشورشان ب روی الم ه ني ط ب ته، فق اجی نداش اده احتي ارگر س ه ک  ب

  .کارآموزده نياز دارد
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  »با احترام «نبازگرداند

ان  انمبنای اداری برای ارجاع ھای در نظر گرفته شده قراری است مي ز ميالم ستان و ني ستان و اتحادي و افغان  ۀان افغان

شان .  رسيدءبر در کابل به امضاواروپا که در دوم اکت ه تقاضاھاي مطابق اين قرار افغانستان بازگرداندن پناھجويانی را ک

د.  می پذيرد،رد شده باشد اده نماي أخير آم دون ت ه را ب ناد الزم ل . افغانستان از جمله موظف است اس ه کاب واردی ک در م

ئن و مرتب ً اروپا مستقالۀگردد، اتحاديموفق بدين کار ن ه، مطم  اسناد مزبور را صادر می نمايد که طبق قرار، محترمان

دام ] ١.[انجام خواھد شد راد و از سوی ديگر اق شتری در جھت جذب اف ار از يک سو کوشش ھای بي ن ک ل اي در تکمي

ائيز ب.  اروپا در نظر گرفته شده استۀتبليغی عليه فرار افغانھا به اتحادي رلين يک چنين عمليات سازمان يافته ای را در پ

ائیسال جاری آغاز نموده، با نصب پالکات ھا ا غالب ه افغانھ ود ک اخته ب ا در ً در افغانستان منتشر س ان سال ھ ازالم  ۀ اج

تاد و در  د فرس ز پس خواھن انکار دريافت نمی کنند، خردساالن را ني از است و الم ارآزموده ني روی ک ه ني ط ب ه  فق ه ب ن

ل . تبليغات مزبور، ھمانطور که تداوم فرار افعانھا نشان می دھد، فايده ای نداشته است] ٢.[کارگر ساده ون ديگر کاب اکن

  .بايد انجام اين کار را خود بر عھده گيرد

  
  ی از مھدريتصو - ٢٠١۶مبر  دس١٠ -افغانستان به  اني پس فرستادن پناھجوهي علنير برلظاھرات دت

  قربانيان روزافزون

اقض استًطبيعتا ن کشور در تن لۀدر نيم.  بازپس فرستادن به افغانستان با وضع فجيع اي  اوج  متحد اول سال جاری مل

رده است زارش ک ن . تازه ای از رقم قربانيان غيرنظامی را گ داوم دارداي ز ت ون ني زايش اکن اه ھای سال . اف ين م در اول

ان ديگر ۵٨٣۵ تن آنھا کشته و ٢۵۶٢ قربانی غيرنظامی که ٨٣٩٧جاری با رقم  يش از ھر زم  تن مجروح گشته اند، ب

شته  متحدبه طوری که ملل. می باشد زايش شمار ک  گزارش می کند بيش از ھر چيز فزونی جنگ ھای زمينی موجب اف

شته . ده و بيش از نيمی از قربانيان کودکان ھستندشدگان بو ان ۶٣٩شمار خردساالن ک وده است١٨٢٢  و مجروھ در .  ب

يک سوم .  تن مجروح گشته اند١۵٢ تن غيرنظامی کشته و ١٣٣ دستکم ٢٠١۶مبر  و سپتجنوریاثر حمالت ھوائی بين 

وارد ۀکه غيرنظاميان در ھم را اين] ٣.[سيب ديده اندبين المللی آ ئیھواقوای دنبال حمالت ه آنھا قربانيانی ھستند که ب ِ م
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د رار گيرن ه ق دف حمل د ھ ی توانن دگی م ل ،زن د  مل ور تأمتح زارش مزب دئيدر گ اطق : د می کن واره من ون ديگر ھم اکن

امی اکنغيرنظامی، بازارھا، ام ه و در تم رار گرفت ه ق ورد حمل دارس م سات بھداشتی و م  کشور واليت ٣٨ دينی، تأسي

  .گان پناھجو سرگردان می باشندراآو

  

  خشونت بی انتھا

در پاسخ تقاضای پناھجويان ) بامف(برلين علی رغم اطالع دقيق از اوضاع واقعی در افغانسان مدت ھاست می کوشد تا 

ور در رابطه . بيش از پيش تصميم گيری منفی اتخاذ نمايد اين در حاليست که کليدھای مربوط به تصميم گيری ھای مزب

در متن کليد اين تصميم گيری از .  که پناھجويان از آنجا فرار کرده اند با اينگونه تصميم گيری تناقض داردئیکشورھابا 

ان و «: استجمله چنين آمده  ستان و طالب ی افغان ان نيروھای امنيت ای جنگی مي ستان درگيريھ در تمامی بخش ھای افغان

اکم استۀساير دستجات اپوزيسيون به شکل جنگ داخلی و مبارز ه » . چريکی ح ده است ک ين آم ور چن زارش مزب در گ

رار می گي«طور گسترده شايع بوده و ه ب» نقض حقوق بشر« درت تحت تعقيب ق ه ن ذاۀتھي.»ردب واد غ » مشکل «ئی م

ان ۵٠بوده،  واد غذاه ب« درصد کودک ود م دئیخاطر کمب ده ان امکان در حال حاضر « و »  در دراز مدت خسارت دي

ا  اری ھ سيار محدود مداوای بيم را . »استب ز ه خدمات پزشکی ب«زي اء و ني دان دارو، دستگاه پزشکی، اطب خاطر فق

 ٢٠١٢ دوم سال ۀاز ميان«:  در گزارش مربوطه اين مطلب نيز افزوده گشته است.کمبود پرسنل کارآموخته ناکافی است

  ]۴.[پايانی برای خشونت قابل پيش بينی نيست. »شمار کشته شدگان غيرنظامی رو به افزايش است

  

  احتمال کشته شدن

ن رای اي رلين ب ال ب ا اينح د دارد  ب ا تأکي ن ادع ر اي د، ب وه دھ شروع جل ا را م تادن ھ س فرس ه پ ان در ک رای آوارگ ه ب ک

ری ادار. افغانستان گزينش فرار داخلی وجود دارد ان مرکزی ۀِمتناسب با اين بيان، کليد تصميم گي اجرت و الم رای مھ  ب

ام «: در آنجا در بخشی که بر آن تأکيد شده است چنين آمده.  داده اندتغييررا ) بامف(پناھندگی  رای انج مقررات اصولی ب

ق . »ورد جوانان، افراد مجرد و مردان کاری بايد مورد توجه قرار گيردامکانات محافظتی در م زارش، طب ن گ ر اي بنا ب

ومی، اعضا ستگان اقليت ھای ق ورد واب ين در م ان یمقررات مزبور اين حفاظت ھمچن ابق حزب کمونيست و مخالف  س

تادگان در يکی از اوراق داخلی بامف ميزان احتمال . قدرتمندان محلی می بايد مصداق يابد  ٠,٠٧۴«ِکشته شدن پس فرس

زان . ذکر شده است» درصد ا مي شته شدن ت ال ک ا احتم اه ھ ه دادگ ل اھميت است ک دين جھت قاب ی ب ی معن زان ب ن مي اي

د٠,١٢۵ شته شدن باشد «:  درصد را بی اشکال اعالم نموده ان زان در معرض خطر ک ن مي ا اي ه ت ادی «ھر ک خطر زي

ست ان وی ني سم و ج رای ج رددع] ۵. [»ب ی گ امف وارد م دان ب ر کارمن ادی ب شار زي ر آن ف ه گفت. الوه ب ی از ۀب  يک

ان«کارمندان اين اداره  ته باشدھر که بخواھد به مرد مجرد افغ د جرأت داش اند باي افظتی رس شار در . » کمک مح ن ف اي

ا ٧٨رای در حالی که در سال گذشته پاسخ به تقاضاھای پناھندگی ب. حال حاضر اثر خود را نشان می دھد  درصد افغانھ

  ]۶.[ درصد تقليل يافته است۵٢مثبت بوده است در سال جاری اين ميزان به 

  

  خردساالن بدون ھمراه

دين .  آينده قرار است اولين پس فرستادن جمعی به افغانستان انجام شودۀدر وسط ھفت زارش شده است ب ه گ ه طوری ک ب

شور . د شدِ پناھجو به زمستان کابل منتقل خواھن۵٠صورت تا  انوزارت ک م الم ه ١٢۵٠٠ از رق د ک ر می کن انی ذک  افغ

تاده شوندالمانفاقد حق اقامت در  ز .  بوده و اکنون بايد پس فرس تادن خردساالن ني ين از پس فرس ن ب  می صحبتدر اي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ان ) وابسته به حزب دموکرات مسيحی(ِنخست وزير استان زاکسن، شتانيزالو تيليش : شود تادن ق«خواھ طعی پس فرس

ند ده باش ی ش رم بزرگ ه مرتکب ج ی است ک وق جزائ اظ حق ه لح الغ ب ان ب وکرات ] ٧.[»جوان اون رياست حزب دم مع

از] ٨. [ِمسيحی، توماس اشتروبل، نيز اين کار را مجاز می داند ستان اج ا و افغان ن ۀبه گفته او قرار ميان اتحاديه اروپ  اي

انواددر اين توافقنامه آمده است خردسا: کار را می دھد ه خ تاده شوند ک ستان پس فرس  ۀالن فقط در صورتی نبايد به افغان

د ا نباش ا در آنج داری آنھ رای نگھ ر ۀدر جمل] ٩. [آنھا قابل يافت نبوده و ھيچ امکان مناسبی نيز ب ن تعبي ور جای اي  مزب

  .پوشانندعمل بۀ  بتوانند به پس فرستادن جوانان جام– در صورد وجود نيت سياسی –گذاشته شده است که 
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