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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١۶ دسمبر ١٨

   پناھجويان افغانپرتاب
  به قتلگاھی که متجاوزان به وجود آورده اند

  

 
Bild: Christian Mangکريستيان منگ"از:  عکس" 

 پناھجويان را متوقف کنيد، عليه اخراجيادتر از ھزار نفر به روز شنبه در شھر ھای فرانکفورت و برلين با شعار ز

  . نموده بودندمظاھرهاخراج پناھجويان افغان از المان 

دولت المان در ماه نومبر اعالن کرده بود که می خواھد : طوری که شورای پناھجويان در برلين به روز شنبه گفت

ًحدود چھار دھه است که جنگ دايما در افغانستان جريان دارد که .  پناھجو افغان را به افغانستان بازگرداند۵٠٠.١٢

نا مطمئن ترين  مکان در روی "امروز کشور افغانستان . باعث فرار شش ميليون انسان در سراسر جھان گرديده است

  ".زمين است

داليلی که ھيچ نوع مبنای حقوقی و انسانی ندارد با روحيۀ فاشيستی و ضد اخراج پناھجويان افغان از کشور المان با 

  .انسانی زمامداران المان عملی می شود

با وجودی که اوضاع در افغانستان روز تا روز بحرانی تر می شود مگردولت امپرياليستی و فاشيستی المان اقدامات 

  دسمبرخالف خواست و ارادۀ  پناھجويان شروع به اخراج آنھا ١۴چنانچه دولت المان به تاريخ . خود را عملی می نمايد

 امپرياليسم  در رأس سال تجاوز و مداخالت نظامی امپرياليستھای ناتوئی١۵ در جريانخلق افغان ھرچند . نموده است

 و فقر و )وندر(بدون سر نشينمن جمله طيارات انواع  وحشيانۀامريکا که توأم با جنگھای خانمان سوز و بمباردمانھای 
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 از اقدامات و داليل ا آنھمب ؛رو ھستنده  روبصورت گرفته ديگری که در کشور ما افغانستان اجعۀبدبختی و ده ھا ف

ی که در افغانستان مرتکب شده که متجاوزان با وجود تمام فجايع بر می آيددولت المان جھت اخراج پناھجويان طوری 

عنی آنھا به آن حدی که بايد در افغانستان جنايت و کشت و کشتار می کردند، ھنوز ي. نمی دانند کافی ھنوز ھم آن رااند، 

لذا بايد جنايات آنھا . مرتکب نشده اند تا افغانھا مجبور به فرار شوند و در کشور المان مورد حفظ و حمايت قرار بگيرند

درج قانون پناھندگی " ديميزير"ۀ المان را وزير داخل بيشتر شود تا افغانھا نظر به قوانين فاشيستی که يک مادۀ آن

تا  طبق آن ماده  پناھنجويان افغان  مستحق  پناھندگی در کشور المان نيستند،  ومربوط به پناھجويان افغان نموده است

 .امپرياليستی قرار بگيرند!! مورد ترحمآنھا 

د دارد که افغانھا می توانند در آن مناطق از يک جانب مناطق مطمئن و امن در افغانستان وجو: طبق ادعای دولت المان 

ی که مرتکب شده امپرياليستھا با تمام جنايات. دزندگانی کنند، ھيچ جای شکی نيست که مناطق مطمئن و امن وجود دار

اند مگرنيروھای زمينی و ھوائی آنھا ھنوز قادر نشده اند تا کوه ھا و دره ھای افغانستان را تخريب و نابود کنند، لذا 

" ديميزير"فکر می کنم که منظور  وزير داخلۀ المان . نايات  به اندازۀ کافی صورت نگرفته تا باعث فرار افغانھا گرددج

به زعم ايشان  و  تخريب نشده اندً کامالطا نقسايربه مانند ست که ھنوز ئياز مناطق امن و مطمئن ھمان کوه ھا و دره ھا

ا زندگانی نمايند، از جانب ديگر چون نيروھای نظامی و پوليس المان در افغانھا می توانند در آن کوه ھا و دره ھ

داشته باشند، لذا پناھجويان " راحت"افغانستان به اصطالح کار می کنند پس چرا بايد جوانان افغان در المان زندگانی 

  . که امپرياليستھا به وجود آورده اند، فرستاده شوندیجوان افغان بايد به کشتارگاھ

. ان ھدف ديکر دولت المان از اخراج پناھجويان ايجاد ترس و وحشت است تا مانع فرار ديگر جوانان افغان شوندھمچن

افغانھا بايد با تمام شرايط ناھنجار و ضد انسانی که در افغانستان حاکم است، محکوم به زندان و در انتظار قتل و کشتار 

  . به سر ببرندامپرياليستھا و تروريستھای آنھا در سرزمين خود

اوضاع و دگرگونی ھائی را که امپرياليستھا در کشور : طوری که گزارشات رسانه ھای خبری را از نظر می گذرانم

اتحاديۀ اروپا و به خصوص دولت فاشيستی المان با در . ھای خاور ميانه و افريقا به وجود آورده اند، تکاندھنده است

بايد از اقدامات دولت المان که بگويد که آنھا می پناھجويان افغان  خواھد به نظرداشت اوضاع دھشتناک خاور ميانه می

اخراج آنھا از کشور المان و برگردانيدن آنھا به زادگاه به اصطالح مطمئن و امن ولو که برای آنھا کشتارگاه ھم بگردد، 

لق پناھجوی افريقا قبل از اين که پای  مديترانه صورت می گيرد و خۀري در بح کهیفجايع  که به دليل اين. راضی باشند

 اجساد بسياری از آنھا خوراک تاشان به يکی از کشور ھای امپرياليستی برسد، به نيستی و نابودی سوق داده می شوند 

که به سرنوشت خلق  ، لذا به پناھجويان افغان به مراتب بھتر است تا به کشور خود برگردند از اينگرددحيوانات بحری 

  .دچار شوندا قافري
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ی را که در يک کشتی  مديترانه پناھجويانۀريبه اين عکس نگاه کنيد که چطور کشتی جنگی کشور ھای اروپائی در بح

 ھر آن احتمال غرق شدن آن وبسيارساده و پوفکی با مقايسه به ھيوالی جنگی که در مقابل آنھا سنگر گرفته، نشسته اند 

 آنھا می گردد، اما اسمش را می یالخره سرنگونا تواضع، ذلت، فروتنی و بعملی که باعث. می رود شکار می کنند

  .گذارند نجات انسانھا

 یساؤ و ھيچ از يک رءبا تمام جناياتی که صورت گرفته و می گيرد، ھيچ يک از بروکرات ھا، ھيچ يک از وزرا

ناتو در ليبيا، سوريه، مالی،  يۀ اروپا وکه اتحاد اين. دولتھا تا به حال در برابر محکمه مجبور به پاسخگوی نشده اند

ضاع را دگرگون ونامستحکم می عراق و افغانستان و کشور ھای ديگری درجھان با تجاوزات و مداخالت نظامی او

د، باعث جنگ وجدال و مناقشه و کشمکش در داخل کشور ھا می گردند و سازمانھای تروريستی را مورد حمايت سازن

د، با استفاده از متود ھای امپرياليستی تا می توانند سعی و  مجھز با سالح ھای مدرن می سازناقرار می دھند وآنھا ر

د، دار و ندار و وری در افريقا و شرق ميانه نتواند با صلح و آرامش زندگانی نمايکوشش به خرچ می دھند تا ھيچ کش

 چنان با توطئۀ سکوت مواجه می گردد، تو گوئی آنھا در اوضاع به وجود ،ھستی آنھا را می دزدند و غارت می کند

ًآمده اصال و اساسا ھيچ نقشی نداشته اند ً.   

 اروپائی تا به حال مجرم و محکوم شناخته نشده شرکت ھا و مؤسسات مالی و توليدیھيچ يک از :  طوری که می دانيم

  :با آن کهاند 

ً نزديک سواحل کشور ھای افريقائی را کامال در اختيار خود گرفتند و آبھای  تجارت و معامالت ماھی گيری آبھای

که از طريق حفريات در سرزمين ھای آنھا، بنيان ھستی و دارو ندار  ند و يا اينواحل آنھا را از ماھی تھی می سازس

شبرد زندگانی شان محروم و رد و کوچک درکشور ھای افريقائی را می گيرند و آنھا را از پي دھقانان خميليونھا تن از

زمانی که کنسرن ھای اروپائی با چور و چپاول، بخور و نمير خلق ستمکش افريقا . به نيستی و نابودی سوق می دھند

 می شوند تا فرار را بر مرگ لذا آنھا مجبور.  می نمايند، آنھا ھيچ چارۀ ديگر ندارند به جز مرگ و يا راه فرارغارترا 

فراريان در صورتی که قادر شوند خود را به . که با فرار مرگ در انتظار آنھاست بی خبراز اين بدھند الکن حترجي

يکی از کشور ھای اروپائی برسانند، يا مانند پناھجويان افغان مجبور به اخراج می شوند و بايد با چور و چپاول و 

کشتی ھای .   مديترانه نيست و نابود می شوندۀريکه آنھا در بح د و بسوزند و يا اينغارت آنھا در کشور ھای خود بسازن

 مديترانه پناھجويان را شکار می کنند و به نابودی می کشانند  ولی اسمش را نجات ۀريجنگی کشور ھای اروپائی در بح

  .انسان می گذارند

مگر مارا .  بکشاندما ازھيچ مقاماتی توقع نداريم تا امپرياليستھا را که مرتکب جنايات شده و می شوند به پاسخگوئی

ی را که ه پا خيزند و خود انتقام جناياتخواھد رسيد که خلقھای ستمکش و بی دفاع بفراايمان برآنست که روزی 

  .امپرياليستھا در حق شان نموده اند، بگيرند

يادی خلق  باعث نابودی تعداد زو مديترانه غرق شدند ۀريکشتی ھای حامل پناھجويان درچند سال اخير در بحبا آن که 

نموده اند، حتا   به خاطر نجات انسانھا اقدامی نستمکش افريقا گرديده است، اما ھيچ يک از کشور ھای اروپائی نه تنھا

  .جوی علت و داليل آن ھم نشدند تا در زمينه تحقيق و بررسی نمايند و در جست

 مديترانه ۀري پناھجو در بح۴.٧۴٢ل  الاق٢٠١۶ در سال  (IOM)قرار گزارش سازمان بين المللی برای پناھندگان 

 نظر به احصائيۀ داده شده،  تعداد پناھجويانی که به ھالکت رسيدند به ٢٠١۵غرق شدند، به ھمين ترتيب در سال 

  . نفر می رسيد٣.٧٧٧
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محمد علی "به نام " دی کتانيا"کشور ايتاليا به روز سه شنبه کپيتان کشتيی :  قرار گزارشات رسانه ھای خبری

 باشد که آنھا در ماه ئی می پناھجو٩٠٠که مسؤول مرگ را  از کشور تونس)  Mohammed Ali Malek"(کمال

.  سال زندان نمود١٨مديترانه به سمت اروپا در حرکت بودند، محکوم به ۀ ري از کشورھای افريقائی در بح٢٠١۵اپريل 

وپا وقوع  اين فاجعه را بھانه قرار بدھند وکشتی پخش اين فاجعه در سطح بين المللی باعث شد تا کشور ھای اتحاديۀ ار

اسقرار نيروی نظامی بحری آنھا فقط به . ھای جنگی خود را روی اھداف مشخص در ساحل کشور ليبيا مستقر بسازند

ی که خود ادعا نمودند  نه آنطورو قاچاق نفت خام غير مجاز از آنجا می باشداحلی کشور ليبيا خاطر کنترول مناطق س

چنين در چند سالی که . ض تعقيب و دستگيری باند ھای قاچاقبران انسان و نه ھرگز به خاطر نجات فراريان استبه غر

پناھجويان و آنھم ازاتباع کشور تونس به حامل اولين باريست که کپيتان يک کشتی اين  صورت می گيرد، فقط یتاجناي

ای اروپائی در زمينه مقصر ھستند، مھر سکوت حتا به که تا چه حد مقامات کشورھ اما اين. محکمه کشانده می شود

  . لبان ژورناليستھا و گزارشگران زده شده است تا از بيان حقايق خود داری نمايند

 مديترانه غرق شدند، مگرھيچ کشور و ۀري پناھجو در بح۵٠٠ اپريل سال جاری حدود ٩در :  قراری که اطالع داريم

  . دداد آنھا برس تا  به ملتی در آنموقع حاضر نشد

 خط ھوائی مصر"زمانی که طيارۀ :  دسمبر انتشار داد۶به تاريخ " رويتر"عکس قضيه، طبق گزارشی که خبر رسانی 

 ۶۶ باعث مرگ و مديترانه سقوط نمود ۀري ماه می در بح١٩ به تاريخ )  Egypt-Air-Flugs MS 804 ("٨٠۴ام اس 

گذشته بود که کشتی ھای رزمی بحری و طيارات جنگی مصر شروع ھنوز يک ساعت از سقوط طياره ن. انسان گرديد

سقوط طيارۀ مصری آنقدر برای امپرياليستھا مھم بود .جوی باز مانده ھا و قسمت ھای شکستۀ طياره  و نمودند به جست

بريتانيا و چنانچه  کشور ھای فرانسه، . ًکه عالوه به اقدامات مقامات مصری، آنھا ھم فورا شروع به اقدامات نمودند

.  تا در زمينه تحقيق و بررسی نمايندداشتندامريکا بدون تعلل کشتی ھا و طيارات جنگی خود را در آن منطقه گسيل 

 نفر بايد برای کشور ھای امپرياليستی بسيار مھم و با ارزش ۶۶طوری که ديده می شود سقوط طيارۀ مصری و نابودی 

 مديترانه که يک ماه قبل از ۀري  انسان ستمکش و بی دفاع افريقا در بح۵٠٠بوده باشد، اما غرق شدن کشی و نابودی 

 استحکام نيروھای بحری و طيارات نظامی با وجود. ، مورد توجه قرار نگرفتسقوط طيارۀ مصری اتفاق افتاد

ر ھای ً مديترانه که کامال تحت نظارت و کنترول آنھاست، مگر ھيچ کمکی از جانب کشوۀريکشورھای اروپائی دربح

  .جنايت کار صورت نگرفته و حاضر نشدند تا به داد آنھا برسند

ی که بعضی از کشتی ھا قادر شده بودند تا خود را به ساحل برسانند، ه ما شاھد ھستيم در چند سال اخير طوری ک

ريق رسانه ًمقامات اروپائی فورا شروع نمودند به تبليغات و نمايش  کمک ھای به اصطالح  بشر دوستانۀ خود از ط

 و خبری تا مردم به چشم ببيند و بخوانند که فرشته ھای نجات به داد فراريان افريقا می رسند و از ھيچ تصويریھای 

که انسانھای واقف و با وجدان خوب می دانند که دولتھای  درحالی.  نسبت به آنھا دريغ نمی ورزندینوع کمک

  .ندرآورده بسازی است که می خواھند آنھا را بئروی اھداف وپالنھافقط  را که انجام می دھند یامپرياليستی اعمال

من اعتقاد راسخ دارم، به ھمان سانی که پيدايش امواج غير قابل مھار بحران پناھجوئی، ريشه در جنايات امپريالسم 

ھيچ  ،يدۀ امپرياليسمدارد، ختم اين مصيبت دلخراش ھم رابطۀ ناگسستنی به نابودی امپرياليسم داشته، بدون دفن الشۀ گند

  . گاھی نمی توان بر بحران درد انگيز پناھجوئی نقطۀ پايان گذاشت

  

 

 


