
فدرال آلمان:جمهوری  خانه هاینماینده های محترم حکومت، وزارت امور داخله و بقیه وزارت   

 

 خانمها و آقایان محترم،

 

به قصد  ،از چند ماه به این سوما شاهد هستیم که وزارت امور داخلۀ فدرال مقامات، با تشاویش فراوان و عدم درک 

که بحث ها در این پروسه از جایی رونق گرفت  .که جواب رد بدست آورده اند را دارندآنعده افغانانیجبری  اخراج

وزیر امور داخله فدرال در مورد کمک مهاجرین بعد از مناطق امن افغانستان آغاز گردید و از سوی دیگر  روی

ر افغان به شکل داوطلبانه توسط هواپیما از مهاج 521بعد از بازگشت  .اعالم نمودبرگشت ایشان در کشور های ایشان 

قرار  به شکل عملی پیاده گردید. 2152سال  اخیر فبروری در فرانکفورت به کابل، این بحث سیاسی برای اولین بار

جر مها 01111 تبعیدمیدانیم که  فته،در دسترس ما قرار گراتحادیۀ اروپا کمیسیون یکی از اسنادیکه در این اواخر از 

سوی کابل پرواز نموده،  پالن است. این بدین معنی است که هواپیمای که از فرانکفورت به تحتافغان دیگر نیز 

 آخرین هواپیمایی نیست که به سوی کابل به قصد برگشتاندن مهاجرین افغان پرواز نموده است.

 

تجدید ، تا درین تصامیم و پالن های خویش پیش نمائیمشما  خدمتیم درخواست خویش را با نوشتن این نامه میخواه

ین افغان را ، برگشت دادن مهاجردر افغانستان شدن اوضاع زندگی وخیم. با در نظر گرفتن حالت امنیتی و نمائید نظر

سال جنگ  01که تا اشخاصی کامالً غیر قابل قبول و ناعادالنه میدانیم خطرناک میدانیم. ما اینرا در کشور ایشان خیلی 

اند را دوباره در همان جنگ برگردانید.از آن فرار نموده  و تجربه نموده را در کشور خویش  

 

 وضعیت در افغانستان

الی ملت های متحد برای گزارش کمیسیون عطبق یک  سال گذشته است. 51همانگونه بد مانند  اوضاع افغانستان

یان و تعداد کشته شده های نظام 55111بیشتر از  2151مهاجرین، تعداد کشته شده و زخمی های غیر نظامی در سال 

خیلی در افغانستان فدرال خطرات و تهدیدات امنیتی ی سعود نموده است. طبق گزارش اردوی نظامی خارجی نیز خیل

 .نامیده استوالیت، پنج والیت افغانستان را به حیث والیات امن  40وزارت امور خارجه از میان  افزایش یافته اند.

شصت و هشت حملۀ انتحاری  2151 سال   فقط در نصف اول  در آن که کابل است  یکی ازین پنج والیت امن افغانستان

پارلمان وضعیت خیلی وخیم گردید و است. بعد از فیر شدن راکت باالی ساختمان جدید و انفجارات صورت گرفته 

ه است. خیلی وخیم و شکنندز نیتی در والیات دیگر یاوضاع امنحرکت طالبان به شکل منفی اش دوباره رونق گرفت. 

وجود طالبان در برای ما واضح میگردد که شهر کندز از سوی طالبان در خزان سال گذشته،  نمودندر پهلوی تصرف 

والیات افغانستان را امن تلقی کردن و بحث روی این  پس در چنین اوضاع، هر یکی ازین مناطق امن ثابت است.

نظر میرسد.موضوع خیلی بی معنی به   

 

شدن اوضاع امنیتی در افغانستان و قوی شدن طالبان در مقابل دولت نباید از سوی دولت کشور آلمان موضوع وخیم 

 دیپورتخیلی جای تأسف خواهد بود، اگر بعد از یک سال مظاهره و درخواست متوقف ساختن  نادیده گرفته شود.

 چون وزیر امور داخله ظلم را در افغانستان تشدید بخشد. صمیم گرفته شود وجبری تاخراج مهاجرین، در نتیجه به 

شوار فعالیت های حذب راست را ناکارا ثابت ساخته از کار باز آلمان بدالیل سیاسی داخلی توسط یک سیاست خیلی د

 میدارد.

 

 

 

 



 محرومیت در آلمان

و مجبورند  هستندمحروم  کورس های لسان انتگراسیون و خیلی امکانات دیگردر حال حاضر مهاجرین افغان از 

ع از این تبعیض ساختمان آینده و اشتراک در اجتما قضیۀ پناهندگی خویش باشند. اعالم تصمیمبیشتر از یکسال منتظر 

ایجاد ترس در دلهای ایشان  گیزه و شوق ایشانرا از بین برده،سوی مهاجرین را مشکل و به چالش میکشاند و همین ان

اده میشود جلوه دپناهندگی به گونه ای در هر قضیۀ مختلف برعالوه از آن همین مفکورۀ مناطق یا ممالک امن  میکند.

در یک موقعیت قانونی و عملی  فرار میکنند. از افغانستان که گویا مهاجرین به سبب مشکالت قومی و گروهی

نده هاایشان به حیث پن نپذیرفتنو یاافغان  سریع مهاجرین تبعیدنماینده های دولت فدرال آلمان خواستار محرومیت، 

.میباشد  

 

چانس قبولی برای  و کم نمودن اخراج اجتناب ناپذیر وری فدرال آلمان مشغوله های جمهدر وضعیت فعلی نمایند

عالوه بر این اوضاع وخیم و واقعیت فاجعه بار در داده اند، هستند.  پناهندگیدرخواست که در آلمان مهاجرین افغانی

این حالت "َدستک  بیل" برای  به حیث یک گفتمان اجتماعی میخواهند مشروعیت بخشند.خیلی بی اهمیت و افغانستان را 

ا با توجه به اینه ایدیولوژی نژادپرستانۀ خویش بودند.خواهان عملی ساختن و آنعده افرادی گردید که ضد مهاجر 

رسیده است. 01آمار پناهندگان افغان به % 2151در سال  کامالً غلط است: چوننیز میم ادارۀ فدرال تصا  

 

 اصالح الزم:

ل در سال گذشته ابراز داشتند که جمهوری فدرال آلمان مکلف به کمک نمودن  رک  افعانها است. این رفاه و صدراعظم م 

از راه فقط  را این کمک نامید، بلکهکمک را نمیتوان اخراج و تبعید نمودن مهاجرین دوباره به کشور جنگ زده ایشان 

ورود در برای امکانات مساعد ساختن پذیرفتن ایشان به حیث پناهنده، مساعد ساختن کورس های لسان انتگراسیون و 

 ساحۀ کاری میتوان ممکن ساخت.

 

پالن روی رداخته شود، به گونۀ درست شناخته به وضاحت پ تا اوضاع افغانستان ،به همین ملحوظ درخواست میگردد

بیشتر گردد.پناهندگان افغان پذیرش )قبولی(  چانسو متوقف گردد و تجدید نظر تبعید مهاجرین افغان  های  

 

 با احترامات مزید

به افغانستان را متوقف نمائید!دیپورت  –حامیان کمپاین زندگی   

 

 

 

 


