
افغانستانی باز هم دولت آلمان و حربه اخراج پناهجویان  

 

جنوری اخراج نماید. ما  23شتتتنره ستتته دولت آلمان پالن نموده که تعدادی دیگر از پناهجویان افغانستتتتانا را رتتتتورت اجراری رروز 

راید در ررارر اخراج اجراری پناهجویان رایستتتتتتی . از کار و وعایی زادی زندتا دستتتتتت رجشتتتتتی  و را جدیت و  ایعیت در ررارر این 

ررنامه ضتتد انستتانا دولت آلمان رایستتتی . ما راید در همه جا دستتت ره تعاهرات رزنی  و را شتتعارهای پر شتتورو آتشتتین ستتیاستتت ضتتد 

تحقیر وتوهین ما کند   حرره ای استت که دولت آلمان توستی آن پناهجویان را  دولت حاک  در آلمان را محجو  نمائی . اخراجانستانا 

 .واز یری دیگر استثمار آنها را شدت ما رخشد

دولت  دولت آلمان در زین حالا که ره وجود پناهنده ها اشتتتتتد ضتتتتترورت را دارد همزمان رر یره اخراج آنها  ما کورد. ضتتتتترورت

آلمان ررای تامین نیروی کار مدتا استتتتت که در ررنامه آنها  رار دارد. در اواخر  رن ریستتتتت  کارشتتتتناستتتتان امور اجتمازا وررنامه 

ریزی  دولتت را متوجته ستتتتتتتیر نزولا ن وم آلمتان نمودنتد. دلیته کمرود جمعیتت ک  زال ه تا ورا زال گا مرد  ره تولید مثه رود و 

حاه پیر شتتتدن استتتت. جامعه شتتتناستتتان این مشتتتجه را همواره ره دولت  توشتتتزد ما کردند   ره ستتترزت در اینجه نستتته موجوده آلمان

وخیرازرین رفتن نستته جرمن را یا ستته دهه ی آینده  هشتتدار ما دادند. دولت همزمان را توجه ره این مستتئکه را مشتتجه نیروی کار 

رد  آنها را تشویق ره ازدواج و تولید مثه نموده و نوید کمک وحمایت نیزمواجه ما شد؛ لهذا را رر انگیختن احساسات ناسیونالیستا م

 .ره آنها ما داد

دولت همچنان یرح جکب و جذب نیروی فعاه وفنا کار از کشتتورهای دیگر رختتتوو کشتتورهای آستتیایا چین وهند را پالن نمود. 

 .ندرر اسام این یرح جوانان آموزش دیده از این کشورها ره آلمان دزوت ومقی  شد

همچنان نیروی جوان وآموزش دیده ی کشورهای اروپای شر ا که را از ه  پاشا امپریالیز  شوروی درهرج ومرج و فقر ا تتادی 

و کاردر امورستتتتاختمانا   ره حوزه ی یورو پیوستتتتته رودند تشتتتتویق ره آمدن ره آلمان« استتتتتقاله»رستتتتر ما رردند ورا ردستتتتت آوردن 

 .وزیررنایا  شدند

 .و ه  مشجالتا را نیز رهمراه داشت  ن ها ررای کشور آلمان ه  پر هزینه روداجرای این پال

میالدی ره سمت اروپا شدت ترفت دولت آلمان تالش نمود تا کمرود نیروی کار جوان  2102زمانیجه ستیه مهاجرت درمیانه ی ستاه 

ویان حه کند اما چنین وانمود کند که و موضتتوپ پیر شتتدن ن وم را رختتتوو در ررخا شتتهرهای کوچک را استتت اده از ستتیه پناهج

تتتتدرازع  آلمان را نیز ارائه  آنگال مرکه  هدفش کمک ره پناهجویان استتتت و ردین یریق تالش کرد تا چهره رشتتتردوستتتتانه ای از 

 .کند

ا ندولت آلمان و رختتوو شتخو مرکه را راز نمودن آشوشتش خواستت تا زده ی ریشتتری را ره ستوی آلمان رجشاند. تا مشجالت ف

وحرفه ای ا تتتاد اش را ازین یریق حه وفته نماید  تا از هزینه های تزافا که ررای کارتران کشورهای دیگر نموده رود رجاهد 

ومشتتجالت ا تتتتادی کشتتور وخواستتته های  شتتر مرفه وپردرآمدرا مرفوپ نماید. الرته احتیاجات و تامین نیروی کار و تامین نیروی 

یه کشورهای امپریالیستا از پذیرش پناهجویان نیست  آنها اهدای سیاسا از جمکه ن وذ سیاسا در منایق انسانا تنها هدی آلمان و رق

 .جهان را نیز در نعر دارند

اما دولت آلمان ره هیچ وجه  تتتتد نداشتتتت ریشتتتتر از تعداد معینا از پناهجویان که ما توانستتتت در خدمت اهدافش راشتتتند رپذیرند. اما 

مان این عاهر ستتتازی رر شتتتدت آمدن پناهجویان ره آلمان افزود وزده ی ریشتتتتری از مرد  افریقا وآستتتیا راره زکیرش  اهدای دولت آل

 .سمت اروپا رختوو آلمان کشانید

 .این که درین مسیر چه تعدادی کشته و ررانا جهان امپریالیستا شده اند ررای امپریالیست هامه  نرود

که چهره وا عا خود را نشتتتتان دهد و ررای کنتره مهاجرین ره اخراج پناهجویان از جمکه  اما دیری نپایید که دولت آلمان مجرور شتتتتد

رها  پناهجویان افغانستتانا رپردازد و ررای جکوتیری از ورود ریشتر پناهجویان ره ضد انسانا ترین یرح ها روی ریاورند. از جمکه 

ی نجات و کمک دهنده  تا شرع شتتتتتتتوند و همچنین کمک ره ایجاد نیروها  کردن پنتاهجویتان در دریتای متدیترانه و کاهش فوع العاده

 .اردوتاههای شجنجه و تجاوز ره پناهجویان در لیرا و مراکش



دولت آلمان ره فاتتتتکه کوتاها از ورود ستتتیه آستتتای پناهجویان ره این کشتتتور دستتتت ره اخراج دستتتته جمعا آنها زد. این دولت ارتدا 

ه توین  شنا  کوزوو  مقدونیه  ستتتنگاه و تتتتررستتتتان را مهاجر ا تتتتتادی تشتتتخیو داده و مهاجران کشتتتورهای آلرانیا  روستتتنا هزر

اکثریت آنها را از آلمان  اخراج نمود. ستتتتپم ره ستتتتره وناستتتتره نمودن پناهنده های دیگر کشتتتتورها پرداخت. افغانستتتتتانا ها را رناره 

قد نموده رود زیر فشار اخراج تذاشت. درخواست پناهندتا آن کشور  منع« امن رودن» رادادی که را دولت مزدورافغانستان مرنا رر 

 .رسیاری را ه  ریور اجراری ره افغانستان  اخراج نموده است  زده ی زیادی از آنها را رد کرد و تا ره حاه زده

ان اروپای شتتر ا  انون ا امت وپذیرش کارتر 2102دولت آلمان را ایمینان از موجودیت این همه نیروی آماده ره کار درمیانه ستتاه 

 .را تغییرداد وکار آنهارا در آلمان محدود ومقید ره موارد سختگیرانه نمود

یرق آمارهای ردستتت آمده توستتی کارشتتناستتان نیما از پناهنده های افغانستتتانا اهه حرفه وکارترفنا هستتتند. زده ی زیادی ازآنها را 

عه آلمان شتتتده ودرخدمت اهدای آتا این کشتتتور   رار تیرند  و دختران وپستتتران خردستتتاه تشتتتجیه ما دهند که ما توانند جذب جام

 .رسیاری از آنهایا که در این جمع نما تنجند ممجن است شامه اخراج تردند

تهدید ره اخراج همواره رر ستتر پناهجویانا که را مشتتقت رستتیار و خیر کردنهای فراوان خود را ره مقتتتد آلمان رستتانده اند ستتنگینا 

که جواب رد ترفته اند تحت فشتتتتتار ما تزارد. ترم از اخراج زده ای را ره ککیستتتتتا ما کشتتتتتاند  زده ای را ره  ما کند وآنهایا را

ازدواج را افرادی که زال ه ندارند مجرور ما کند واکثریت آنها راریری کارهای شتاع ویا ت فرستا  ما راند. وا عیت این است که 

ه خود ره آلمان و یا دیگر کشتتتتتتتورهای اروپایا پناهنده نشتتتتتتتده اند. وا عیت جهان پنتاهجویتان از جمکته پنتاهجویتان افغانستتتتتتتتانا ره می

ایجاد هرج و مرج کرده است مرد    امپریالیستتا و جن  های خانمان ررانداز آنها زکیه افغانستان و ررخا دیگر کشورهای جهان که

ای اروپا ررای پناهجویان ایجاد ما کنند آنها را مشتتتتتتتجالتا که دولت ه  را مجرور رته تر  ختانه و زندتا و وین خود ما کند. اما

 .مجرور ره کار های سخت را شدت استثمار ما کند

رنا ره تزارش اداره ی کار آلمان در ستتاه تذشتتته از هر شتتش ن ری که ررای یافتن کار ره آنها مراجعه نموده   یک ن ر آنها پناهنده   

 .روده اند

رارزه ی مستتتتتتتتداو  پناهنده ها و حمایت وپشتتتتتتتتیرانا نیروها وستتتتتتتازمانهای انقالرا  دموکرات نتات تته نرتاید تزارد این که مقاومت وم

پناهجویان افغانستانا را  سد نماید و   وآزادیخواه مانع پیشتررد اهدای امپریالیز  آلمان روده استت. این مرارزات توانستته اخراج سریع

 .آنها شود موجب رررسا دوراره کیم ) پرونده( 

ات توانستتت ذهنیت رستتیاری از مرد  آلمان را نستترت ره شتترایی امنیتا افغانستتتان روشتتن ستتازد وحمایت آنها از پناهجویان این مرارز

 .افغانستانا را  جکب نماید

هوانوردی لوفتانزا رود که از انتقاه اجراری افغانستانا ها خود داری نمودند ریوری  یک نمونه مه  آن زد  همجاری خکرانان شرکت 

 .پرواز درین ارترای لغو شدند و این پیروزی مهما ررای پناهجویان و مرارزات ضد فاشیستا رود 222در حدود  2102ساه  که یا

ازتراض و مرتارزه رتاید ادامه یارد. مقاومت از فرد ره جمع و از جمع ره کتکه ها و تروههای رزرو و توانا تستتتتتتتترش یارد. راید جکو 

و ررلین را که  نراکو  ترکیه   یونااراید در مقاره ررنامه های احداث اردوتاههای آنها در م . پالن هتای امپریتالیستتتتتتتت هتا را ترفتت

 .اخیرا پالن نموده اند ایستاد و مانع ررنامه های شیر انسانا آتا آنها نسرت ره پناهجویان  تردید

ه آنهایا که تازه آمده اند و چه آنهایا که در این کار زکیرش  مشتتتجالت را اتحاد و همرستتتتگا وستتتیع و همه جانره همه پناهجویان ) چ

تذشتته در آلمان ا امت داشته دارند.( و همرستگا همه جانره ی نیروها و روشن جران آلمان ممجن است. میتوان ذهنیت مردمان آلمان 

میان مرد  آلمان و  و آتاها شتتتان را ارتقاا داد و ردین یریق همرستتتتگا  نستتترت ره نقشتتته های مرتجعانه زمامداران را روشتتتن کرد

جنوری از آلمان رکند کنی  و در همه شتتتتتهرها ره  23پناهجویان را تستتتتترش داد. تتتتتدای خود را زکیه اخراج اجراری پناهجویان در 

 .ازتراض رپردازی 
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