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                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa 

 
 خواننده گرامی،

 

دفاع از منافع مشروع پناهجویان را یکی از وظایف جدی خویش انان افغان در اروپا که نظر به اهداف و برنامه اش ، دانجمن حقوق   

ٌ یکبار دیگر نامه را به مقامات حکومتی و احزاب سیاسی کشور جرمنی ارسال و خواستار  میداند، به سلسله اقدامات قبلی اش، اخیرا

ه است. این نامه که به همت محترمان تجدید تصمیم حکومت آلمان در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان به افغانستان نا امن شد

عبدالواسع غفاری معاون انجمن و محترم فرمان عضو انجمن تهیه ، ترجمه و ارسال گردیده است. جهت آگاهی و مطالعه عالقمندان 

 نشر میگردد. 

 
 

 ۲۰۱۷فروری  ۲۲فرانکفورت 

 

دولت آلمان ارسال گردید : نامه هذا را بعد از ترجمه به لسان آلمانی ، ذریعه  پست به  مقامات ذیل   

 CDU/CSU -Fraktion imرهبری حزب ) -( SPDرهبری حزب )  -(  CDUـ رهبری حزب )   -ـ صدراعظم  

Bundestag )-  ( رهبری حزبBündnis 90 /Die Grünen  )- ( رهبری حزبFDP  ) 

 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ( و Die Linke im Bundestagرهبری حزب )  -

 محترم .......

با احترام یکبار دیگر عواملیکه  افغانان کشور  ۲۰۱۶دسامبر  ۲۰اکتوبر و ۳به تعقیب مکاتیب مورخ  با اظهار تعارفات و

  شانرا بخاطر زنده ماندن ترک نمودند، بازهم به توجه میرسانیم:

نسبت جنگ وفعالیتهای تروریستی ،هنوز درمرکزو والیات افغانستان امنیت وجود  ـ طوریکه بشماوجهانیان معلوم است۱

ندارد.روزانه ده ها وبعضا صدها افغان )زن ، مرد، طفل، جوان، پیر غیر نظامی( کشته و یا معیوب میگردند.طورمثال 

 ۲۰از  تروریستی بیشیاست جمهوری مرکز کابل به اثر عمل در فاصله یک کیلو متری قصر ر ۲۰۱۷فبروری  ۷بروز 

ولسوالی گذره والیت هرات )غرب افغانستان ( تروریستان دو زن را درهمان روزدر نفر زخمی گردیدند.  ۴۵نفر کشته و

المللی صلیب سرخ  توسط تروریستان درشمال افغانستان کشته  شش کارمند کمیته بین ۲۰۱۷فبروری ۸و بتاریخ   .کشتند

 متوقف نمود.شدند وکمیته فعالیتهای خود را

فبروری تعداد مجروحین وکشته شده گان دراثرجنگها واعمال  ۷طبق ارقام ارایه شده دفتر سازمان ملل متحد مورخ  

طفل   ۹۲۳ازجمله  به تعداد نفر افغان( غیر ملکی ثبت شده است، ۱۱۰۰۰توسط   حدود ) ۲۰۱۶تروریستی درسال  

تلفات ثبت ناشده شامل این ارقام تلفات غیرنظامیان اطفال میباشد .طفل زخمی شدند، که سی فیصد ۲۶۰۰کشته وبیشتراز 

 نیست.

 

بی عدالتی، نبود حاکمیت قانون، فساد، تجاوز به حقوق مردم وعوامل دیگری است  که               افغانان زنده گی  - ۲        

تحمل معضالت مختلف ) قاچاقبران،غرق ودارایی خود را رها نموده بخاطر زنده ماندن  مهاجرت  نمودند، که بعد از 

شدن، مریضی وبیچارگی و ... ( یکتعداد شان خود رابه قاره آزادی یعنی اروپا و بخصوص کشوردوست افغانان) کشور 

آلمان( رسانیدند.اروپا یعنی سرزمین اعالمیه جهانی حقوق بشر،آلمان یعنی کشور انسان دوست که سرحدات خود را بخاطر 

 انسانان مجبور باز نموده است.پناهندادن به 

 

یکعده کثیرافغانان از تمام قاره ها ی دنیا بوطن عودت نمودند.اما دولتمردان بی کفایت توجه  ۲۰۰۱بعد از سال سال  -۳

الزم به آنان مبذول نداشت.هنوز هم مقامات دولتی افغانستان صالحیت وقدرت ایفای وجایب خود را ندارند. افغانانیکه 

ن برمیگردند اما مقامی  به این فاجعه انسانی توجه نمیکند. ازیکطرف فساد اداری ، سواستفاده وعدم حاکمیت اجباری بوط

قانون به اوج خود رسیده، ازجانب دیگر عدم  توجه به بازگشت مهاجرین بدون آمادگی های الزم باعث نا امنی بیشتر 

 میگردد.
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حمیلی بیشترازچهل سال میشود و افغان چهل ساله امروز درمحیط جنگ تولد با نظرداشت آنکه درافغانستان جنگ ت - ۴       

وبزرگ شده ،دارای روحیه قانون پذیری نبوده چون از قانون وجامعه قانون آگاهی الزم ندارند.وازجانبی هم تفاوتهای 

ط یکتعداد محدود مهاجرین  کلتوری دوجامعه افغانی وآلمانی، مشکل لسان ویک سلسله موارد دیگربعضاْ حوادث وتخلفات توس

صورت میگیرد، قابل درک و دقت است،لذا تدابیرامنیتی دولت آلمان درباره اخراج  مجرمین وبخصوص تروریستان، قابل 

 درک است وانجمن آماده است در صورت ضرورت با مقامات آلمان در زمینه همکاریهای الزم نماید.

 

نوامبر  ۲۴( این نامه درمجامع معتبرآلمان، طورمثال جلسه مورخ ۴و)( ۳( ،)۲(،)۱موارد مندرج در فقرات ) - ۵

پارلمان آلمان ، دراین اواخر از طرف بعضی  رهبران سیاسی و شخصیت های مدبرازجمله محترم آ قای ترتین ۲۰۱۵

ه بازگشتاندن ورهبری یکتعداد جمهوریتهای آلمان، اخراج مهاجرین افغان را مورد جر وبحث قرار داده وعقیده بر آنست ک

ژنیو،  ۱۹۵۱افغانان نسبت عدم امنیت بکشورشان در شرایط موجود،با پرنسیپای قبول شده بین المللی مانند کنوانسیون سال 

 (ان مطابقت ندارد.۱۴( و)۱۳اعالمیه جهانی حقوق بشر بخصوص مواد )

 

داد پناهنده گان افغان را  اخراج نماید،چنانچه با وجود مطالب فوق،قرار اطالعات دست داشته دولت آلمان تصمیم دارد تا یک تع

 درهفته گذشته باز یکتعداد افغانان  طور اجباری به افغانستان بر گشتانده شدند.

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ازشما تقاضا مینماید تا با نظرداشت معضالت  فوق و اینکه  بازگشت به افغانستان خطر حیاتی 

خواهشمند است تا لطف فرموده اقدامات الزم را اتخاذ ومانع بازگشت اجباری پناهگزینان افغان شوید. جدی  باری آنان دارد، 

 اخراج آنان سبب خواهد گردید که با نظرداشت مطالب فوق، یکتعداد شان دراثربی امنیتی حیات خویش را از دست بدهند.

 رده احترامات فایقه را تجدید میدارد.  هیات اجراییه انجن حقوقدانان افغان دراروپا موقع را مغتنم شم

 

 بااحترام     

 هیات اجرائیهرئیس و

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 
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