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 2015/10/17  مترجم: دوکتور محمد اکبر یوسفی

 
 

 «همه خطراتقبول هندگی در آلمان، انفراریان افغانستان: برای پ»
 

 :سطور مقدماتی
 

 

کشور شانرا ترک می کنند. "ماتیاس گیباور"  ،باز هم هر چه بیشترافغان ها  ،حمایت از جانب غرب سال13بعد از  »
(Matthias Gebauerدر کابل، با دیپلومات های درمانده و متحیر، با قاچاقبران و با بسیاری )،  دیدار از کسانی

 «.، نجات دهند آور با یک فرار پر خطر مرگ ،خواهند خود را از مرگمی که  ،داشته است
 

مرد  ندارد.( خوش Nissamسام" )ی"ن ،( را"Schlepper"قاچاقبر انسان ها ) اصطالح » ترجمۀ متن اصلی گزارش: 

منبع: "شپیگل که آنها را مسافر یاد می کنیم، خدمت عرضه می داریم."  "ما به مشتری های خود، جوان می گوید:
معامله ساده است. "آنها می خواهند، از افغانستان بیرون شوند، ما خدمت را برای آنها، تا آلمان، پیشکش می ، آنالین"
 نمائیم.

 

لباس عنعنوی افغان ها را  سیاه،  در مرکز کابل نشسته، پیراهن و تنبان ،در رستوانت باغ صوفی ،ساله 28مرد 
یز، سه دستگاه تلیفون "سمارت" سام"  در پیشروی خود، باالی می. "نشده است "پوشیده است  که با دقت "اوتو

(Smartphonesرا )،  .خیلی  سام"یکامالً قانونی نیست. "نخدمات او  نهایتدر گذاشته است. عکس باید نگیریم
. نخست با سرویس تا ایران ستنفر "مسافر" به راه افتاده ا ۳0در ساعات صبح، گروپ او با حاضر  .است مصروف

 طریق بحر به یونان و در نهایت از آن، از آنجا، باید گروپ قاچاقبر دیگر، آنها را به ترکیه، بعد از سفر می کنند. از
دالر، نزد تاجر اسعاری می گذارد، پس  10000حدود مشتری . "نیسان" می گوید، برسانندبه آلمان  ،"بالکان"مسیر

 کمک کنندۀ. این د. همۀ آنها، به بهترین وضعیت سازمانیافته اندناز هر مرحله، شرکای او حق خود را بدست می آور
 .محسوب می گرددغ می رسند، بهترین تبلی بهدف "مشتریانی که، بطور مطمئن فرار می گوید:

 

افغان در هر ماه،  100000کامالً در حالت خاموشی، در بارۀ فرار خطرناک سخن می گوید، که در حال حاضر 
که به آن قدم  سفر د. او اطمینان می دهد که: "من هر یک از مشتریان ام را در بارۀ خطراتنمی نمای به فرار آغاز

با وجود همه،  قبل از همه خطرات از طریق بحر را حکایت می کنم." . برای آنها،هوشداری می دهم ،بر می دارند
زگشت ، از با)کندز( اکثریت آنها، قبول می کنند: "انسان ها درینجا نا امید و متردد اند. آنها بعد از تسخیر قندز مبازه
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 بحیث مالک یک دفتر ،اً تعیطالبان در کابل هم، واهمه دارند. بدین سبب تصمیم به فرار می گیرند." خودش هم، طب
 .چلش داردخوب  ،لیکن این تصدی نو سفر، خواهد رفت. و ترتیب تنظیم

 

 مسیر مطمئن به آلمان؟
 

یط و احوالی که این کشور از زمان ختم مأموریت جنگی "ناتو"، به بی نظمی لغزیده است، این معامله با در شرا
که در مورد فرار صورت می گیرد، بر موضوع به عقب  نموده است. در صحبت درینجا، با قوتنموی  ،فراریان

 و مأیوس از حکومت خود، وحشت زده و با توهم نسبت به برگشت طالبان،گذاشتن وطن، مباحثه صورت می گیرد. 
به علت، عدم هم چنان به سبب عدم رضایت 

 ، بخشنسبت به آینده موجودیت فرصت و شانس
 ،نهابزرگی از نسل جوان درین روزها، به وطن آ

اکثریت آنها می خواهند به آلمان  پشت گشتانده اند.
افغان ها،  فرار ، بابروند. پس از سوریه یی ها

  یک جریان جدید فراریان، به حرکت افتاده است.
 

در پهلوی "نیسام" در "کافی صوفی"، حال یک 
(، Qais Halimiمشتری جا می گیرد. "قیس حلیم" )

سالگی قدم گذاشته است، سه  22فقط حال به عمر 
ی مهفته قبل برای فرار تصمیم گرفته است. او 

ک ی یک میسر مصئون را، ثبت کتاب نماید.خواهد 
"قیس"  "راه مطمئن" به آلمان، واقعاً موجود است؟

اسناد خود را بر روی میز هموار می سازد. 
"نیسام" باید برایش ویزۀ دیدنی برای ترکیه، فراهم 

دالر. از  ۶000سازد. نرخ کنونی بازار سیاه: 
آنجا، بر اساس پالن، شریک "نیسام"، این جوان 

به  را فامیل پول رساند.افغان را به آلمان  می 
 .ستکرده اآوری جمع  سختی

 

 وید، که او هم خطر را حس می کند،گ "قیس" می
 برابر خود نمی بیند. خاب دیگری دراما هیچ انت

 ه( در یک گروDrummerبحیث طبل زن )
معروف "پاپ" افغانستان، از ماه ها به اینطرف 

 ها، نا شناس از طرف تلیفون های تهدید آمیز
قطع  با ،او "ُمدرن" لباسدریافت می دارد. حتی 

مو و برس زده شدۀ مو، و البسۀ جعلی  قیقد
بعنوان  ،در کابلهمه و همه از او  –"دیزاین شده" 

 می سازد. ، مبدلیک نوع "پرندۀ جنت"
 

 ( "مادر فراریان".?Merkel" )؟"میرکل
 

یکی از همقطاران گروه او، از جانب فرد ناشناس 
با ضرب مرمی کشته شده است. اکثریت موسیقی نوازانی را که او می شناسد، در حال حاضر تالش خواهند  ،درموتر

 ورزید، تا به خارج فرار نمایند. 
 

" برای آلمان، افراد مأیوس و چنین واقع شود لت فرار ُمرد، عوض اینکه در کابلنتیجگیری او: " بهتر است در حا
، در بارۀ وضعیت فراریان، دریافت معلومات منظم طریق امواج رادیوی "دویچه ویله"متردد مانند قیس آشنا است. از 

را تعقیب می نماید. او تصاویر ایستگاه های مراکز قطار آهن را بدقت ثبت نموده است، جایی که داوطلبان، از 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 6تر ۳ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

"آلمان یک کشور خوب است." در بارۀ پالن های خود گزارش می دهد: " نخست  استقبال می نمایند. ،نیازمندان کمک
 برایم در آنجا آلمانی می آموزند، بعد کار جست جو می کنم."

 

آماده دارد. قیس می گوید: " ما، اینجا در کابل، خانم "میرِکل"  ایشبرای صدراعظم آلمان نیز کلمات زیاد تمجید و ست
 اُمید می بخشد، که ما هم می توانیم از عهدۀ کاری بدر آئیم." نامیم. او برای ما م فراریان میرا مادر تما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(، نیز می شناسد. به عمر نیمۀ Brigadegeneral Sayed Omar Saburبرید جنرال "سید عمر صبور" ) ،این امید را
احاطۀ محصور با دیوار های پنجاه، شعبۀ پاسپورت را در افغانستان، رهبری می کند. از چند هفته به این طرف، در 

سرک گرد و   هحالت اضطراری برقرار است. هر روز در مقابل عمارت دو منزل ،مقامات دولتی در دفاتر مرتفع،
 پاسپورت روزانه اجرا و توزیع می گردد. 7000د. "صبور" می گوید:  نی شوبسته مانسان ها  های آلود، قطار

دهندگان، بطور واضح می گویند، که ازین پاسپورت برای فرار استفاده می جنرال می گوید: "اکثریت درخواست 
 .گرددپناهندگی حاصل می  ،کنند." در آلمان، طوری که شنیده اند، با پاسپورت افغانی فوراً 

 

 انفجاری رسیده است. به حالت، ترافیک بسمت ایران،  در هفته های گذشته
 

این جوان  .می آید( نشسته، او چهارمین مرتبه است، که اینجا Habib Rahmanدر دفتر "صبور"، "حبیب الرحمن" )
ا تا از آنجنزد اقاربم به روسیه بروم"،  ،ساله می گوید: " وقتی پاسپورت ام را دریافت نمایم، تالش می کنم تا 28

طالبان در شرق ۀ خوست، پناه گاه قوی از هفته ها به این طرف این جوان افغان، از منطق برلین زیاد دور نیست.
است. بعد از اینکه جنرال صبور سبد لباس شوئی  یاری ننمودهباز طالع با او  کشور، در انتظار پاسپورت می باشد.

در سفارت آلمان، از افزایش  .بفرستدرا که از اسناد ُپر است، پالیده است، مجبور است، "رحمان" را دوباره به خانه 
دقیقاً، گزارش می یابد. تسخیر قندز )کندز( توسط طالبان،  ،تعداد فراریان از افغانستان، در طی مدت هفته ها قبل

 درینجا چنین تخمین می گردد،  که هجوم بر شعبۀ پاسپورت، و بر قاچاقبران، بار دیگر گرمتر می گردد.
 

تالش می کند، تا امید های فراریان را از طریق  فراوان (، با زحماتMarkus Potzelسفیر "مارکوس پوتسل" )
ه او بعداً می گوید، ک محلی، "بریک" زند.تلویزون های فرستنده های  با کارکنان در مصاحبات ،توضیحات بی شمار

های  ساختن خارجفقط یک قسمتی از افغان ها در آلمان "شانس" برای دریافت پذیرش به پناهندگی دارند. و هم اینکه 
 مه . اینکه آیا پیامی، تذکر داده می شودزیاد، یا تقسیم درکشور های دیگر اتحادیۀ اروپایی، آنها را تهدید می نماید

هیچ کسی دقیق گفته  عمالً  پناهندگی حاصل می دارند؟ ،فیصد افغان ها در آلمان ۴0فقط  مواصلت خواهد نمود، که
 نمی تواند.
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(، این تهدیدها، Aminullahنزد "امان هللا" )
نظر نمی رسد. بر یک چوکی محسوس ب

اوسط چهل سالگی،  شخص با عمر خیاطی،
در غرب کابل بر یک میز  ،در سر صبح

تکت  می فروشد.سرویس لرزان فلزی تکت 
، صدها نفر هر روز ثبت افغانی 700"برای 

 .الی سرحد ایران"ت کنند. یک تک ینام م
خواهند می گوید: "اکثریت آنها می  ندهفروش

از آنجا، بسمت آلمان بروند." در چهار طرف 
ازدحام ، نشان می دهند ایجاد او جوانان با 
. ترافیک ، تکت بگیرندخواهندهنوز هم می 

ایران در هفته های گذشته شدیداً افزایش بسمت 
نشان داده است. این موضوع را مالکین 

حاشیۀ کابل تأئید در در ایستادگاه،   سرویس
 نموده اند.

 

 80سرویس را که در هر یک  ۶۵کم از کم 
مسافر، جا داده می شود ، توسط "امان هللا" و 
افراد او هر صبح، اکمال می گردد. شرکت او 

از آلمان، وارد شده است. آخرین  ،جو، سرویس نو است، که اکثراً از مودل های دهۀ هشتاد قرن گذشته تدر جس
(، از اطراف کابل، دریافت داشته است. فقط با یک "کوله پشتی"، Isatullahهللا" )درین صبح برای "عزت  را چوکی

مسیر خطرناک را، برای آیندۀ نو، در پیش می گیرد. 
: " طبیعتاً می توانیم مؤفق هم در وقت وداع گفت
 ستیم تالش نمائیم."انشویم، لیکن مجبور 

 

افغانستان را در  ،انسان 100000خالصۀ مطلب: "
هر ماه ترک می کنند. بسیاری از آنها می خواهند به 
آلمان  بروند. هزاران پاسپورت صادر می گردد و 

  «می پردازند. ، برای قاچاقبران، هزاران دالر فی نفر
 ۀ متن اصلی گزارش.ختم ترجم

 

)مجلۀ "شپیگل" بر باالی این تصویر  تحت عنوان 
مدعی است،  "پناهندگی" و "مهاجرت" می نویسد و

 –"فکت هایی" را در رابطه  با بحران فراریان 
 بالخره تفهیم نموده است.(

 

  (م201۵اکتوبر  1۴ )"شپیگل آنالین"، چهارشنبه 
 

متصل این گزارش، یک  ،: مجلهمترجم یادداشت
دیده ارائه گرمعلومات مختصر نیز  هر یک از تصاویر، در پایان هم، بدست نشر سپرده است، که را سلسله تصاویر

، ضمیمۀ این گزارش، رم، این تصاویر را هم، خدمت دوستان خواننده، بحیثت. برای مزید معلومات خوانندگان محاست
 ترجم، تقدیم می گردد:بدون تبصره و تعبیر و یا نتیجگیری م

 

معلومات  ،1، با شماره تصویر اول: این تصویر در آغاز متن گزارش، انتشار یافته است. اما در سلسلۀ تصاویر
است، که خدمت خوانندگان محترم، تقدیم می گردد: سطر فوقانی در همه تصاویر یکی  یافته، تحریر خاص هممختصر

 بوده، چنین افاده شده است: 
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 ".هدف غربه ب ،دالر 1۰۰۰۰افغانستان: در بدل "
 

می خواهند این کشور درگیر در جنگ داخلی را  ،گاه کابل: انسان هاادفراریان در ایست» تحتانی تصویر:  سطور در 
افغانی است. در  ۷۰۰ترک کنند. قیمت اولین مرحله، فقط 

مت ترافیک بس یران تعیین شده است.ا فقط الی سرحد ،بدل آن
ایران، شدیداً افزایش یافته است. این موضوع را مالکین 

 کابل، خبر می دهند. ۀحاشی ، درسرویس ها، در ایستادگاه
 «خط سرحد، قیمت تر می گردد. از بعد

 

دالر، به هدف  1۰۰۰۰افغانستان: در بدل تصویر دوم:  "
 ."غرب

 

انسان های منتظر در کابل: » در سطور تحتانی تصویر:  
لیکن برای این بسیاری از آنها، می خواهند به آلمان بروند. 

هدف به قاچاقبران، مانند شهزاده ها می پردازند. قاچاقبر 
دالر،  1۰۰۰۰انسان ها، به "شپیگل آنالین"، می گوید:  تا 

 .«مجبور اند، بمانند
 

دالر، به هدف  1۰۰۰۰افغانستان: در بدل " تصویر سوم:
 ."غرب

 

": کابلی، "قیس موسیقی نواز »در سطور تحتانی تصویر:  
طبل نواز در یک گروه معروف "پاپ" افغانستان،  از ماه 
ها به اینطرف تهدید های تلیفونی از جانب افراد نا شناس، 
می شنود. آلمان برای او بکلی معرفی است. از طریق امواج 
رادیوی "دویچه ویله" وضعیت فراریان را منظم تعقیب می 

 نهاه های قطار های آبا تصاویر ایستادگ را کند. او خود
 خوشفراریان  بهساخته است، که داوطلب ها  آشنا آنکشور،

 «آمدید می گویند.
 

دالر، به هدف  1۰۰۰۰افغانستان: در بدل :  "چهارمتصویر
 ."غرب

 

در دفتر پاسپورت در کابل، » در سطور تحتانی تصویر: 
توزیع می گردد. آمر  پاسپورت، که روزانه ۷۰۰۰روزانه 

گزارش می دهد: "اکثریت درخواست  پاسپورت، دفتر
دهندگان بصراحت می گویند، که با این پاسپورت، تالش به 

 .«فرار می نمایند
 

دالر، به هدف  1۰۰۰۰افغانستان: در بدل تصویر پنجم:  "
 ."غرب

 

پاسپورت ها در نزد مقامات » در سطور تحتانی تصویر: 
"ماشین های طباعتی ما شب و روز  :پاسپورتکنندۀ توزیع 

 «در کار اند، اما به رد آن نمی رسیم."
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ."دالر، به هدف غرب 1۰۰۰۰افغانستان: در بدل تصویر ششم:  "
 

ن، ااز منطقۀ قندز )کندز( به کابل فرار نموده اند: نا امید و نا راض از حکومت خود ش» در سطور تحتانی تصویر: 
، قسمت بزرگ نسل جوان، به ماز ناحیۀ عدم امکان "شانس" و بخاطر رفع اوهامتوهم نسبت به برگشت طالبان، 

 «کشور شان پشت می گردانند.
 

:  هفتمتصویر 
افغانستان: "

در بدل 
1۰۰۰۰ 

دالر، به هدف 
 ."غرب

 

در سطور 
تحتانی 

 »تصویر: 
مرحلۀ بعدی، 

معامله: فراریان افغانستان در 
 (Lesbosجزیرۀ "لیسبوس" )

"بادی" آنها را  قایقیونان، 
 «به ساحل می رسانند.

 

 افغانستان: درم:  "هشتتصویر
دالر، به هدف  1۰۰۰۰بدل 
 ."غرب

 

 »در سطور تحتانی تصویر: 
یک عبادت و سپاس از 

 1۰۰۰۰۰برخورد: حدود 
افغان در هر ماه این راه دور 
مجموعه های انسان  –را تا اروپا، در پیش می گیرند 

. یک عاید ها، معامله را با قاچاقبران عقد می نمایند
 «اعظمی برای قاچاقبران.

 

دالر، به هدف  1۰۰۰۰افغانستان: در بدل م:  "نهتصویر
 ."غرب

 
فرمانده در "آتن":  از  »در سطور تحتانی تصویر: 

یونان ببعد برای اکثریت فراریان مسیر به اصطالح 
 "بالکان"  

 
 

 

 «در ادامه "مقدونیا"، "سربیا"، "هنگری" و باالخره از طرق "اتریش" به آلمان می انجامد.
 

 

 پایان
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