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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

  
  

 ۱۱/۰۹/۲۰۱۶           فارو
 
 
 
 
 

 نودټولنوفدراسیوناگپه اروپا کی دافغان پناهند

 ان افغان در اروپاگفدراسیون سازمانهای پناهند
 ______________ 

 
 

آخوندی توهین به افغانها یا نمایش بربریت جمهوری  
 ۲۰۱۶سپتمبر ۱۱

 با شان های پا که ودرحالی قفسها در بودند، شده داخل شیراز به قانونی بدون مدارک که افغان پناهجویان دادن نمایش

 قلدران را وحشیانه عمل این .میسازد دار جریحه را وجدان با انسان هر و افغان هر قلب بودند، بسته هم به زوالنه

 و نظامی- استخباراتی نیروی بزور میخواهد و میداند اسالمی معاصر تمدن نمونه را خود که میشود مرتکب رژیمی

  .کند صادر اسالمی کشورهای سایر به را خود )؟!انقالب( فرهنگی تهاجم

 
 افغان پناهجویان با است. امادر رابطه آن ۱۹۶۷ وپروتوکول ۱۹۵۳پناهندگان برای ژنیو کنوانسیون کننده امضا   ایران

 تحت اسالمی جمهوری وعراق ایران جنگ جریان است. در نداده قرار تطبیق مورد را کنوانسیون این مواد هیچگاه

 از استفاده سوء با ای خامنه ایران اکنون .نمود استفاده توپ دم گوشت بحیث افغان پناهجویان از خمینی امام رهبری

 سوریه جنگ به الزمه نظامی تعلیمات دادن بدون و چیز نا پول با را آنها افغان پناهجویان اقتصادی مجبوریتهای

 دفاع است، ایرانی های آخوند دوست که االسد حافظ ازرژیم ایران پاسداران سپاه فاطمیون فرقه چوکات در تا میفرستد

 .میدهند دست از سوریه در را شان جانهای اکثرأ ندارند نظامی الزمه تعلیمات افراد اینند. چون کن

 معین مشاغل به صرف دارند مؤقت اقامت کارت که دارد. افغانهای رسمی شکل ایران در افغانها برابر در تبعیض

 شان برای که عاید کم و شاقه شغلهای با نمیتوانند ها پدر .بپردازند فیس مکتب به باید شان طفل برای .کنند کار میتوانند
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

 نمیتواند پدر ایران شفاخانه   در .میمانند مکتب از دختران ألند. معموبپرداز را خود اطفال همه مکتب فیس است، مجاز

 سوختانده و میگیرد قرار تجاوز مورد ایرانی جوان توسط افغان کند. طفل اهدا   خویش مریض دختر به را خود گرده  

 به خود، از دفاع امکانات وبدون اند نکرده که جرمی اتهام به افغان ها صد حالیکهد. درنمیشو مجازات مجرم ولی میشود

 به .است ممنوع افغانها برای ایران والیات از دربسیاری اقامت .میشوند آویخته دار به فقیه والیت نظر تحت محاکم حکم

 ممنوع کامل یطور افغان شهروندان برای آن در اقامت که والیاتی - صبح هشت خبری پایگاه ۱۳۹۴ حمل ۱۶ گزارش

 چهارمحال لرستان، ایالم، کرمانشاه، کردستان، زنجان، اردبیل، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان از عبارتند هستند

 از هائیبخش که والیاتی .همدان و هرمزگان بلوچستان، و سیستان مازندران، گیالن، بویراحمد، و کهگیلویه وبختیاری،

 خوزستان، رضوی، خراسان جنوبی، خراسان بوشهر، اصفهان، از عبارتند اند ممنوع افغان شهروندان اقامت برای آنها

 و باال از سیاسی هدف به والیات این در افغانها سکانمنع ا   ))یزد و مرکزی گلستان، کرمان، قزوین، فارس، سمنان،

 ای منطقه هم تهران در حتی .است گرفته صورت ت والیا این بومی مردم با افغانها شدن مزج از جلوګیری برای

  .میباشد ممنوع آن در افغانها وگزار گشت که دارد وجود ۱۳ ناحیه خجیردر سبزبنام

 و روز هر .ندارد وجود میکنند، زندگی ایران در امتاق مدرک داشتن بدون که افغانهای سرنوشت بزرگتراز تراژیدی

 توهین را افغانها که نیستند ایران دولت منسوبین تنهااست. این  تدریجی مرگ زیستن هراس در و شدن تحقیر لحظه هر

 .میکنند تلقی خود ملی وجیبه نوعی به وآنرا میبرند لذت افغانستان اتباع دادن رنج از ایران عادی ازاتباع قسمتی میکنند،

 ساختن فراهم برای مؤثری اقدام هیچ اما و دارند آگاهی حالت ازین عبدهللا و غنی تا کرزی از افغانستان دولت سران

 یک را مملکت امور و انجو مدیررا خود دولتمداراناند. تا هنگامی که  نکرده پناهجویان این  آبرومندانه بازگشت زمینه  

 قرار وآن این تعرض معرض در کماکان ما مردم آبروی گردد، تمویل و تائید ها خارجی توسط باید که کنند فکر پروژه  

  .داشت خواهد

 ترک به وادار را آنها روزگار گزند که باشد داشته را آنانی تمام از پذیرائی اراده و توانائی ما وطن روزیکه امید به

  .است کرده وطن
 

 

 کمیتۀ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
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