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 ۷۰/۷۰/۲۷۰۲                   یعباس عارف  

 رانیا در افغانۀ پناهندۀ نام
 

 نیا است، زادگاه و مأوا نهستان ازۀ شد دهیببری نی ها ناله آن در که شنواندند بما را ییصدا وایش. م  ز،یعز هموطن
 گمی گلو از که استیی فرسا طاقتی هایی جدا  درد و سوز نیا و  است اصل به وستنیپ و یی جو وصلی ها ادیفر

 تیشکا نیا و را آشنا تیحکا نیا ما اند، دهینال مرد و زن ها ونیمل به ریَنف   نیا از حال تا و  دیآ یم بری هنیم کرده
 رسد چه انسان کی نام به بلکه تظاهر لیسب بر نه  م،یدیشن و  میخواندی چارگیب و ی دیام نا سرشک با را هایی جدا
 و زیعز خواهر فیلط عواطفۀ دیچک بایزۀ منظوم دو. خواندم دل خون با آنرا بلکه چشم اشک با تنها نه وطندار به
 رانیا در ماۀ پناهند هموطنان زار احوالی ایگو خود ملزمی آقا ما برادر درد با شاعر و  روزبه نایل  ما، احساس با

 .است حقجو و  حقگو پورتال نیاۀ صفح درج احساس و یی بایز همه با که است
 

 و زمان دشوار حدیب طیشرا کهی افغانی پرست وطنی عال و ارزشمند خصلتی کی است بر در بخش دو را نامه نیا
 انتظار قابل ریغی ها تیواقع شدن روبرو بای ول کرد ریغ اریدۀ روان  جبرا   رای و هنشیم در آتش و خون گسترش

 ریغ احوال نیا تحت نیننگ ستنیز از تر افتخار پر مراتب به شیخو هنیم در را مرگ که دینمای م اعتراف تلخ و
 و شرافت عزت، انتیصی پناهندگ در بلکه شد وطن تارک ماندن زندهی برا تنها نه او کهی حال در . داندیمی انسان

ی جای ارید چیه وطن عاشق افغانی برای ول . داشت توقع رانیا زبان هم و مسلمان ارید در را خودی انسان کرامت
 .بخشدی نم را مادر آغوشی واقع آرامش آن شیبرا و نگرفته را اشی اصلۀ خان
 

 در اسالمی قبا و عبا در که ستینظامی مند عقده و تیبربر و وحشت ات،یجنا احوال شرح نامه غصه نیگراید بخش
 پناه مهاجر افغان . دهدیم انجام رای انسان ریغ اعمال چه خداوند مستضعف و  محتاج مخلوق و انسان نوعی بن برابر
 سوء کمال شیها تیمجبور و های چارگیب همه ازی آگاه با نبوده شیبی محبوس و برده  ر،یاس کی بلکهی ن نیگز

 شکستن درهم یپ در نیشیپی ریگ انتقام و نهیریدی ها عقدهی برو شده دهیسنج سیدسا طرح با گرفته صورت استفاده
 .اند افغان عظمت و کرامت غرور،

 

 یم رای گواه نیا خیتأری ایگو زبانی ول ستین منۀ گفت نیا .است رینظی ب افغانی وطندوست که آمد گفته باال در
 دهیآفر ها حماسه چه وطن نیا ناموس و شرف وقار و عزت و  نشان و  نام نگهداشت و خود تیحری برا نکهیا دهد،
 .انکار قابل ریغ استی قیحقا
 بهی ول رفته متمدن وی مترقی ایدن به دانش و علم کسبی برا که دهیگرد سریم افغانی برا ییها فُرصت ها گذشته در

 گرید جهانی مادۀ بندیفر ظواهر و برق و زرق و دهیگرد وطنی راه درنگی ب لیتحص دوران شدن پوره محض
 داخل محض به و دانستیم هارا تفاوت آگاهانه کهی حال در  نکرده وطن به عودتش قاطع میتصمی باال اثر نیکمتر
ی ول. داده قرار هنیم خدمت در را خودۀ آموخت و شده ریسراز دگانشید ازی شاد اشک وطن لگونین آسمان در شدن
 و نموده جستجو را شیخو وطن ترک امکانات مختلف عیذرا به مهارت و فن سند اخذ مجرد به گریدی ها تیمل

 .اند دهیبخش رجحان وطن نیدی ادا بر رای گرید مکانی ماد رفاه دهیگرد خود ارید تارک داوطلبانه
 

 از آگاهانه همه .نکرده وطن ترک داوطلبانه و عالقه و شوق به دهینگرد وسیمأ جوانب همه از واقعا   که تا افغان
 از را هموطنم زیانگ غم ناله بارها خود من و میدان یم افغان نیمهاجر با رانیای آخند دولت برخورد و کردار ه،یرو

  مجمر آتش انیطغ باعث خود کباب اشک ختنیر نیای ول ام دهیشنی رانیا هیفق تیوال مقامات مظالم و ها شکنجه
 .دهیگرد هیفق تیوالیی جو انتقام

 

 بودی م وستاندهن و پاکستان دری طیشرا نیچن اگر اند، دهیگرد هموطنان کمک طالب وایش وطندار نامه نیا نشر در
 ندارد وجود ها کمک نیچن امکانات ها افغان اکثر ستنیزی مخف با رانیا در بود سریمی مالی ها مساعدت امکانات

ۀ چاری کش خود جز گفتی حت نموده انیب میبرا رانیا در را اشی زندگ بار ترق وضع ما مستمند هموطنان ازی کی
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ی عمل کار نیا رانیا در حاکم طیشرا دری ول شدند حاضر معاونتی برا ما درد با هموطنان از کتعدادی ندارد، گرید
 .نشد

 

 کمکی رویا و دالر ها اردیمل که استی دولتۀ فیوظ نیننگ و بار فالکت و بار رقت حالت نینچ از ما مهاجریی رها
 و اسکانی برای اساس وی ادیبنۀ برنام نیمهاجر عودت وزارت داشتن رغمی عل نموده لیم و فیح رای خارجی ها

 و خارج از کننده بازگشت که است سال ده نشده فراهم کنندگان عودتی برا شتیمع اقل حد ستیزۀ نیزمی آور فراهم
 ازی مشت با دهیژولی ها مهیخ ریز خبندانی یها سرما و سوزانی ها تابستان در طیشرا نیتری بدو در داخلۀ شد جایب

 .برندی م بسر را فالکتبار تینهای زندگ خود معصوم اطفال
 

 منزل بلندۀ بیوج نیا بلکه نبودهی اساس مشکلی کشا گره معاونت پول چند پرداخت و تو و من ختنیر اشک! هموطن
 پول دالر هزار صدها روزانه که است انیمایپ ره دار پهره و محافظ صدها با و سواران موتر شهیش اهیس و نانینش
 نیا از را افغان فرزندان و شندیاند کارۀ چار که سازندی م رونیب یها بانکۀ پناهند آنرا و دزدندی م را المال تیب

 . برهانندی خوار و ذلت
  ت؟یآدم است کجا
  ؟ عاطفه و رحمی پرست نوع است کجا
  قانون؟ برابر دری جوابده و تیمسئول احساس است کجا
  قانون؟ کجاست اما و
 کند؟ قیتطب را قانون آنکه است کجا و
 
 حرمت عرض با
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


