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 ۳۲/۴۰/۳۴۰۳                                 احسان هللا آرینزى

 

 فرار مردم از )بهشت افغانستان( به )جهنم غرب(!
 

خانواده هاى افغان، خاصتاً نسل جوان بخاطر دستیابى به امنیت روانى و فزیكى، رفاه، یكعده ماه ها و سال هاست كه 

عواید خودرا براى  رسیدن بجایى كه در آنجا جان بكند و یك قسمت آنورزش بهتر و مهمتر از  و تعلیم ،درس ،تغذیه

كه با صد ها مشكل ذخیره كرده  و با خرچ هزار ها دالر زدهمین معیشت خانواده خود به افغانستان بفرستند، دل بدریا تأ

 عزم سفر میكنند و میخواهند كه در كدام كشور پیشرفته دنیا پناه بجویند. ،اند، حالل یا حرام

، توسط پولیس بودندنها جوانان افغانستان مهاجر كه بیشترین آ ۰۳۴مل حا تىپیش خبرى به نشر رسید كه كش ههفت دو در

 آرمان بدل صد خانواده افغان به گلیم سیاه مى نشست و فاتحه جگر گوشه گان حدود اندونیزیا نجات داده شد و اگر نه باز

افغان را از آبهاى پهلوى  ۰۴كشتى مسافربرى كه یك اینك باز خبرى نشر شد كه ارتباط ملوانان  .میگرفتندماتم شان را 

فرزندان آدم این قطع شده و هیچگونه خبرى از سرنوشت  مامورین ساحلىاندونیزیا بطرف سواحل استرالیا میبرد، با 

شتافته و یا آنها را به سرنوشت  آیا مقامات اندونیزیایى به كمك این بخت برگشته گانتا دیده شود كه  .بدسترس نیست

كسانى كه مستحق زنده گى آرام انساني در كشور اصلى خود نیستند، در دریا ها نیز مستحق كمك  .نامعلومى سپرده اند

 خوار دریا ها سپرده شوند!ت و باید بدست كوسه ماهى ها، نهنگ ها و سایر حیوانات گوش نبوده

یافت شده، اما از سرنوشت  اگر چه بعداً خبرى به نشر رسید كه كشتى خالى این مهاجرین در كدام منطقه ساحلى اندونیزیا

 مسافرین آن خبرى در دست نیست و ممكن كه در جنگالت همجوار پراگنده شده باشند.

 و جالب بنظر مییاید. داردبیادم مییاید كه به نوعى با موضوع مورد بحث ما همخوانى  باین ارتباط قصه  

از  یكعدهلین المان غرب را از المان شرق جدا میساخت، خواننده گان عزیز حتماً بیاد دارند كه در سالیان ایكه دیوار بر

پاسبانان مرزى المان شرقى، با سگ  ،غرب بگریزند و البته كه این كارى آسان نبود به المانجوانان شرق میخواستند كه 

انى كه بطرف غرب برود و چه بسا كسداشت میدادند و احدى اجازه ن یكرهى در طول دیوار كشزهاى تعلیمى و وسایل 

 ن المان شرق كشته شده و یا توسط سگها دریده شده بودند!دیوار، با شلیك گلوله هاى سربازاكه حین فرار از فراز این 

خبر این فرار شرقى به المان غرب پناهنده شدند.  سال ها خبرى به نشر رسید كه دو جوان چترباز المانهمان در یكى از 

 بهشت شرق به جهنم غرب(! فرار ازود: ) در مطبوعات غرب بسیار جالب تهیه شده ب

 حزبىكمونست و پیروان حزب یكه رهبران بود كه دو جوان از المان شرق، جائمنظور تهیه كننده گان عنوان فوق این 

ایشان آنرا بهشت روى زمین میخواندند، بطرف المان غرب كه از نظر رهبران المان شرق حیثیت جهنم را داشت فرار 

 كردند!

این دو جوان المان شرق كه تصمیم گرفته بودند به المان غرب فرار كنند، یكنوع كاغذ پران بزرگ پالستیكى  اهكوتقصه 

این دو جوان بار ها خودرا با همین چتر از سر بام ها و یا تپه هاى بلند به  با آن چتر بازى میكردند. كهساخته بودند 

شهر هاى  راز تمرینات و نمایشات متعدد د مى آمدند. این دو جوان بعدپرواز درآورده و به كمك باد آهسته به زمین فرود 

نمایش انتخاب كردند، مثلیكه این دو  براىالمان غرب  خره محلى را در نزدیكى هاى سرحدمختلف المان شرق، باال

و محاسبه نموده بودند كه با یك پرواز چند دقیقه یى میتوانند سرحد را عبور جوان مسیر باد ها را نیز در نظر گرفته 

ایشان در یك نقطه نزدیك به سرحد المان غرب به نمایش چتربازى  یكروز نموده و در آنطرف مرز به زمین بنیشنند!

 را تماشا میكردند. آنهاپرداختند كه مردم زیاد 

 نموده حركتآهسته بطرف سرحد مشترك  -ا كرده بودند، به كمك باد آهسته چتربازان كه خود را از یك نقطه مرتفع ره

فرود المان غرب به  زمیندر خاك  ال پولیس سرحدى از خط مرزى یا دیوار مشهور برلین عبور كرده وفو باالخره با اغ

 آمدند!

 میباشد.عام ال یاد خاص و نم غرب( نام نهادند كه تا حمطبوعات غربى این فرار جالب را )فرار از بهشت شرق به جه

حال اگر ببینیم جوانان افغان نیز در واقع كفران نعمت میكنند و از بهشتى كه امریكا و ناتو و یاران افغانى ایشان مانند 

اى به اصطالح جهاد و آقاى كرزى و حضرات معاونین و مشاورین و وزرا و والیان و رهبران تنظیم ها و قوماندان ه

واجب االحترام در افغانستان  لىول ومسلح و غیر مسؤ اربر چشمى ها و دوستان و خویشاوندان و اقر نومقاومت و سائ

له أفرار جوانان افغان به كشور هاى همسایه و دور و نزدیك مس فراهم آورده اند، فرار میكنند و به جهنم پناه میبرند!

هاى شان  اوالددالر را براى ارسال ها م بیچاره ما ملیون نیست كه ساده انگاشته شود. این سلسله سالها ادامه دارد و مرد

 میكنند تا زنده و سالمت بمانند و درس و تعلیم كسب نمایند. مصرف  به كشور هاى پیشرفته دنیا

ناگوار و تكان دهنده غرق شدن  اخبارر ارباب امور من نمیدانم وقتیكه رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و سائ

ایشان  مناطق مختلف دنیا میشوند، چطور از عرق خجالت آب نمى شوند؟آبهاى ده هاى هموطن ما را در جوانان و خانوا
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

دران جوانانیكه هر اگر خودرا بزرگان این ملت و رهبران منتخب و خدمتگار مردم فكر میكنند، باید بدانند كه مادران و پ

ها و كوسه نهنگ معلول میشوند، فرار میكنند و خوراك تلف میشوند، كشته میشوند، معیوب و  روز به بهانه هاى مختلف

و وزرا و ر زعما و بزرگان و خلیلى و سائ مارشالكرزى، آقایان ماهى هاى میشوند، اوالد هاى خود را مانند فرزندان 

 .را بچشم ببینند دارند و میخواهند كه روز هاى شاد فرزندان خود مشاورین و رهبران و قوماندانان دوست

رد كه و اگر مارشال دوست دا بكابل برسدش از ایتالیا و فرانسه ااى كرزى میخواهد پستانك و شیر و لباس اطفال اگر اق

عالم در خانه وى انبار شود و اگر خلیلى میخواهد كه فرزندان  همه چیز و نه زندگى كنندقصر پروان میفرزندان اش در 

 ، یقین داشته باشد كه همه مادرانغرق باشند تمى از ناز و نعمدر عال برادرشرار داد هاى قاش از بركت شهرك ها و 

با نان حتى ولى امكانات آنرا ندارند كه فرزندان خود را  ،مشابه دارندهاى و پدران افغان براى فرزندان شان آرمان 

 !بسازندخشك سیر 

ها بار خانواده هاى عزیز ما را به در آب هاى جوار اندونیزیا كه تا حال ده  و میر مهاجرین افغانال درك شدن و مرگ 

 ماتم نشانیده، داغى است كه هرگز از پیشانى بزرگان دین و دولت فعلى افغانستان زدوده نخواهد شد.

فزیكى و روانى مردم افغانستان را به نیكویى فراهم آنها باید واقعاً شرایط زنده گى شرافتمندانه، تحصیل، كار و امنیت 

در حال فرار از وطن، و در واقع  ، در غیر آن هر روز عده  دجبور نشوترك خانه و كاشانه خود مآورند، تا دگر كسى به 

دوست  اره، پولپدنیا پرست، شكمغرق شده و داستان چند حاكم  ، در دریا هاموجود در كشوراز دست ظلم و بى عدالتى 

 درشت ولى سیاه نگاشته خواهد شد! و بى كفایت در تاریخ كشور ما بخط 

 

 پایان

 
 


