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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 ١٥/٩/٢٠١٦                                                                                                عظما فاروق دکتور
  

  ايران آھنين قفس در افغان مھاجرين
  

 ع1ما م٢٠١٦ سپتامبر ٦ شنبه سه روز شيراز ليسوپ ،ايران ھای رسانه از نقل به المان لهيو دويچه خبري اژانس   
 جمع را افغان مھاجرين و مستھجن ھای فيلم ،مخدر مواد الکلی، مشروبات زيادی مقادير گسترده عمليات طی که کرد

  .است کرده آوري

  
  

 کا>ھای چون نيز شتندندا را ايران در اقامت رسمی اجازه که افغان مھاجر نفر ٢٧٧ نمايشګاه درين  

 مکشوفات" عنوان تحت که ايران ھای قفس در افغان مھاجرين اويرتص نتشارا  .شدند گذاشته نمايش به منوعهم

 به جھان ھای رسانه و اجتماعی ھای  شبکه در را ای گسترده اعتراضات شدند، گذاشته نمايش به" شيراز ھای ک1نتری

 ستانا مرکز شيراز شھر در بسته چشمان با افغان نمھاجري از گروھی که دھد می نشان تصاوير اين .داشت دنبال

 غير اسلحه و رمخد مواد قاچاق، اموال قبيل از ممنوعه اموال و مکشوفات ديگر کنار در فلزی ھای قفس در فارس

  .اند شده گذاشته نمايش به مجاز

  

 منافات در بشري، موازين خ1ف انساني، ضد اعمال چنين به افغان مھاجر مقابل در ھمواره ايراني مقامات 

 .اند کرده سوء استفاده افغانھا ګی بيچاره از و زده دست ھمجواري حسن روابط با يرمغا و اس1می ھای ارزش با

 ورود ايران، اصفھان و>يت در محلی مسوو>ن که داد گزارش( ١٣٩١ حمل ١٨) جمعه روز ايران ھای خبرگزاری

 ورود « شده نوشته نآ در که ای لوحه از تصويرھايی .کرد اع1م ممنوع را صفه کوھستانی پارک به افغان مھاجران

 شفيعی، رضا احمد ويله، دويچه فارسی بخش گزارش به .اند شده نشر انترنتی ھای سايت در نيز »ممنوع افاغنه

 حمل سيزدھم روز در شھروندان رفاه منظور به امنيتی نيروھای که است گفته اصفھان انتظامی کميته مسوول

   .»کردند جلوگيری صفه یکوھستان پارک به افاغنه ورود از« ،)بدر سيزده(
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 از که شان اموال ميشوند، مرز رد افغانستان طرف به ايران طرف از مختلف د>ئل به که افغانھای ھمچنان

 سرحدی پوليس طرف از اند اودره بدست شان مھاجرت دوران در ايران در قانوني طرق و ح1ل کار و کسب راه

 به دست تھی افغان مھاجرين که مينمايند توجيه را غصب اين اناير )؟(اس1می دولت پوليس .ميګردد غصب و ضبط

 عرق و شاقه کار سالھا نتيجه اموال اين درحاليکه .است ايران مال ميبرند، خود با حا> کهھائيکا> اين و امده ايران

  .مينمايند ضبط ايشان از مرز در يدکي اموال اين ايران مقامات ولي است؛ ايران در شان ريزي

 مخارجش کردن پيدا برای که بينيد می را افغان جوان خانم يک کار نمونۀ رزي در

 .ندارد سابقه ھرگز افغانستان در که دگردمي  شاقه کارھای  انجام به مجبور

  

* * *  
 قراردادي م١٩٧٣ مارچ در افغانستان     

 امضاء به ھيلمند آب تقسيم به راجع ايران با

 حق ثانيه فی آب مکعب متر ٢٢ دران که رساند،

 وقت شاه .بود شده قائل ھيلمند رود آب در ايران

 آب مکعب متر چھار ،)ظاھرشاه محمد( افغانستان

 بخشش ھمجواري حسن بخاطر ايران به را اضافی

 تعھد ايران مقابل در .شد قرارداد شامل که فرمود

 سرک ميدھد، بندر افغانستان به چابھار در که کرد

 سه ميسازد، د>آرام و ايران سرحد بين آھن خط و

 بر ايران پول به خان کمال بند بشمول آبګردان بند

 ٢۶ از اضافه آب ميګردد، اعمار ھيلمند رود

 ھيچ از و ميخرد افغانستان از ثانيه فی مترمکعب

 دريغ افغانستان با ھمجواری حسن مساعی نوع

 بيچاره مظلوم، افغانھای که رسيده حدي به ايران طرف از ھمجواري حسن که اکنون ولي .نمايد نمی

 آيا ميګذارند، نمايش به ممنوعه اموال و مخدر مواد رديف در و داشته نګاه ھا قفس در را مھاجر و

 است ھمجواري حسن به مربوط خاص که آب مکعب متر چھار نآ جريان که است رسيده نه آن وقت

                       ګردد؟ قطع افغانستان حکومت طرف از
 حسن روابط به و نمايند رعايت را متقابل احترام و انساني موازين بشر، حقوق ايراني مقامات زمانيکه 

 خود ھای ھمسايه با حسنه روابط ھميش نستانافغا چه ګردد احيا پس قرارداد بند ھمان شدند، پابند ھمجواري

   .است خواھان

    م٢٠١۶ سپتمبر ١۵  ـ کابل

 

 


