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 افغانهای بی سرنوشت قربانیان جنگ سوریه!
 

بر سرنوشت و آن  تأثیراتباشد که   برانگیز روزگار ما می مصیبتجنگ سوریه یکی از رخدادهای سخت خونین و 
 زندگی بسیاری از مردم افغانستان نیز سایه افگنده است. 

ترین و بی سرنوشت ترین مردم جهان بوده است، در هر  جنگ و مصیبت، پریشان ۀمردم افغانستان که در چهار ده
ها در جنگی که  گردیده است. دو سال است افغان خارج سرحداتشپا شده و هیزم جنگ های کوی و برزن زیر 

شوند. اما دولت افغانستان که  د و کشته مینهزاران کیلو متر دور از افغانستان در سوریه جریان دارد می جنگن
ها  افغان این فوج عظیمهنوز خم به ابرو نیاورده است که چه کسانی  را دارد تا اتباع اشولیت حقوقی کنترول ؤمس

سرنوشت را در سرزمینی به کشتن می دهند که هیچ  را در جنگ سوریه اعزام می کنند و چرا این بی گناهان بی
 منفعتی از آن عاید حال مردم افغانستان نمی شود.

 

دو سال است که شیخ حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان و معاون دوم کاندید انتخابات 
با معلم عطا محمد نور والی والیت بلخ بر اساس یک قرارداد با سپاه قدس جمهوری  هریاست جمهوری همرا

اسالمی ایران، به تعداد ده هزار افغان را در جنگ سوریه به دفاع از دولت بشار اسد اعزام خواهند کرد که تا حاال 
 د. نار اسد می جنگنسه هزار از این مجموعه در سوریه اعزام شده اند و در جبهات جنگ علیه مخالفین بش

 

سه هزار نفری کشته شده اند و ده ها نفر دیگر نیز به دست  ۀصد نفر از این مجموع تا حاال نزدیک به چهار
که از جمهوری اسالمی ایران  یمخالفین دولت بشار اسد اسیر گردیده است. بر اساس این قرارداد، عالوه بر امتیازات

می گردد، بیست و پنج فیصد از معاش این سربازان کن آقای عبدهللا عبدهللا و ممعاید حال آقای محقق و آقای نور 
 تعلق می گیرد. اولی نیز به این دو شخص 

های بی  مخالف دولت بشار اسد اعزام می نمایند. افغان ۀها را در جبه که افغان نددیگری نیز هست البته کسان
می شوند و دالالن مرگ این بی سرنوشتان در خانه های سرنوشت در واقع در دو سوی نبرد خونین سوریه قربانی 

، بلکه آرای مردم را با این دنبال آرای مردم می گردندنه تنها قدرت  ۀگی می کنند و برای نشستن بر اریکمجلل زند
خون و د که این دالالن کمتر کسی از این ماجرا اطالع دارسفانه در افغانستان أ. متدرآمد نا جایز خریداری می کنند

هزاران افغان بی سرنوشت را به کام مرگ  سرحدخدمت سر می دهند و در آن سوی  جان مردم، در این جا شعار
در را هزاره ها هزار می فرستند. آقای محقق از حقوق هزاره ها سخن می گوید، اما در آن سوی خط، هزاران 

 رد. سرزمینی به کام مرگ می فرستد که هیچ منفعتی برای هزاره ها ندا
دولت سوریه یک دولت استبدادی است که علیه مردمش می جنگد. مخالفین دولت سوریه نیز بیشتر افراط گرایان 

، از افغانستان و از میان مهاجرین عطا محمدمعلم القاعده اند که برای ترویج تروریزم می جنگند. اما آقای محقق و 
 می کنند و این سربازان نگون بخت را به سوریه اعزام می نمایند.  افغان در ایران توسط نمایندگان خود سربازگیری

 

و بی پناه را در این جنگ ه چه حقی افغان های بی سرنوشت ول می باشد که بؤدولت ایران نیز در این زمینه مس
ت در این آشفته بازار مرگ و سیاست، کسی نیست که از دولت افغانستان بپرسد که در صور اعزام می نماید؟ 

محقق و عطا محمد نور اجازه داده می محمد سیاسی از طرف دولت، چرا به  موجودیت دولت و ادعای حاکمیت
های زیارتی به سوریه اعزام نموده و در آن جا به کام مرگ  شود که هزاران افغان را تحت پوشش کاروان

رار نمی گیرند؟ چرا کسی از اینها جان مردم چرا مورد بازخواست و پیگرد قانون قخون و بفرستند؟ این دالالن 
 مرگ بفرستند؟  نمی پرسند که کی به اینها صالحیت داده است که هزاران افغان را در جنگ سوریه به کام

 

 را دارد، مردم خود  ولیت حفاظت از جان و مالؤدولت افغانستان مس
  از این ماجرا بی خبر است  یا کامالا 
  .و یا اینکه خبر دارد و نسبت به این موضوع بی تفاوت است 
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ولیت مرگ هزاران افغان که در این جنگ کشته می شوند و هزاران خانواده که به ؤورت مسدو ص اما در هر
 سوگ مرگ عزیزان شان می نشینند به دوش دولت افغانستان می باشد. 

 

گی نموده و آقای محقق و عطا محمد نور را که طرف ماجرا رسیدد هرچه زودتر به این دولت افغانستان می بای
د که مردم بی پیگرد قانونی قرار داده و نگذار ، موردمی باشنداه قدس جمهوری اسالمی ایران اصلی قرارداد با سپ

یس ئر پناه افغانستان در جنگی و در کشوری کشته شوند که هیچ منفعتی برای افغانستان ندارد. اکنون که قرار است
از ایران برای محمد میلیون دالری که آقای محقق و عطا  هصد و پنجا افغانستان انتخاب شود، مبلغ دو ۀجمهوری آیند
 های بی سرنوشت می باشد؟  خون بهای همین افغان ء، جزندبات ریاست جمهوری دریافت کرده اکمپاین انتخا
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