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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۲/۰۲۱/۲۱۰۲     بین المللی مهاجرین افغاناتحادیۀ 
       

 اتحادیۀ بین المللی مهاجرین افغاناعالمیۀ 
 همدردی با مهاجرین مظلوم ما در ایراندر 

 

اجرین مهگ اخیگر   ۀجنگ  در افغاستگنان و تیگدید روسگد مهگاجرا افغاسهگا دگی سگه دهگ          ۀبا آغاز پروس
بگا  پییگرفنه  افغان بیکل اسفرادی و کنلوی در بتیاری از ممالک دسیا  حنی در بعضی کیگور هگای   

 ولگی  .روبگر بگوده اسگد    (...بطور مثگا  در یوسگان، اینالیگا   ) معینیهای  پرابلم  یض وبعت بی تو جهی،
افغگان   ،ایران کیور یتت که با و جو د داشنن سرحد و دین مینرک با کیور و مردم مگا  مناسفاسه
ه اوج اجرین افغگان بگ  مهگ آن در مقابگل  مقامگاا آخندگدی    و مگههبی   زباسی  تبعیضوبیعدالنی  ،سنیزی

 . خود رسیده است
 
و آزار و اذیگگت سگگازمان و تبعگگیض هگگای شگگدید هگگا  بگگی عگگدالنی، همگگین افغگگان سگگنیزی هگگا ۀمگگادر اد 

از  ًااخیگر  ،رژیم جمهوری اسالمیتوسط قوای قهریۀ اجرین افغان در کیور ایران توسط مه ،یافنه
ران علیگه افغاسهگا در   یگ اسنظگامی ا  سیروهگای  ۀحماسگ ری از جریان حمالا بگی ر خبدریق رساسه های 

وکیگنار دسگنه جمعگی    ب لگت و کگو   ،منگاز   بگه آتگک کیگیدن   محالا کار و خاسه هاییان، تخریب و 
بگگه جگگرم افغگگان  در حقیقگگتامگگا  در شگگهر یگگزد بگگه جگگرم سگا مرتکگگب شگگده    از افغاسهگگای بگگی  نگگاه ادتعگد 

نرین و نناهنگده در سگرحد ایگران و ترکیگه و بگه تعقیگب آن زشگ       کینار دسنه جمعگی افغاسهگای پ   بودن،
افغاسهگا  بهاد غگهایی  موشرم آور ترین عمل غیر استاسی یعنی منع فروش مایحناج روزمره از جمله 
ایگگران شگگهر هگگای  سگگایرو منگگع  یگگت و  گگهار آسگگان در پگگارک هگگا و محگگالا اجنمگگاعی شگگهر یگگزد و   

 .سمودیمادالع حاصل 
 

 ۀاینکگگه همگدردی خگگویک را بگا تمگگام همودنگان درد دیگگد    مناجر ضگ مهگگبگین المللگگی افغاسهگای    ۀاتحادیگ 
آخدنگدی  رژیگم    متگوولین غیگر اسگالمی و غیگر استگاسی     ایگن عمگل    میگدارد ابگراز  خویک در شهر یزد 

ایگگران ببگگار آورده شگگدیدم محکگگوم  در  مهگگاجر ی را بگگرای افغاسهگگایبگگی شگگمار صگگایبرا کگگه م ایگگران
ملل منحد و سماینده  سازمان شورای امنیت ،بین المللی مدافع حقوق بیر  های سموده و از سازمان

تقاضگگا  وجهگان    گی آن در ایگران و همگگه سهگاد هگگا و شخصگیت هگای اجنمگگاعی و اسگالمی در ایگگران      
یگگران دفگگاع سمگوده و از اسگگنمرار ایگگن مظگگالم جلگگو   مینمگایم تگگا از حقگگوق استگگاسی مهگاجرین افغگگان در ا  

اسگالمیت   ،ولین و زمامداران جمهوری اسالمی کگه همگه از عگدالت   و یری سمایند و همچنان از مت
از ایگن   شگمه یگی   به مجادله بر میخیزسد میخگواهیم تگا   جهاسی ملظستاسیت از قران آیه  رفنه و با تا و

الوا کگرده و خگودرا در  وشگه یگی از مقگام اسصگار       تگ احتاس را برافغاسهگای مهگاجر   عدالت وآیاا 
 .متنبدین جهان  و تظلم  مدینه در یابند سه در سایه خود کامگی

 
 اختر محمد صافی

 بین المللی مهاجرین افغان ۀرئیس اتحادی

 
 


