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 !کجاست ميرويس بابای سده بيست ويکم؟
را می شنوند، از بلند منزل ها پايين " پدر سوخته "مدت مديدی است که آوارگان مظلوم افغان در ايران دشنام های 

انداخته می شوند، خيمه های ايشان آتش زده می شود، بدون کدام جرم و گناه بازداشت می شوند و با بی مروتی تمام 
   بر خالف تمام موازين حقوق بشر رد مرز می شوند

 واليات لرستان، مازندران،  ت اتباع افغان در اقام براساس گزارش خبر گزاری نيمه رسمی فارس ايران بعد ازين
 به طور کلی ممنوع  چهارمحال و بختياری، کهگيلويه و بوير احمد، آذربايجان شرقی، همدان، گيالن و خوزستان

.  واليات خراسان شمالی، سيستان و بلوچستان نيز ممنوع اعالم شده است  در  عالوه بر اين، اقامت آوارگان افغان .است
س گزارش بی بی سی برای اقامت در واليت شمالی گلستان نيز برای افغان ها محدويت هايی گذاشته شده است و براسا

اين گزارش ها آوانی از ايران انتشار می يابد که دولت اين . آنها فقط مجاز به اقامت در شهرهای گرگان و گنبد هستند
 بيچاره ما را با قساوت و عداوت تمام رد مرز می  ز هموطنان جهانی امروزه تعداد کثير ا کشور بر خالف تمام موازين

 .کنند

عينا به دوران بردگی سياه پوستان در اياالت متحده امريکا شباهت " مناطق ممنوعه ايران برای اقامت افغان ها"اعالم 
ورانت ها غذا تناول دارد که درآن ايام سياه پوستان نيز نه می توانستند در بعضی مناطق رهايش کنند، در بعضی رست

اگر درسده نزدهم و بيستم . کنند ، در مکاتب با سفيد پوستان يکجا درس بی آموزند و از موتر های سرويس استفاده کنند
امروز در سده بيست و " دخلول سياه پوستان ممنوع است"  رستورانت های امريکا می نوشتند  بر در های

 يک بار ديگر   چنين تعبيضات را "راه قدس از تهران می گذرد"داد می زند    جمهوری اسالمی ايران که درظاهر  يکم
 مدت مديدی است که  ".دخلول افغان ها ممنوع است" تکرار می کند وبر در های رستورانت های خويش می نويسند که 

انداخته می شوند، خيمه را می شنوند، از بلند منزل ها پايين " پدر سوخته"آوارگان مظلوم افغان در ايران دشنام های 
های ايشان آتش زده می شود، بدون کدام جرم و گناه بازداشت می شوند و با بی مروتی تمام بر خالف تمام موازين 

 دولتمردان ما تاکنون درين قبال تجاهل عارفانه نموده و   الکن صدبار افسوس و دريغا که حقوق بشر رد مرز می شوند
ريختن اشک تمساح دولت افغانستان درين قبال بغايت رقتبار است و نه می دانيم که آنها . مهر سکوت بر لب نهاده اند

  می کنند؟؟؟  خويش را توجيه چگونه سکوت

 

 به ميليون ها دالر را از کميساری عالی پناهندگان سازمان ملل به دست می آورد به  دولت ايران علی الرغم آنکه ساالنه
ی دهد که آزادانه در ايران زندگی کنند، به مکتب و مدرسه بروند و يا در پوهنتون با افغان های بيچاره اجازه نه م

 آنها چنان می پندارند که افغان ها مردم کوهی بوده که با علم و دانش سر و کار  .محصلين ايرانی يکجا درس بی آموزند
مگر دولتمردان تهران اين شعر نغز حافظ . اندنه دارند و محض بخاطر کار های شاقه برای باداران ايرانی به ايران آمده 

 : را فراموش نموده اند که می گويد شيرازی
  

  ما درين در نه از پی حشمت و جاه آمده ايم
  از بد حادثه اينجا به پناه آمده ايم

 
 يک الحق اگر در افغانستان جنگ و خونريزی نه می بود، اگر در کشور عزيز ما صلح و سلم حکمفرما می بود، شايد

امريکا است، دوغ " پيزه" سوگند به ايزد متعال که نان خشک وطن بهتر از . افغان هم افغانستان را ترک نه می کرد
 خام ايرانی  "جوجه کباب " ايران است ،سيخ کباب شهرنوم هزار بار بهتر از" دوغ نعنايی" لوگرم هزار بار بهتر از 

 هزار بار شيرين تر از ميوه   ،انار قندهارم ز برنج نيمه پخته تهرانی استاست، قابلی پلو افغانی ام هزاران کرت بهتر ا
کرمان شاه ايران است، پسته هراتم لذيذتر " خسکی"های ايران است، خربوزه قندوزم شيرين تر و بزرگتر از خربوزه 
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 ما افغان ها اگر به افغانستان عزيز خود     .و آب شرين پغمانم بهتر از آب هرچشمه اين دنياستاز پسته تهران است 
آوانيکه هر افغان نام زيبا و فريبای افغانستان . خدمت نه کرده ايم مگربا کشور خويش از صميم قلب مهر و محبت داريم

 قبل از تجاوز   اين ادعای ما اين حقيقت است که مصداق . مضاعف می شود را می شنود ضربان قلبش از شادمانی زياد
 بابا   يک افغان هم در هيچ نقطه جهان هم ورقه پناهندگی نه داده است زيرا احمد شاه خرسان قطبی به اين مرز وبوم

  :برای ما توصيه نموده است
 

  د دهلې تخت هير ومه چی را ياد کړم 
 زما د ښکلی پښتونخوا د غرو سرونه

  
 وزير اکبر خان در اطراف و اکناف گيتی آواره و سرگردان اند و   ميرويس نيکه و فرزندان احمد شاه بابا،  الکن امروز
 افغان ها در ايران در شرايط بسيار فالکتبار   به طور ويژه. را می شنوند" آواره افغانی" و " پدر سوخته " دشنام های 

دريکی : " متمادی در ايران مهاجر بود برايم چنين حکايت می کنند  که ساليان  يکی از دوستان نگارنده. زندگی می کنند
از فارم های مرغداری با چند افغان ديگريکجا کار می کردم 

ما گاهی دو ماه بعد و گاهی هم سه ماه بعد برايم ما داد حقوق 
يک روز يکی از افغان ها که ديگر از بردگی بستوه . می شد

ستان بازگردد از مالک فارم  به افغان آمده بود و می خواست
خواست تا حقوق اش را بدهد الکن مالک فارم که يک 

شخص بسيار ظالم بود از دادن حقوق اش انکار می کرد و 
را اطالع خواهد " پاسداران"می گفت اگر اصرار مزيد کند 

داد که در آن صورت بازداشت خواهد شد الکن اين افغان 
نزل دوم صحبت می  که همراهی مالک فارم در م بيچاره

ما چند افغان در .  حقوقش را بيگيرد کرد اصرار داشت که
صحن فارم مناظره آنها را مشاهده می کرديم که مالک فارم 

همراه با پسرش مشترکا به طور بسيار ظالمانه او را از 
آنها به اين هم بسنده نه . منزل دوم به زمين پرتاب نمودند

 لگد باران کردند و به کردند در صحن حويلی خانه او را
" طرف ما سنگ و چوب را پرتاب می کردند و دشنام های 

. را نثار می کردند... و.. و" افغانی خر" " افغانی کثيف 
وقتی اين افغان را به شفاخانه انتقال داديم آنها از پذيرش او 

بعد ازين حادثه همه ما ....ابا ورزيدند زيرا او يک افغان بود
  " ا به وطن برگرديمتصميم گرفتيم ت

  :چه خوش گفته يکی از شاعران کشور ما
  لټ پت په وينو کی ښه يم په پت کی 
  نه دسرو زرو په تخت باندی بی پته

 خويش با  دولتمردان تهران که همواره الف وگزاف کمک با افغانستان را می زنند بايد نخست از کمک های بشری
 که مطابق موازين پناهندگی سازمان ملل در آن کشور رهايش دارند ارج افغانستان به حقوق مسلم آواره های افغان
آنها بايد بدانند که افغانستان کشور . دست باز دارند" دانشگاه"به "پوهنتون "احترام گذارند و از افروختن آتش تبديلی 

 پس از ايشان  تبديل نه می کنيم" پوهنتون"اگر ما افغان ها واژه دانشگاه آنها را به . مستقل بوده و مستعمره ايران نيست
اگر ما افغان ها در امور داخلی ايران مداخلت نه می . نيز التماس داريم که در تکاپوی تبديلی ترمينالوژی ملی ما نه باشند

ه  در سد   دولتمردان تهران  اگر  .کنيم پس از ايشان نيز تمنا داريم تا در مسايل داخلی افغانستان دست اندازی نه کنند
را علنا از " مناطق ممنوعه ايران برای اقامت افغان ها" تعصبات قرون وسطا را مجددآ احيا می کنند و  بيست و يکم

 افغان ها ممنوع  دخلول" طريق مطبوعات خويش اعالم می دارند و بر در های رستورانت های خويش می نويسند 
 مشتعل می نمايند افغانستان نيز به ميرويس بابای سده بيست  و در داخل افغانستان آتش تعصبات لسانی و قومی را "است

 .باز درس عبرت دهد" گرگين"ويکم نياز دارد تا به 

  


