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 نامۀ سرگشاده به آقای احمدی نژادرييس جمهورايران 
 

 !آقای احمدی نژادرئيس جمهورايران
اگربخاطر داشته باشيد، قبل از پيروزی انقالب اسالمی وتاسيس جمهوری اسالمی ايران در افغانستان کودتای شوم ثور بوقوع 

حکومت دست نشاندۀ که محصول اين کودتا بود ازسرکوب قيام مردم عاجز ماند وارتش سرخ شوروی غرض دفاع . پيوست
انه قيام خودجوش مردم توسط روسها وايادی شان باعث هجرت ميلونها افغان سرکوب بيرحم. ازحکومت پوشالی وارد افغانستان شد

پاکستان وايران بخاطرجلوگيری ازگسترش قلمرو شوروی دراراضی استراتيژيک افغانستان ، ترس از کودتا . بخارج ازکشور شد
البته پاکستان . ن را تحمل نمودندهای همسان درکشور شان وبدست آوردن وسايل اعمال نفوذبرافغانستان ورود پناهجويان افغا

 استخباراتی استفاده نموده وايران عالوتأ پناهجويان افغان را -نظامی-اقتصادی-ازحضوراين پناهجويان برای  بهره برداری سياسی
اخوت "درحاليکه ازحداقل شرايط زيست انسانی محروم نگهداشته شده بودندوبشدت قربانی تبعيض و تحقيرمتداوم بودند، تحت شعار

از آنجاييکه اکثراين افراد تعليم نظامی کافی نديده بودندوجمهوری اسالمی نيزبنا به .  به جبهه جنگ باعراق فرستاد" اسالمی
غيرقانونی بودن ومخفی بودن اين پروسه زحمت آموزش رزمی اين مسلمانان واقعی رابخود نداد، ايشان درخط مقدم جبهه به 

اخوت اسالمی "اين پناهجويان افغان به احترام . روح شان شاد. صدام دژخيم تبديل شدند" دهن توپگوشت "اصطالح ما افغانها به 
اين شهدا فکرميکردند جمهوری اسالمی بپاس رشادت وفداکاری شان به سايرپناهجويان . خون خود را برای ايران ريختاندند" 

 . نپيوستبا تأسف اين آرزوهيچگاه به حقيقت . افغان بديدۀ قدرخواهد ديد
طی يک هفته واندی که ازآغازتطبيق پالن جمهوری اسالمی ايران برای اخراج دسته جمعی واجباری يک ميليون پناهجوی افغان 

دردفاع ازجمهوری اسالمی جانهای خود را از دست داده اند، شديدأ نا آرام " اخوت اسالمی"ميگذرد، يقينأ روح آنانيکه تحت نام 
وهمان سپاه پاسداران که انها را بجنگ فرستاده بودند امروز پناهجويان " اخوت اسالمی"که همان مبلغين چه آنها ميبينند . است

ميفرستند وبعدأ با سروپای شکسته بصورت دسته جمعی " اسالمی"مسلمان افغان را بيرحمانه لت وکوب ميکنند، به اردوگاه های 
 . همين است که ميبينيم" اخوت اسالمی"هوری اسالمی ازشايد هم برداشت جم. بداخل سرحدات افغانستان ميريزند

 !آقای احمدی نژاد
بنابرين پروسۀ بازگشت مهاجرين . طی ساليکه گذشت اوضاع امنيتی، سياسی واقتصادی افغانستان بشدت رو به وخامت گراييد

، به سستی گراييد وفشار موجودۀ اجتماعی ناشی ازفساد افغان بوطن شان که بعد از سقوط طالبان با وسعت بی سابقه جريان داشت
گستردۀ اداری وبيکاری شديد ومزمن عدۀ از افغان های برگشته بوطن را واداشت تا بخاطر بقای خود وخانوادۀ خويش مجددأ 

اگر تنازع بقا مجبور اينها با دل پر اندوه روانه کشورهای شدند که از آن  خاطرات تلخی داشتند و. رهسپارکشورهای همسايه شوند
تعداد اين . يک فيصدی کم ازين اشخاص با اخذ ويزه وارد ايران شدند.  شان نميساخت هرگزمحنت هجرت مجدد را نميپذيرفتند

.  ادعا شده استBBCاشخاص هرگزنميتواند آنقدرزياد باشد که توسط آقای بهرامی سفير شما درافغانستان طی مصاحبه اش با 
بدينترتيب بايد بپذيريم که سفارت شما در کابل طی پنج سال . ه نهصدهزار افغان درين گروپ شامل استموصوف ادعا ميکندک

آقای بهرامی خواسته است با اين اظهارات خود برتخلف . گذشته  هفتۀ شش روز کارکرده وهرروز برای صد ها نفرويزه داده است
 . ن بهانۀ ارائه کند برای پاليسی جديد وسختگيرانۀ ويزه برای افغانهاپرده اندازد ودرضم" توافقات سه جانبه"جمهوری اسالمی از

 ! آقای احمدی نژاد
ما به اين نظريم که جمهوريهای اسالمی ايران وپاکستان برای اهداف سياسی شان اخراج پناهندگان افغان را بحيث وسيلۀ 

گوشت دهن "اسالمی بازهم از مهاجرين بحيث هردو جمهوری . فشاربرحکومت افغانستان ودوستان خارجی اش مطرح ميکنند
را برای هميشه فراموش کنيم وازشما بخواهيم تا با هموطنان " اخوت اسالمی"بنابرين اجازه بدهيد اصطالح . استفاده ميکنند" توپ

متحدين "و" بارجهانی استک"ما که از بد حادثه به کشورشما پناه آورده اند همان نوع روش داشته باشيد که دولتهای که شما آنها را 
 . ميناميد، با ما پناهجويان وپناهندگان افغان دراروپا دارند" شيطان بزرگ
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