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  2تر 1  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئ اړيکه ټينگه کړله موږ سره 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

    

  2015/ 4/11  داکترسيدخليل هللا ھاشميان  

 

 

 "کارنامه بله دغنی دا:"فتگ آصفی خوشحال شاغلی
   ! "خجالت بله دغنی دا : " ميگفت ايکاش

 

 برنده درانتخابات که را ابتداحکومتی ُخود وريندکت بودن ناقص و شخصيت ضعف نتيجۀ در غنی اشرف داکتر
 وقدرت، چوکی تصاحب برای ت�ش ذشتهگ يکسال در آن درنتيجۀ که کرد تبديل هدواشترنګ غرازۀ موتر به بود، شده
 بکلی اساسی قانون به ومديونيت بمردم خدمت مفکورۀ که شد دردوقطب،آنقدرجدی اشترنګ دو بين وآز، حرص با متوأ

 لشکر يک هودرحاليک گرديد دگرگون اجتماعی وضع شد، ايستاده کشور اقتصادی بطی بسيار چرخ گرديد، فراموش
 دواشترنگۀ حکومت وھمين ارگ تامين برای ًاص� اما افغانستان، امنيت مينتأ بنام ًظاھرا امريکا را ھزارنفری 350

 کنندۀ تخريب و ديرينه دشمن نداشته، وجود امنيت افغانستان،غيرازارگ، نقطۀ درھيچ ميدھد، معاش ،)کيری جان(ساخت
 در موفقانه شده، فروخته و جاھل عناصر توسط  افغانستان اشغال برای وضع يناز بااستفاده پاکستان، يعنی افغانستان،

 .باشد می پيشرفت

 ميباشد، جوان طبقۀ آن% 60 که دريکسال، را ھزارافغان 72 رفت وبرون فرار احصائيۀ مھاجرين وزارت
 سال درھمين افغانستان ياتوz امنيۀ ھای درقوماندانی پاسپورت تعداد صدور از داخله وزارت احصائيۀ اما نشرکرده،

 خاينانه سياست يک بحيث داشت، خبر مردم وگرسنگی فقر و بيکاری تکثير از که کابل نامردمی دولت -  است نشده نشر
 آزاد" انتخاب وآزادی ديموکراسی "بنام را پاسپورت صدور ًقصدا بود، افغانستان مردم ساختن قربان منظورآن که

 را افغان خون ديگر بعبارت – شمرد ملی غنيمت يک آنرا آيد، می بدست پاسپورت فروش مدرک از پوليکه و گذاشت
 آورده بدست گذشته درسال را پاسپورت تعداد صدور واقعی احصائيۀ شما اگر – فروخت پاسپورت يک قيمت برابر در

 شده، صادر پاسپورتھای درنصف تعداد ودرين شده، فروخته پاسپورت ھزار 60 از زايد که دانست خواھيد آنگاه بتوانيد،
 .ميباشد شامل نفر چھار يا سه بيشتراز

 –ميروند پناھندگی به پاسپورت باگرفتن و راميفروشند خود وجايداد خانه مردم که وميديد خبرداشت کابل حکومت
 حکومت اين اما – ندنميتوانست رسيده اروپايی کشورھای به سالم بطور تعداد اين نصف که ميدانست کابل حکومت
 تشويق را   گی پناھنده پاسپورت صدور با بلکه نکرد؛ افغانھا  گی ازپناھنده جلوگيری برای اقدامی ھيچنوع نامردمی

 باzی  ھموکيل يک اما ميدانست، آنرا عواقب و پاسپورت صدور گذاشتن آزاد ھدف نيز افغانستان ملی شورای -ميکرد
 مجبورھا، از رشوت اخذ با ھا وکيل يکتعداد مسموع قرار بلکه رد،نک بلند اعتراض صدای مردم، کنندۀ تباه سياست اين

 .ميکردند ايجاد وسھولت ميشدند واسطه مجبورھا، به پاسپورت صدور برای

 داشت، افغانستان سرحدات از را پاسپورت دارندۀ افغانھای خروج احصائيۀ درحاليکه کابل نامردمی حکومت
 بمنظور تاھنوزھم نشرميشد، اخبار تلويزويونھا در روز ھر يونان وآبھای رکيهوت درايران افغان گان شده تلف تعدا واز

 تر مغتم  را مدرک ازين پولی زيراعايد ٍاست، نکرده وضع قيودی صدورپاسپورت باzی ازوطن،  فرار از جلوگيری
% 30 حدود دادن با پاسپورت، بدون و پاسپورت با پناھندۀافغان ھزار 70 درحدود که اکنون و -ميداند افغان ازخون

 بحيث اينکه مگر ندارند، اروپا در زيست دوام برای اقتصادی قدرت قرارمسموع و اند رسيده بجرمنی جانی تلفات
 منشورحقوق باساس ومسلمان، افغان مھاجرين پذيرفتن برای جرمنی حکومت بختانه خوش -شوند پذيرفته مھاجر

 درآلمان تکثيرمسلمانھا ميکرد سفارش که حکومتش باzی آلمان ھایکليسا نفوذ اما بپذيرد، را مھاجرين بشرحاضرشد
 -نظرکند تجديد خود قبلی درتصميم مجبورساخت را المان حکومت ميسازد، بخطرمواجه را کشور اين امنيت

 هک کردند وسفارش رفتند کليساھا به ميکنند، تبليغ اس�م بضد و شده بيدين که جرمنی مقيم نفرافغان چند قرارمسموع



  
 

 

  2تر 2  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

 

 داده تغيير خودرا قبلی تصميم آلمان دولت تحوzت اين درنتيجه. بپذيريد پناھنده بحيث نبايد را مسلمان ھيچ جرمنی دولت
 .ميفرستد شان بوطن دوباره  را افغان گان پناھنده اعظم قسمت که کرد اع�ن

 که شد شنيده مھاجرين مورا وزير خيرخواھانۀ صدای ازکابل ابتدا شد، اع�ن آلمان حکومت بعدی تصميم وقتی
 را وآنھا شده منصرف آنھا ازاخراج تا نمود را ترحم تقاضای افغان پناھندگان بشردرحق حقوق بپاس جرمنی ازدولت

 تصميم به که شد شنيده موتردواشترنگه ھای ازاشترنگ يکی از غنی داکتراشرف صدای ًمتعاقبا. بپذيرد پناھنده بحيث
 اشرف داکتر. پذيرفت افغانستان به را آنھا بازگشتاندن و ازالمان را افغان پناھندگان اخراج گفت، لبيک آلمان حکومت

 وبيکاران فقيران نشينان، خيمه به که او -کرد اع�ن سنجش ھرنوع بدون را خود نابخردانۀ و عجوzنه تصميم اين غنی
 را پناھنده ھزار 70 سنجش کدام با و ترتيبات باکدام بودجه، و سرمايه کدام با نميتواند، گی رسيده و کمک کابل شھر

 ميتواند؟؟؟ داده ونان مسکن بکابل دوباره

 مقاوله ضمن وپاکستان ايران از را افغان مھاجرين تدريجی بازگشت افغانستان سابق دولتھای که ميداند تذکر قابل
 واشغال تھاجم دراثر وايران پاکستان در افغان مھاجرين اما است، پذيرفته متحد ملل پناھندگان المللی بين باموسسه ای

 رساندن کمک پناھندگی ومنشور بشر حقوق اساس به متحد ملل وموسسۀ شدند، خود وطن ترک به مجبور اتحادشوروی
 افتد، می zزم پناھنده و مھاجر بين تشخيص و فرق درينصورت. است پذيرفته افغانسان به شان برگشت تازمان را آنھا به

 نظر از مسئوليت اين بلکه ندارد، افغان پناھندگان کردن قبول برای  ومکلفيتی مسئوليت نوع ھيج ستانافغان وحکومت
 دخول زمينۀ که قرارميگيرد وجرمتی اطريش بلغاريا، يونان، ترکيه، ايران، ازقبيل کشورھائی بدوش الدول بين حقوق

 شمرده وم�مت مجرم مورد دريک تنھا افغانستان تحکوم -اند ساخته فراھم خود درخاکھای را افغان پناھندگان وعبور
 الذکربحيث فوق ھای امادولت – است ساخته مساعد خود اتباع رابرای وطن فراراز راه پاسپورت باصدور که ميشود

 ازکشورھای ھا پناھنده وعبور دخول از اينھا زيرا ميشوند، شمرده پناھندگی طغيان اصلی مسئول عبوری کشورھای
 . اند نتوانسته جلوگيری واقتصادی سياسی بدzيل خود

 عام قتل حکم درحقيقت افغان، پناھندگان بازگشت قبول با که اينست غنی داکتراشرف نابخردانۀ ديگرتصميم جنبۀ
 به آنھا بازگشت ندارد، را پناھنده ھزار 70 برای مسکن و نفقه اعطای توان افغانستان زيراحکومت ميکند، صادر را آنھا

 بدبختی ازين جلوگيری برای - آورد می بار را ، وامراض فساد با توام اقتصادی،– اجتماعی عظيم مشک�ت افغانستان
 الدعوای وکيل نفر دوسه بايد اشترنگه دو حکومت امورمھاجرين وزير جناب بنظرمن. شود جستجو حل ھای راه بايد

 جلوگيری پناھندگان ازاخراج المللی بين قوانين و آلمان قوانين طريق از تا کند استخدام آلمان خاک در را ومجرب zيق
 را پناھندگان بازگشت کابل دواشترنگۀ حکومت که ديگراينست بديل نگردد، منصرف ازاخراج آلمان اگردولت -شود

 معيار باساس يکسال مدت برای را فاميل ھر مسکن و نفقه مصارف پرداخت  آلمان دولت که نکند قبول تازمانی
 بسيار منتظرعواقب بايد افغانستان ومظلوم فقير مردم نگردد، عملی آن يکی طريق، دو اگرازين - نمايد لقبو افغانستان

 زاويۀ از موضوع اين اھميت به بشردرافغانستان حقوق وحاميان مدنی جامعۀ اميداست -باشند نامطلوب و ناگوار
 . برآيند جويی چاره دصدودر ببرند پی آن جانی وتلفات اجتماعی مضرات

 را خود زياد ھای ربانیوق ھا فشانی باجان که است افغان پناھندۀ ھزار 70 جان حفظ مقاله اين ازنوشتن من ھدف
 اميدوارم -ميشود ساخته فراھم آنھا عام قتل زمينۀ افغانستان به آنھا اخراج با اکنون و اند رسانده اروپايی کشور بيک

 افغانستان، به آنھا بازگشت درصورت پناھنده ھزار 70 عام قتلاز جلوگيری برای  افغان دوستان وبشر نويسندگان
  . نمايند مساعدت يافته تذکار درباz که  دzيلی باساس

 ھاشميان هللا سيدخليل. بااحترام

 

   


