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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

  ۲۰۱۵/۰۵/۱۵  جوانشیر.  الف از نگارش و تنظیم

 !میفرستد سوریه جنگ به را هزاره مهاجران دسته دسته ایران، 
 هزاره ء افغان، در سوریه کشته شده اند! ۷۰۰به   نزدیک

 

ای به ایران و نایب لبنانی این  دولت سوریه در پنجمین سال جنگ داخلی، به شکل فزاینده    

هللا، متکی است. اما باز هم این کافی نبوده است؛ به گفته کریستوف رویترازنشریهء  کشور، یعنی حزب

 ده است.های سوریه کر افغان، به جبهه  معروف اشپیگل، ایران شروع به فرستادن مهاجران هزاره تبار

مبارزان افغان حاضر در سوریه، اکثرا، مسلمانان شیعه هزاره هستند که به دنبال زندگی بهتر و 

هایی را که بصورت  های شغلی به ایران آمده بودند. به گفته اشپیگل، سپاه پاسداران، افغان فرصت

ن نبرد در سوریه یا زندان است، بی  ها گفته آوری کرده و به آن کنند، جمع غیرقانونی در ایران زندگی می

 یکی را انتخاب کنند.

ناگهان ] “اشپیگل گفته است:   یک سرباز افغان که توسط شورشیان سوری در شهر حلب اسیر شده به

بودم که بازداشت شدم؛ همه ما هزاره بودیم. بعد،   مهاجر ۱۵۰سربازان[ حمله کردند و من هم یکی از 

ند اگر داوطلبانه برای جنگ به سوریه برویم به ما پول و اجازهء اقامت ]سربازان ایرانی[ آمدند و قول داد

 ”نویسی کردیم. همه نام« فرستیم. به هر حال ، شما را به سوریه می»دهند. اما گفتند  می
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تخمین تعداد دقیق سربازان افغان در سوریه سخت است. اما اشپیگل ) نشریه معروف آلمانی( تخمین 

 اند. های نزدیک حلب و دمشق کشته شده غان ، فقط در درگیریاف ۷۰۰زند، حداقل  می

 

کلی است و ایران سعی دارد با فرستادن سربازان وابستگی به مبارزان افغان بخشی از یک استراتژی 

 شیعه به سوریه ، رژیم اسد را حفظ کند.

مهاجران افغان   در همانحال دو روز قبل، حسین آذین نماینده رفسنجان در شورای اسالمی ) پارلمان(،
 خواند!« داعش»ساکن شهر رفسنجان ) کرمان( را اشرار و از عوامل 

 ح غیر قانونی افغان، اردوگاه های کار اجباری گفته میشود ، ایران برای مجازات مهاجران به اصطال
ساخته است، دلیل ایجاد این شکنجه گاه های مخوف این است که متخلفان مرزی و سائر مهاجران 

 افغان، پس از زندگی درین زندان ها، هوس آمدن به جمهوری اسالمی را ازدل بیرون کنند!
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