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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

   ٢٠١٠ مارچ،١٥          ماللی موسی نظام                                                                                                 
  

  پابپای بشر دوست و سجيه آامرانی با بيجا شدگان افغان
  بيجا شدگان ره نگشايد» ١«گوئيد به نوروز آـــه امسال نيايد      درآشور
  ای وای وطن وای

 
در پهلوی هزاران درد بيدرمانی آه ملت رنجور و مصيبت زدۀ افغان در سرتاسر مملكت اجبار تحمل آنرا دارد، 

قدم در مملكت جنگ زدۀ ويران گذاشته اند، حالت » صلح و باز سازی« بمباردمان های قوای خارجی آه به منظور 
 آواره را بجا  هزاران آشته، زخمی، بی خانمان وتش حمالت آنانرقتبار و اسفناك ديگری را در قسمت هائی آه آ

 خلق گرديده و روزبروز بصورت سهمگينی انكشاف يافته و باعث تشکيل جميعت بزرگی ار بيجا شدگان و ،ميگذارد
 . آوارگان بی پناه ما ميگردد

د از مناطق مختلفه مثًال پروان آاپيسا و همانطوريكه ديده ميشود، اين آتلۀ بسيار محروم و بدبخت اجتماع افغانی ميتوان
  لوگر هم باشند، ولی اآثريت آنان از مناطق گرمسير هلمند، قندهار، ارزگان، فراه و اطراف آن سرزمين های گرم

 . هستند، ميباشندءمملكت ويران ما که آماج حمالت بی امان هوا و زمين اين قواوپشتون نشين 
و مهاجرين بينوا را از شهر و قريۀ خود شان به پايتخت تشكيل ميدهد، با وضع رقت باری اين بيجاشدگان آه پناه گزينان 

آه سرنوشت و تصميم گيری های خونين و عدم مراقبت دولت غير مسول و فاسد، برای آنان رقم زده است، آمپ های 
گرچه اين اجتماع . ه ميگرددبی بضاعتانی را تشكيل ميدهد آه از چند سال به اينطرف هر روز بر تعداد آنان افزود

مردم « فراموش شدگان در شهر آابل پايتخت افغانستان، جائيكه مليارد ها دالر توسط جامعۀ بين المللی برای بهبود وضع
و باز سازی سرازير ميگردد، قرار دارد، ولی حالت غير انسانی، فقر، بی غذائی، عدم وجود حد اقل وسائل » افغانستان

نی، امکانات حفظ الصحه و حتی نبود يك توته زمين خشكی آه خيمه های مندرس و ديوار های معيشت، آب آشاميد
لرزان را بشود بروی آن عيار نمود، داستان عريان، وحشتناك و غير قابل باوريست آه دولت افغانستان را در بدترين 

 حالت اجتماعی اين بينوايان جوابی است بايد گفت آه. قضاوت ملت بينوا و عدالت ناپديد گشتۀ اجتماعی قرار داده است
اعضای دولت، محافظين، » شخصی«برای تشريح و دريافت حيف و ميل ٱنهمه پولهای جامعۀ جهانی آه برای مصارف 

اعضای شورای ملی افغانستان، تعمير بناه ها و شهرك های 
وابسته به آنان و آنچه از اجتماع نا مشروع اين سرمايه ها 

و بقيه مناطق جهان » دوبی« گان در توسط  آزمايش شد
 !ميبينيم و ميشنويم

اينكه سال ها داد زده ائيم آه آمپ های مهاجرين در   
پاآستان از غفلت و عدم توجه حكومت پاآستان، دوزخی 
بوده در همين جهان، يا ناليده ائيم آه دولت آخوندی متقلب 

امًال  آ روا ميدارد،ايران آنچه را با مهاجرين بينوای افغان
  ! غير اسالمی و غير بشری بوده است، هيچ جای شكی نيست

    هــای   از کمک سرشارًالــن کامولی، آنچه را دولت افغانستا
                                   عکس از گوگل             د،روا ميدار» داخلی« ق پناه گزينان در حــ،یواريز شدۀ جــهان

 ی در حق مردمی اعتنائیبا اغماض و ب در حقيقت ! روی انسانيت، افغانيت و اسالميتبدون شك سيلی سختی است بر
 و ی جانني و با تلفات سهمگهفت گر قراری خطر حتم، در و ناتوكاي امری حكومت با قواني شان با توافقات هماتيآه ح

، دولت اندشده  تختي پایاهرم ر الج وهدي سوخته در آتش خود ها گرداري ترك د مجبور بهله،ي وسی بني مجروحشماريب
بيائيد با داآتر بشر دوست و خانم .  مشابهی راه مانند پاکستان و ايران در پيش گرفته استروش   در قبال آنها،افغانستان

  :سجيه آامرانی به ديدار گوشۀ از آمپ بيجا شدگان در شهر آابل، پايتخت افغانستان عزيز برويم
  

اعانه برای » ٢«يه آامرانی چند هفته قبل از طريق پروگرام خاص خود به جمع آوری  طوريکه بياد داريم، خانم سج
آمپ های بيجا شدگان در آابل آه محترم داآتر بشر دوست حال زار باشندگان مظلوم آن را به اطالع وی رسانيده 

انی را سربراه نمودند آه بود،اقدام به عمل آورد و هموطنان مهاجر ما هم با سخاوتمندی آمك های نقدی و جنسی فراو
 .البته آافی نبوده ولی تا حدودی مرحمی بر زخم خونين آن محرومين بی وسيله گرديد



  
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليپه دافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  ر  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

باری ويديوی توضيع آمك های بشری توسط داآتر بشر دوست در قسمتی از آمپ های بی جا شدگان، ديروز در 
ه شد آه ميتوان عنوانی را هم مطابق چشم ديد و پروگرام خانم سجيه با درد بسيار و اشک چشم هموطنان به نمايش گذاشت

  :تماشای آن صحنه های رقت بار، برای آن انتخاب نمود 
 »پاهای برهنه برروی گل و الی يخ زده « 

در حاليكه تيم آمكی بشردوست به سه ديواری شكست آرده ای آه از يكطرف با پردۀ آهنه آه باال زده شده ميرسد، زنی 
 اطفالی آه لباس نازآی به تن دارند با پا های برهنه، با آنجكاوی آنچه در بيرون ميگذرد آه شايد در درون نشسته است و

داآتر بشر دوست آامًال به حالت خميده در . ايستاده اند» بنام سرپناه« هم در زندگی آنان بی سابقه باشد، دم آن خرابۀ 
ميپرسد . ، شهر لشكر گاه»هلمند« ت؟ جواب ميرسد آه از تاريكی، سر پيش نموده از زن به پشتو ميپرسد آه از آجا اس

 افغانی هزاربعد از توضيع آمك ها آه شامل پول نقد در حدود . شوهرت آجاست؟ جواب ميرسد آه در جنگ مرده است
اگر توان آن « و گاهی بيشتر است با آرد، برنج، روغن، چای، بوره و يك بخاری بنام سلندر ميباشد آه با مصرف آم

ديد و باز ديد ادامه می يابد، صدای سرفه های متواتر ازين سرپناهی آه شباهتی ..... داخل سر پناه را گرم مينمايد» دبو
دارد به گوش ميرسد، زن پيری با اطفالی چند در داخل نشسته است، به پشتو ميگويد آه اين ها نواسه های » ٣«به خيمه

. ر اطراف وی پراگنده بوده و اطفال به يك حالت ترس به وی چسپيده اندچند ديگ و آاسۀ آهنه د.....يتيم وی ميباشند
  .از ارزگان: بشر دوست ميپرسد آه از آجا آمده اند؟ ميشنود

  
 درين قسمت ويديو، تعميری را نشان ميدهد آه زمانی آودآستان بزرگ نساجی بگرامی بوده است و به همت راآت 

. يزی جز خرابه ای دارای سقف و بدون در و پنجره از آن باقی نمانده است مسعود چ-  گلبدين١٩٩۶ـ ١٩٩٢پرانی های 
از فاميلی سوال . در زير سقف وسيع اين سرپناه حيرت آور، فاميل های زيادی از بی جا شدگان اجباری پناه گرفته اند

بلی از همين پنجشيری آه يك ! نجشيراز پ...از لغمان.....  از لوگر.....از پروان.....ميشود آه از آجا آمده ائيد؟ از آاپيسا
گروپ محدود آن اآثريت وزارت خانه ها، سفارت خانه ها و دستگاه قضاء و پارلمان را تشكيل ميدهند و باسرمايه های 

، لندن و يا هر نقطۀ از جهان » دوبی«  مليون دالر امريكائی هم ميتوانند در۶باد آورده حتی منازل شخصی را با 
 در حاليكه اآثريت بينوای اين منطقه مانند بقيه ملت، فقير و محتاج گروگان بوده و می بينيم  حتی بيجا خريداری نمايند،

 !هم شده اند
درين اجتماع بزرگ به زير يك سقف، اطفال زيبای افغان با لباس اندك از سرما لرزان ، موهای آب نديده و صورت 

های قشنگ نا شسته، دور داآتر بشر دوست وتيم 
والدين از رسيدن آمك . ی وی جمع ميگردندآمك

ها شكر گزار بوده و دست به دعا بلند 
بشر دوست ميگويد آه وی نه، بلکه .....مينمايند

همه مهاجرين افغان ما آه اين آمك هارا به ياری 
! خانم سجيه فرستاده اند بايد دعا گردند نه وی

ميبينيم که اين فرزند صديق افغان هرگز آنچه را 
رفاه ملت خودانجام ميدهد، به خود منسوب برای 

 .ندانسته ووظيفه ميداند
بشر دوست وتيم آمكی وی حال به يك کمپ 
ديگر پر ازگل و الی و احاطه به  آثافات و آنچه 

   ميـشود، ندهــ شرم کامـًالچشم از ديدار آن که را 
   سروبی نطقۀــود را از مــگروهی آه خ. ميرسند

                     عکس از گوگل                                                          ذکور سفيدان و سر سفيدانقلمداد مينمايند، ريش 
:  بشر دوست به پشتو ميپرسد. اآثرًا مريض و ناتوان به نظر ميخورند...و اناث بی بضاعت و آواره درين آمپ هستند

 دوظرف آهنه آه هر طرف پراگنده است منظرۀ رقت باری را با ديوار يكی. چند سال است آه درينجا هستيد؟ سه سال
های آوتاه ولی مثل اينكه زلزله ای بر آن واقع گرديده باشد، با درز ها و فروريختگی های فراوانی مجسم مينمايد آه 

 !گمان ميرود که هر آن از هر جهت در حال فروريختن حتمی است
در بين گل و هرنوع خاآروبه و آثافات قرار گرفته است، تعميرات عصری و به درچشم انداز عقب اين آمپ بزرگ آه 

، بلند منزل های تكميل شده و نا تكميل شدۀ سر به فلك آشيده، ١١اصطالح مهندسی ای افغانستان جديد بعد از سپتمبر
قصر « فريطی را با تشبه منظرۀ غير متجانسی را با وقاحت تمام مجسم ميسازد آه حتی در گذشته که شاعــر افراط و ت

، بيان می نمود، ديگر نميتواند شمه ای از چنان قصری و چنين آلبه ای را در نزديکی هم ديگر »شاهی و آلبۀ درويش
 تراژدی اين مظلومانی آه از سرزمين خويش با جبر و قربانی دادن بيمورد و ظالمانه رانده  حالتبيان..... تمثيل نمايد

 ! قلم و زبان نخواهد بودشده اند، هرگزدر توان



  
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليپه دافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  ر  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

باری بشر دوست در آمپ ديگری ميكوشد آه جای نسبتا خشكی را آه ده ها طفل پابرهنه بالباس نازك بروی گل و الی 
بفاصلۀ يكی دو متر دور تر از ! ولی نمی يابد.....ايستاده و از سرمای زمستان ميلرزند، برای گذاشتن بوجی آرد بيابد

برخی از . ، سطح زمين با تشكيل خندقی پائين تر گرديده آه دران هر نوع آثافتی سراغ ميگرددجای اقامت اين بينوايان
مينمودند، با ديدن آمك آنندگان با آنجكاوی » بازی« اطفال آه با لباس نازک از خنک ميلرزند و در اطراف خندق گويا 
 .و ترس راهی نيمه خيمه ها وپناه گاه های ويران خويش ميگردند

ل يكی از ساختمان های مغاره يی، زنی با چند طفل نشسته و بجواب داآتر بشر دوست آه ميپرسد شوهرت در داخ
چيزی مثل صندلی هم . من بيوه هستم و شوهرم مرده است.... زه آنده يم، خاوند می مر سوی دی: آجاست، ميگويد 

ته شده است آه اطفال پاهای خود را زير انداخ» لحاف؟« درانجا به چشم ميخورد آه بر روی آن تكۀ نازآی به عوض 
  .آن گرفته اند و با ديدن کمک ها از جا بر ميخيزند

زمانی در منطقه ايكه بيشتر به گوشه ای از شهر شباهت دارد، داآتر بشر دوست به سراغ ساختمانی ميرود آه گويا 
اين دآان . های ويران آن تنظيم ها، به شكل مخروبه در آمده است» آابل ـ ويرانی«دوآان ها بوده و البته در اثر همان 

ها آه با پردۀ آهنه ای از دنيای بيرون جدا ميگردند، مامن صد ها هموطن آوارۀ ما و جميعت عظيمی از خرد و بزرگ،  
درينجا هم آمك ها بصورت نقده و جنسی برای اين بينوايانی آه  .رديده استبه حيث يگانه سرپناه شان درين جهان گ

  .سپاس و ممنونيت از هر حرآتشان مشهود است، عادالنه توضيع ميگردد
 کجاست آنهمه !يا اهللا! اطفال يتيم در آمپ های بی پناهان؟....جايی ميرود آه يتيمان اجتماع آرده اند اينبار بشر دوست به

رگ يتيم خانه ها؟ مگر خداوند روزی را بياورد آه حق اين فرزندان محروم وطن از چپاول گران حقوق پروژه های بز
  !آمين. آنان بازخواست و دستياب گردد

 . درين جايگاه غمناك آه  فاجعۀ بشری حيات اين مظلومان به اوج خود ميرسد، چهار طفل هم برای فروش موجود است
چون متاع بی ارزشی از ناچاری و استيصال برای فروش گذاشته شده اند، معلوم نيست آه چهار فرزند يتيم افغانستان آه 

نصيب آدام شهوت پرست بی خدا در داخل و آدام از خدا بيخبری در خارج برای مقاصد شوم و سوء استفاده های نا 
ور، پارلمان و ادارات بلند مگر آرسی نشينان آابل در تپۀ شير پ! جائز، حيات ارزشمند آنها استعمال خواهند گشت؟

دولتی شمۀ از چنين درد بزرگ و مصائبی را آه در چنين مخروبه هايی در جوار شان بر ملت بی دفاع تحميل گرديده 
 است، در آسايش افراطی  خود ها بخاطر می آورند؟

 اي دست و پا  ویب.....ند هستوبي آه همه معرسندي از اطفال و جوانان می گروهكي به نزدی آمكمي تیحالت يک  نيدر چن
 ی شده اند آه حال بعضوبي و جوان و طفل معري از پیادي آه تعداد زديگوي آمده و مشي پانهي ازان میكي! رينگي زمآامًال
 ی را برانهاي از ای آمده بود ووعده نمود آه تعدادنجاي ایالني فاطمه گاشتي مهاز جانب سر» !«كباري. باشدي ممي وخاريبس
 در ی دولت خيريۀموئسسات  موثرتيدر مورد عدم فعال.  معلوم نشدی احوال»چيه « یول. فرستديارج م به خیتداو

 !  با درد و افسوس صد ها ورق نوشتدي شده، بازي واری هااردي الرغم ملیافغانستان، عل
  

همان منطقه تشكيل در  باالخره بعد از مالقات و توضيع کمک ها، داآتر بشر دوست در اجتماعی آه عدۀ از همشهريان
وی ميگويد آه در چنين روزی قصد بيانيه ای را نداشته صرف برای توضيع آمكی آه به همت . داده اند شرآت مينمايد

ولی وی اضافه مينمايد آه تقريبا درين . افغانان مهاجر و خانم سجيه کامرانی فراهم گشته، امروزدرين آمپ ها آمده است
 به آرات پيشنهاد نموده آه وآال بايد از معاشات گزاف آه بيشتر از صد ميباشد، جرگه  سالی آه وآيل مردم در ولسی۴

هزار افغانی با امكانات گارد و موتر های قيمتی و غيره امتيازات ميباشد بكاهند و مثًال به بيست هزار افغانی معاش 
آه اگر همين يك پيشنهاد وی را ولسی جرگه وی ميگويد . قناعت نمايند، چونكه آنها نمايندگان چنين مردم محتاجی هستند

ميپذيرفت، اين بيجا شدگان هردم شهيد هرگز به چنين حالت غير بشری آه حتی آب نوشيدنی برايشان ميسر نيست، مبتال 
 .نمی گرديدند

  
به  ًا چند هفته قبل به تعقيب پروگرام داآتر بشر دوست و خانم سجيه برای اعانۀ همين آمپ های بی جا شدگان، دفعت

به يكی از تلوزيون های آابل تشريف » !؟«آفتاب به زردی، بی بی به جلتی، ماموری از وزارت مهاجريناصطالح 
مانند اآثر ادعاهای اوليای امور افغانستان در .  فرما گرديد آه بيانات وی قابل ناباوری، افسوس واز حقايق بدور بود

مثًال اين آقا ادعا داشت آه !  هم زره ای ارزش نميتوانست داشته باشدقسمت رفاه مردم، سفسطه سرائی های اين گماشته
نميخواهند آه ازين منطقه » !؟«برای اين بی جا شدگان آمك های فراوانی از جانب حکومت ميسر گرديده ولی آنها خود

رای اين بی جا شدگان ميگفت آه چون ب....بروند و از آمك ها مستفيد گردند» !«و شرائط نامناسب به جای بهتر و امنی 
روز افزون، حكومت و وزارت مربوطۀ مهاجرين آمك ها و مساعدت های الزم و کافی مينمايد، بنابران عدۀ غير 

آه اشخاص دوره گرد هستند و توان مالی هم دارند، ازامداد دولتی سوء » جت ها و جپسی ها« مستحق و مفت خورمانند 
 .استفاده مينمايند
روزی درين آمپ ها برده و از نزديك اوضاع نا هنجاری را آه ما به چشم سر ديديم و از زندگی » دباي« اين جناب را 

مرفۀ خويش خجل و شرمسار هم گرديديم، برای اولين بار به وی نشان داد تا بداند آه وزارت بی آفايت مهاجرين آه 
 مصرف آمك های بين المللی را علی الرغم  سال هنوز هم توانائی٩شايد مانند اآثر وزارت خانه های ديگر، بعد از 



  
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليپه دافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  ر  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

بلی هيچ عقل سليمی باور نمی نمايد آه . خورد و برد های فراوان، حاصل ننموده است، چقدر پس مان و مسئول ميباشد
با سرازيری چنان پول های سرشار، اوضاع و احوال خرد و بزرگ اوالد آوارۀ وطن طوريکه با چشم سر مشاهده 

 !ر و غير اسالمی وغير انسانی باشدگرديد، چنين رقت با
 

که هيچ گاهی »  RTA ملی ـ« از جانب ديگر همان طور آه خانم سجيه بيان فرمودند، در پهلوی تلوزيون دولتی گويا 
نميگذارد، بسيار آم ديده شده آه تلوزيون آريانای آابل هم حال و » نمايش« احوال اين ماتم زدگان بی جا شده را به 

حالت درد ناک و مشكالت چنين . اموش شدگان اجتماع نابسامان افغان را واضحًا به اطالع بينندگان برسانداحوال اين فر
يک اجتماع عظيم بشری آه هر جنگ و بمباردمانی به حجم آن می افزايد و هزاران ديگری را بی خانمان و بی سرزمين 

اآتر بشر دوست و پروگرام خانم سجيه اطالع دقيقی به ميسازد، هرگز ازهيچ دستگاه خبری ای مانند ويديو های مستند د
 به همين دليل تاثير پروگرام ديروز خانم سجيه در اجتماع افغانان بيرون مملکت با .دسترس هموطنان قرار نگرفته است

شتر ناباوری، اشک تاثر و غم بزرگی استقبال و ارزبابی گرديد که اميد واريم حقايق چنين تلخی موجبات کمک های بي
  .هموطنان مارا برای اين کتلۀ محروم اجتماع افغانی فراهم نمايد

 
بپرسم آه با آزادی های نسبی » عبد الحكيم  نائبی« من شخصًا ميخواهم از يكی از خبرنگاران تلوزيون آقای بيات بنام 

همشهريان بی بضاعت و به اين بيغوله ها و خرابه هايی آه » وظيفتًا« مطبوعات امروز افغانستان جناب ايشان چطور
بسيار محتاج شان از اثر جنگ و بيخانمانی شكنجۀ مداومی را بنام حيات سپری مينمايند، تشريف نبرده اند و در عوض 

 با» لوگوی تلوزيون آريانا« با قهرمان سازی ها و طرف گيری های غير تاريخی، با نصب عکس خويش درمقابل 
ق مستند تاريخی وطن را تحرير و افشا مينمايند، ميتازند و خود و تلوزيون  حقايآلمات سخيف و دشنام به آنانی آه

   ؟آريانای آقای بيات را بی قدر وکم ارزش جلوه ميدهند
   

نتيجتًا، نمايش دردناك آمپ های بيجا شدگان بينوای افغان با تمام حقايق عريان آن از جانب خانم سجيه آامرانی، با تعداد 
آه جناب بشر دوست، با احساس عميق انسانی و افغانی و با جد و جهد و مسئوليت قابل قدر وی بيشتری از وديو هايی 

درين وجيبۀ ملی، ادامه داشته و اين آمك های بشری بی چون و چرا همانطور آه مالحظه ميگردد، دردی را از صد ها 
  . درد آن فراموش شدگان دوا خواهد نمود

  
مسی آه بينوايان آمپ های بيجا شدگان و رانده شدۀ وطن از خانه و آاشانه، نامی از بنابران در آستانۀ سال نو هجری ش

نوروز را هم نخواهند شنيد، بر ما هموطنان مهاجر افغان است آه از آمك های بشری خويش حتی المقدور از هر گوشۀ 
ز نعماتی آه  بدون شک خداوند جهان برای چنين هدف واالی انسانی و افغانی خودها دريغ نورزيم و برای شکرگزاری ا

  .  بر ما ارزانی داشته است، سال نو را با دستگيری از آن بينوايان آغاز نمائيم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :نوت 
 شعر  در زمان اشغال خونين افغانستان  آه با همكاری حزب ديموآراتيك خلق و اتحاد شوروی وقت، صورت گرفت،ـ١

  :با ارزشی را مرحوم استاد خليل اهللا خليلی در مورد نوروز همانسال سروده است آه چنين آغاز ميگردد
 

  گوئيد به نوروز آه امسال نيايد         در آشور خونين آفنان ره نگشايد
 

سجيه و  چگونگی جمع آوری اعانه برای بی بضاعتان آمپ های بی جا شدگان در کابل، توسط خانم  در موردـ٢
 در همين پورتال »چو ايستاده يی، دست افتاده گير« همكاری داآتر بشر دوست، لطفًا مضمونی ازين قلم را تحت عنوان 

  .افغان جرمن آنالين در آرشيف حقوق بشر، مطالعه بفرمائيد
 

ی رنگ جامعۀ بينالمللی،  با ديدن تكه پاره هائی بنام خيمه و ديوار شكسته هائی بنام سرپناه، بياد خيمه های محکم آبـ٣
بدسترس صد ها هزار مصيبت »  هائيتی« مخصوصًا امريكا افتادم آه بزود ترين فرصت بعد از زلزلۀ شديد مملكت 

مگر آمك های خارجی نميتوانند بيجا شدگان افغان را چنان سر پناهائی عنايت نمايند و . رسيدگان آن سرزمين قرارگرفت
سره « البته راجع به رياست ! ای باد آورده چنين امكاناتی را برای آن بی نوايان فراهم کند؟يا حكومت افغانستان با پول ه

 ! ديگری تازه خواهد گرديد بی درمان افغانستان فعًال نبايد چيزی گفت آه صد ها درد»مياشت


