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 Political  سياسی

  
 موسوی

   ٢٠١٧ فبروری ١١
  

  حراج پناھندگان
  

  : کمک از خوانندگاندرخواست

 به استمدادم جلب  تان تقديم دارم، توجه شما رادمتخ قبل از اين که مطلبی را که می خواھم خوانندگان نھايت عزيز،

  .ديزنورنموده، آرزومندم بتوانيد در صورت امکان از ياری و ھمکاری دريغ 

از " آرمان شھداء ما را به اتحاد دعوت می نمايد" به پشاور رسيدم، رساله ای را معنون به ١٣۵٨وقتی در اواخر سال 

فغانستان که در طول عمرم با وی تماس داشته يکی از خبير ترين افراد جنبش چپ ا" ميرويس فراھی"قلم زنده ياد رفيق 

  .ام و تازه منتشر شده بود، مطالعه نمودم

مطالعۀ آن نوشته و مشاھدۀ اوضاع آن زمان با سيل فرار افغانھا به پاکستان و ايران، انگيزه ای شد، تا من ھم دست به 

ھمان شکل رسالۀ قبلی چاپ و منتشر ، نگاشته و به "ھجرت است يا فرار"قلم برده، رسالۀ مختصری را معنون به 

  .نمايم

در پاکستان، مخاطب خود " اسالم سياسی"و حاکميت بالمنازع " مذھب زده "جوھر چند ھر دو رساله با در نظر داشت 

را می بايست آگاھی بخشد و به ناگزير نوشته ھا می بايست به نحوی در انطباق با آموزه ھای اسالمی می بود، چنانچه 

صرف آن جائی " ھجرت است يا فرار"ی در حد زيادی ھمان روحيه را انعکاس می داد، در نوشتۀ دوم يعنی نوشتۀ اول

مستند " دوری از گناه"که معنای ھجرت مطرح بحث قرار می گرفت، يکی از معانی آن با آياتی از قرآن به مفھو م 

سی، نظامی، اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی شده، متباقی نوشته از ديد جامعه شناسانه با در نظرداشت مؤثرات سيا

  .خدمت خوانندگان تقديم شده بود

، تفاوت بين مھاجرت يا -  اختياری و اجباری-نوشته در خطوط کلی خود شامل تعريف مھاجرت، انواع مھاجرت

Immigration و پناھنده يا Refuge گی از  کتله ھای ميليونی مردم ما، علل تحريف پديدۀ پناھندندش ، علل بيجای

، علل نظامی و سياسی دامن زدن به پديدۀ پناھندگی از جانب -  ايران و پاکستان- جانب اخوان و کشور ھای ھمسايه

 و نوکران شان، علل دامن زدن به عين پديده از جانب قدرت ھای امپرياليستی رقيب و ليستیامپريااشغالگران سوسيال 

  .می شد... نوکران شان، و 

، از دوستانی که  با تأسف اين قلم به ھيچ يک از آنھا دسترسی ندارم و سال می گذرد٣٨يخ حدود اينک که از آن تار

ممکن است آنھا را تاحال نزد شان نگھداشته باشند، صميمانه تقاضا می نمايم، تا با ارسال الکترونيک ھر يک از آنھا که 
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خشی از اسناد جنبش انقالبی کشور نيز وظيفۀ شان را در دسترس دارند، نه تنھا بر من منت گذارند، بلکه در باز نشر ب

  .انجام بدھند

****  

  :ما به ارتباط عنوان مطلبی که انتخاب شده استاو 

 دری و ی زبانھابه" خانۀ فرھنگ افغانستان"به يقين شما در جريان دو روز متوالی نوشته ای را که از طرف دوستان 

وجه شده ايد که در پايتخت المان حرکتی از جانب عده ای از افراد با احساس پشتو نگاشته شده بود از نظر گذشتانده و مت

از " پناھندگان افغان"به ارتباط اخراج  دميزير/در حال شکل گرفتن است که می خواھند عليه تصاميم حکومت مرکل

  .کام مرگ بگردند المان ايستاده شده، مانع گسيل افغانھا به

و يا ساير رسانه ھا مطلع شده باشيد که در چند روز " بی بی سی"عزيز، از طريق  ممکن عده ای از شما خوانندگان

 سال، در جريان انتظار طوالنی مدت امور پناھندگی شان در سويدن، خود ١٨اخير، سه تن از جوانان افغان زير سن 

  . کشی نموده اند

بی سرنوشتی افغانھا و تھديد .  مشترکی يافتمی آيد، می توان بين ھر دو نکاتجائی که از مقايسۀ اين دو خبر برتا 

يکی ايستادگی در مقابل چنين تصميمی و ديگری، با کشتن خود راه را به . دايمی اخراج و دو عکس العمل متفاوت

   .مخالف و دشمن باز کردن

ا آنجا در عزم خود به نظر من گذشته از اين که خود کشی ھيچ دردی را درمان نمی کند و بايد پذيرفت آنی که می تواند ت

می اگر مسير درست و سالمی را در زندگانی انتخاب نمايد بذل جانش نيز دريغ نورزد، از راسخ و ثابت قدم باشد، که 

ديگر نيز مدد برساند، قناعت به مبارزۀ تعدادی از افراد در تن تواند مصدر چنان کارھائی گردد که نتايج آن به ھزاران 

ظور ايستادگی عليه اخراج پناھندگان افغان از اين و يا آن کشور، و ھر يک خود را مسؤول خارج از افغانستان به من

" دميزير/ مرکل"ندانستن در قبال پيشبرد چنان مبارزه ای، نيز نخواھد توانست، جلو تبارز علنی سياست ھای فاشيستی 

  . ايستادگی نموده، مانع اجرائی شدن آن بگردد

می بايد اين مبارزه را، مبارزۀ  - آنھائی که در خارج از افغانستان زندگانی می نمائيم- ما ھمهاين که گذشته ازبه نظر من 

حد توان به ھا ايستاده شده، در و ساير کشورپناھجويان کشور خودای خود دانسته، شجاعانه در کنار خود و بر

 بفھمانيم که نمی توانند ھر آنچه را می خواھند انجام داده با - يکا اينک المان و امر- زمامداران فاشيست دنيای سرمايه 

سرنوشت ميليونھا انسان گريخته از قفس ھائی که سرمايه در اين و يا آن کشور به وجود آورده، بازی نمايند، می بايد 

حاکميت ھای استعمار  به ، نيز بردهيندآھای که پناھجويان از آن می  تا اين رزمجوئی را در داخل کشورتالش بورزيم

زده، اين اجازه و امکان را مساعد نسازيم تا از يک سو باعث فرار مردم از کشور و زادگاه اصلی شان بگردند و از 

جانب ديگر دست در دست کشور ھای امپرياليستی گذاشته، زمينۀ برگشت آنھا را به جھنمی که از آن فرار نموده اند، با 

  .اعد بسازندعقد قرار داد ھای ننگين، مس

  .به صورت مشخص در اين مورد می توان از ادارۀ مستعمراتی کابل نام برد

با يک نظر اجمالی در تاريخ چھار دھۀ اخير و به وجود آمدن امواج پناھندگی به دور و نزديک، ھمه شاھديم که در 

 ميالدی قرن گذشته در تمام کشور ھا کنار امواج اولی پذيرش پناھندۀ افغان در تمام کشور، حد اقل از اواسط دھۀ ھشتاد

و آويزان کردن شمشير داموکلس جنگ داخلی و امتناع از دادن حق پناھندگی به نپذيرفتن افغانھا به مثابۀ پناھندۀ سياسی 

  .افغانھا، مسأله ای بوده که ذھن صد خانوادۀ افغان را به خود مشغول داشته است
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و جانشينانش در نقش سردستۀ غالمان " ببرک کارمل"يعنی " اع روسیشاه شج"در تمام اين مدت چه آن زمانی که 

ھر کجائی ، پناھندگان افغان در"حامد کرزی"يعنی " ببرک امريکائی"نقش ايفأ می نمودند و چه ھم بعد تر حتا در زمان 

 يک از آن رژيم  از طرف کشور ميزبان به ناگزير تحمل می شدند، زيرا ھيچ-  به استثنای پاکستان و ايران-که بودند

که بر مبنای آن قرار داد، ھای مزدور و ميھنفروش حاضر نبودند، با کشور ھای امپرياليستی قرار دادی را امضاء نمايد 

  .کشور ھای ميزبان، اجازه بيابند تا افغان ھا را به افغانستان اخراج نمايند

که ھر دو در ميھنفروشی " عبدهللا"و " غنی" بين خالف تمام دوره ھای گذشته، از زمانی که ادارۀ مستعمراتی کابل

 افغانستان روی دست گرفته شد، ردممدار و ندار   تقسيم و برھۀ ديگری از حراج روی اسالف شان را سفيد نموده اند

ھمه شاھديم که اين اداره به دنبال حراج ساير منابع طبيعی افغانستان، يگانه چيزی را که اسالف شان دست نخورده باقی 

.  به باداران شان پيشکش نمودندگذاشته بودند، يعنی سرنوشت فراريان افغانستان، ھمان را ھم در طبق اخالص گذاشته

يعنی خالف دوره ھای گذشته که دولت ھای امپرياليستی نمی توانستند، شھروندان افغانستان را با زور به خاک شان 

تيزی در نام گذاری وزارت خانه چنان می رساند که گويا بين  زن س- بفرستند، وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان

می " مھاجرين"می بود نمی بايست نام وزارتخانه را  ميليونھا پناھنده و مھاجر افغانستان، يک زن ھم نيست، که اگر

می داند، که از لحاظ عقيدتی ھمه چيز را قابل خريد و فروش " سيد حسين عالمی بلخی "بچه يک مال وزارت با-گذاشتند

داری خودھا نيز از امضای آن " کرزی"ھا و " ببرک"قرار دادی را با کشور المان منعقد نمود که تا آن زمان حتا 

  .ورزيده بودند

اين وزير به دنبال حراج منابع پول آور داخلی، با گرفتن مقداری رشوت برای شخص خودش و مقداری ھم که در قرار 

مسترد نمايد، دولت افغانستان نمود که ھرگاه دولت المان پناھندگان افغان را به افغانستان ًداد رسما قيد شده است، قبول 

در واقع عقد چنين قرارداد ننگينی به دولت المان اين اجازه را می دھد تا آنھائی را که از . از آنھا ميزبانی خواھد نمود

  .ر نموده اند، واپس به دھن گرگ بيندازددھن گرگ تيز دندان درگيری ھای درونی امپرياليزم و ارتجاع فرا

بر ھمين مبنا، گذشته از اين که آنھائی که در خارج از افغانستان به حمايت از پناھجويان دست به مقاومت می زنند، 

ايجاب می نمايد تا اين مبارزه در داخل افغانستان عليه مال بچه ای که بعد از عمری دين فروشی اينک شغل پردرآمد 

را نيز گرفته است و کليت ادارۀ مستعمراتی کابل دست به مبارزه زده، در کنار آن خانواده ھائی که " ه فروشیپناھند"

 شان را  نيوحوارو " غ"و " ع" شان را اخراج تھديد می نمايد، ساير مردم نيز ايستاده، روز حاکميت دوسرۀ ناعزيز

  . مبدل بگردانند تارمشابه 

 به پيش برده شود، به -  چه بھتر در پيوند با ھمديگر-  اين دو جھت مبارزه ھمسو با ھم تا جائی که من می دانم ھرگاه

به يقين ھيچ دولتی قادر نخواھد شد، تا فراريان ، دزخصوص تا آن جائی که ادارۀ مستعمراتی را وادار به عقب نشينی سا

  .گسيل داشتنجا آاز جھنم جنگ و نابودی افغانستان را واپس به 

  

 


