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  محمد ناصر مستجاب ــ بلغاريا

   ٢٠١۵ اکتوبر ١٧

 

  قتل يک پناھجوی افغان در بلغاريا
قرار اظھارات وزارت ). شھيد ساخت(پوليس سرحدی بلغاريا يک پناھجوی افغان را به ضرب گلوله به قتل رسانيد«

، اين مرد به گروپ بزرگی از پناھجويان افغان تعلق داشت، که از خاک ترکيه وارد )صوفيه(داخلۀ اينجا در سوفيه

پوليس سرحدی متباقی پناھجويان را که ھمه . شده بودند) Sredez) Средецشھرک جنوبشرقی بلغاريا موسوم به 

  .مرد بودند، توقيف کرد

Bojko Borisovنفرانس اتحاديۀ اروپائی در مورد سيل جاری مھاجران در بروکسل  صدراعظم کشور که در ک

  »....اشتراک نموده بود، به مجرد شنيدن اين واقعۀ ناگوار سفر خود را قطع کرده و روانۀ صوفيه گرديد

ائی را که انسانی فکر می کنند، به ًاين خبر مثل بمب در تمام کشور منتشر گشته و اذھان مردم اينجا را، خصوصا آنھ

حيث افغانی که از ساليان طوالنی در اين کشور زندگی می کنم، به  ،اين فاجعه برای من. خود معطوف ساخته است

ليونھا يبسيار دردآور است و از خود می پرسم که علت اين ھمه بيجا شدن ھا در کجاست و چرا لکھا و شايد ھم م

 ، خانه و کاشانۀ خود را ترک گفته و رھسپار آينده ای نامعلوم می...و عراقی و افغان و در سوريائی ه انسان در ب

ازينرو . شوند؟ به يقين که اين بيچارگان آرزو دارند برای خود و فاميل خود آيندۀ مطمئن و مصون تدارک نمايند

  .زده و خود را به ممالک اروپای غربی می رسانند» مرگ يا زندگی«دست به قمار 

  :برای شخص خودم چند سؤال ذيل مطرح است

  ــ چرا اينقدر مردم مظلوم و بيچاره به عزم مھاجرت اوطان خود را ترک کرده و راھی ديار بيگانه می شوند؟

  ــ علت اين ھمه بدبختی را در کجا بايد جست؟

از ممالکی نظير سوريه و عراق و افغانستان؛ يعنی ممالک اسالمی می ــ چرا زيادترين پناھندگان و بيجاشدگان 

  باشند، که اوطان مألوف خود را ترک می کنند؟

ــ مگر ھمين کشورھا به اثر مداخالت مستقيم و بيشرمانۀ کشورھای زورآور ناتوئی و در رأس ھمه امريکا، به اين 

  حال و روز نرسيده اند؟

  د؟نتوان ورھا صلح و آرامش و زندگی مطمئن را برای اتباع خود ميسر ساخته نمیــ چرا رژيمھای پوشالی اين کش

  شود؟ ــ چرا موج ضديت با خارجی ھا و پناھندگان در ممالک اروپای شرقی از ھمه بيشتر مشاھده می
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  .و چراھای بسيار ديگر

. دن اين کشورھا ناشی می شودبه نظر من اين موج پناھندگان پسلگدی می باشد، که از اشغال و به خاک و خون کشي

چون . کشورھای قدرتمند دنيا و بالخاصه ممالک عضو ناتو در واقع علت العلل اين ھمه بدبختی در جھان ھستند

  . ھمينھا می باشند، که يا باالثر اشغال مستقيم و يا از طريق ارسال اسلحۀ قتاله اين کشورھا را بدين بدبختی کشانده اند

دست نشاندۀ اين کشورھا ھم که ھميشه آلۀ دست بيگانگان ھستند، ھيچ نه در فکر رفاه و آرامش رژيمھای غير ملی و 

  .مردم خود می باشند و نه می توانند، زندگی آبرومند را برای شھروندان خود مھيا سازند

 بی غيرت، به اذل مشھور زير رھبری دو کلۀ بی مغز وربه گونۀ مثال در وطن محبوب خودم، افغانستان، دو تيم از ا

  .آغشته به کارھائی می باشند، که به حال ملت و مملک ھيچ سودی ندارد» عين و غين«نام 

ر کرده و خود را به آغوش چقدر تأسف آور است، که جوانان و نيروھای جوان ما به ھزاران ھزار ترک يار و ديا

  خور غرب می اندازند؟ تفممالک م

نفس و صاحب علم و فن، می توانند ممالک خود را بسازند، ولی در عوض چه اما نه اينست که ھمين نيروھای تازه 

  کنند؟ می

من که مصيبتی از اين . می آيند و سرنوشت خود و آل و عيال و ايل و تبار خود را دودسته به اين ممالک می سپارند

  .بزرگتر را سرغ ندارم

  

  

  پناھجوی شيرخوار

  "رزمندگان"برگرفته از سايت وزين 

   از ادارۀ پورتالضميمه

 

 


