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  .ديريسالم و احتراماتم را بپذ!  گرانقدرپورتال افغانستان آزادانيمتصد

روز از طر ا درونيزي تلوقيام اي ھ دنج ع ش ولمي مطل ه پ سه برمخفسي ک اي فران دگان یگاھھ انونيغ« پناھن  در »یرق

داد قرورشي »یکلَ»جنگالت حومهء بندر  ه در ببي برده و به تع ر جوان را ک ه دوصد نف ال ني ب م شان اطف وده ھ  ب

ر تصوونيزي و تلوسي سوونيزيتلو.  نموده اندريدستگ ا خب ط ب سه فق ر از یري خود فران هي دقکي کمت موضوع  از ق

دیادآوري ارکتب.  نمودن وونيزي تلوۀ صفحیدر اخب ستي تیليت (سي س ستان) ک ه از پاک ه بلک ان ن  و یراني ، ایازافغ

ردتي اکثرز فرانسه اونيزي تلوکهي نموده بودند در حالادي یعراق ام ب ان ن زارش تلو.  افغ رار گ ه ونيزيق دام ب ا ، اق  ھ

د و گوی مدني از آن منطقه دني امور مھاجرريبعد وز صورت گرفته که دو روز یخاطره  آنھا بیريدستگ  ني ااي کن

ه ھمدي رابطه بانيدر.  آن صورت گرفته استیبرا) شينما(» شو« زود ک روز ، نني اف  سي ، رئی سرکوزکوالي ام

ودن ذھنی ، براندهي فرانسه با ھدف قراردادن انتخابات آرجمھو سه ۀ  عامتي جلب آرأ و حساس نم ه یطور( فران  ک

اتدر  ارزات انتخاب ان مب تي ریزم وراس ودی جمھ وده ب ود نم اره پتي، موضوع  امن)  خ وده است و شي را دوب  نم

ه دوست صھ ه ک راوی یستيونيھمانگون اتی ب رد انتخاب زار و سیُ ب سطصدي خون ھ ست ، ایتي فل اح دان کي را مب  ن

رکوز« شتو (»یس ان پ ش: درزب وک وح ت بري گا، ب) یخ ارهي و گرف رچ روم ني ت ر و مح انيت راد در اروپ  ی اف

ان بگانهي خواھد احساسات ضدبی م،»متمدن« زد مردم ري را ن م اقلاي و خب سه تحرستي فاشتي ھ وده و کي فران  نم

ه رقت م. ددست آوره  حزب خود بی را براشتري بیآرا ا درد را ب ان ب سان و ھرافغ  ی آورد ، برخوردیآنچه ھران

ودن اسًواقعا حلقه .  شودیاست که با آن جوانان م سطرانينم سطستيوني توسط عساکر صھیني فل  را ني در خاک فل

ان تی و تعفنی بوطيو بدتر از ھمه شرا.  دھدی انسان ماديب ه آن جوان دیسر مه  بخت در آن برهي است ک را.  برن  گ

ري مانده باشد ، دی ھمدست شان باقیول در آن کشور و کشورھاؤ از وجدان در افراد مسایشمه  وق ح« از دي نباگ ق

د ، بی که راه می و قاللي با تمام قنھاي آرمان واال را اکي چنان راي کنند زادي» بشر اع تي رعاچوجهيھه  اندازن  و دف

  . آورندی ھم به ابرو نمی و خمنموده مالي آنرا ھر روز پای شکلنيننموده بلکه به بدتر

اھد عکي راجع به بلژگري دتذکر ان ش ه از زب ه میني است ک فانه حتی ارائ اجری شود و متأس ز مھ ام مرک  ثبت ني ن

د روز ی متأسفانه شفاھیخبرثقه و ل.  نگه داشته شدی ، از طرف پناھندهء مذکور مخفوء سجي  از ترس نتا،شده  به چن

  :  گرددی برمشيپ
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د بی بسر میرانساني بد و غیلي در حالت خونانير ي از جزایکي از جوانان افغان که در ی تعدادکي   ال بردن  فيا تک

دگکي مرکز ثبت پناھندگان در بلژکي خودرا به اديز د ولی رسانده و درخواست پناھن ولی داده بودن ه کي بلژسي پ  ب

ان را ی ممالک مختلف اتحاد اروپا موجود است توانست نشان ھاسي پولني که بيیاساس ھمکار ان افغ  انگشتان جوان

ا دست زدیشناسائ ه اخراج آنھ اھد ع.  نموده و بدون تأمل ب دگینيش ز پناھن  و یري را در روز دستگی اوضاع مرک

نوني شی نموده و گفت صداهي تشبی عمومیاخراج آن جوانان به عزا ز ش اق مرک اتم در ھر ات  راي شد زی مدهي و م

ل یسر برده و نمه  سرنوشت بی و خانواده ھا در آنجا بدي سرنوشت ، زنان موسپی بدران مایعده ا  توانستند در مقاب

ا را چون اوالد و اعضاشدي که برآن جوانان اعمال  میھمه ظلم  و ناروائآن انوادی و آنھ تند ، بی خود مۀ خ  ی پنداش

د اوت بمانن هيب. تف ه ارحمان ر از ھم هي ت انک انواده ھ را یئ خ د یمتالشً جب ده مانن اخته ش وانکي  س ه ی عروس ج  ک

  .  برندیسر مه انه ب ظالمطي دستش رنگ نباخته است ، در آن مرکزدر شرایھنوزحنا

  ! دفاع از حقوق بشرني دروغاني برمدعني و نفرننگ

  :يادداشت

  .اميد است صحت مند باشيد. ھموطن عزيز آقای ھيواد وال، سالم ھای رزم متصديان پورتال را بپذيريد

تان را باع ه دوس أثر ھم وده است، ت د گزارش شما که وضع رقت انگيز پناھندگان را در فرانسه تصوير نم . ث گردي

ازمانھای  ھمانطوريکه در پاسخ قبلی نيز متذکر گرديدم ما ھمان شب نامه ارسالی شما را به آدرس تعداد زيادی از س

مگر . آنھا ضمن تشکر وعده ھمکاری در زمينه دادند. به اصطالح حقوق بشری ودخيل در امور پناھندگان فرستاديم

داريم ا ن ادی از آنھ ار زي ار . با تأسف تا اکنون اخب ن ب د است اي تادم امي ا فرس ام آدرس ھ ه تم ز ب ان را ني ی ت ه فعل نام

  .حرکتی از جانب آنھا به چشم بخورد

ادگی کامل خويش را  ه آم واما در رابطه تماس با خانواده ھا وبسيج آنھا در افغانستان، ھواداران پورتال در اين زمين

ه دوامدار در داخل افغانستان اعالم داشتند، اميد اين ارتباط به حمايت از خانواده ھای آنھا به خاطر پيشبرد يک مبارز

  .به وجود آيد تا بتوان کاری به خاطر نجات آنھا انجام داد

                                                            موفق وکامگار باشيد

 AA-AA                                                         پورتال 

   


