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  :مشخصات

   ناله ھای پناھجويان: نام رساله

  مقيم درکشور ھالند"شميم" فارمسست سيد نبيل: ورنده گردآنويسنده و

  ، ھالند"شاھمامه" بخش نشرات بنياد :برگ آرايی و چاپ نخست

www.shahmoama.com  

   . م٢٠١١ مطابق ،خورشيدی ١٣٩٠تابستان :  چاپزمان 

  جلد  ١٠٠: تيراژ

 

 

  

  .حق نشر برای نويسنده محفوظ است
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  أاهد

 

 هئلی رسول الالسالم ع وةمتقين وصاللالعالمين والعاقبت ال  ربالحمد
  ، ينلمرسلاو

  : ما بعدا

 که دراثر عوامل مختلف ميکنم آ اھدتمامی کسانیبه اين رساله را         
را ازدست  خود  ارزش ھای معنوی وتاريخیھمهفاميل وطن و، کاشانه
که  آرامی گوشهً سرگردان؛  طرف وآنطرف سرگردانند و به اينداده
 کثرآنه ااما متاسفآ.بوده انددر تب و تاب جستجوی آن   دررتمام زندگید

 ، تاريک و وحشتناکی منتھی ميگرددبه خواب ھای اين آرزو ھايشان 
  .   دسپيده دم حقيقت نمی رسنکه ھرگزبه 

خصوصآ تقديم ميدارم به ارواح پاک آنانيکه درمسير اين رساله را 
 به جانب مسير راه از کشورھای جنگ زده(د رسيدن به منزل مقصو

يرين شان را از دست داده ی شجانھا)  وآراميکی از کشورھای مترقی
درکوه يادشت ھای بی پايان و، ردريادرقع س ونا اميدی ودرعالم يأ، اند

ای شيرين شان را از دست داده نھختلفه جا دراثرعوامل مسرگشتهھای 
يا آنانيکه درکشورھای ميزبان به تقاضای پناھندگی شان جواب رد اند، 

ست به خودکشی  دروانیو دريافت کرده وتحت اثر فشار ھای روحی 
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. ميبخشندبخشيده و خود را از اين عذاب ھا نجات زده و برای ھميشه 
  !روح ايشان شاد وجای شان بھشت برين باد

که با صد  چ انسانی  مجبور نگرددآرزومندم که روزی فرا رسد تا ھي
ه انسانھا  ھم. راه ھجرت رادر پيش گيردیسرگردانھزار خوف و 

فضای  در واعضای فاميل ھايشان  رپھلوید ،درخانه وکاشانه خودشان
  .صلح وآرامی به حيات شيرين خويش ادامه دھند

   ،ساالرانن باد بر جنگ و جنگينفرننگ و

  ،ھميشه وھمه گير باد صلح

  !درسراسر جھانو عدالت وقدرتمند باد حاميان صلح 
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  يادداشت شاهمامه
 

 گانهي اگر اثرکه نيا ميتقد با " شاھمامه " کتب نشر و چاپ بنگاه نباريا
 شنشرات یھا خواننده، است گانهي بنگاه نيا تجاربۀ محدود در ،نباشد
   .کند یم ريغافلگ را

 یھا راھهيب ناگوار و مستند یھا حادثه و اتفاقات ھا داديرو که یاثر
 در زخمش که دارديم بر یقيحقا از پرده و کند یم  بازگو را مھاجرت

 خود سرگذشت ديشا که یھا خواننده؛ ماند دخواھ مدتھا ھا خواننده پندار
 چه؛ آورند اديب دوباره اثر نيا نهييآ در را انشانيآشنا و زانيعز از اي

 کوره؛ ستين تن صد دوسه اي تن دوسه یماجرا ،گذرد یم نجايا آنچه
 و نيسرزم از کوچ و رفتن یبرا يی گونه به ھمه که ستيسوزان راه

، سوزد یم و سوخته یرانيو و جنگ آتش در  سالھاست که موطن
  .ميگذشت یم آن از ستيبا

 گرد در امکان نيکمتر با کهاز آقای نبيل شميم  یدان قدر و سپاس با
 پھنه  ايندر او کارکرد نينخستشايد  که مھم نيا یساز مستند و  یآور
 دست و کارھا ناشر داشت خواھد افتخار شاھمامه.  استدهيکوش باشد،
 و زمينه ساز برای پرده برداشتن باشدن راستا در اي یشتريب یھا آورد

  . از چنين واقعيتھا

  هالند،  بنياد انكشاف اجتماعي افغانها"شاهمامه"دست اندركاران 

www.shahmoama.com 
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  نعرة تلخ ترا بر دهنت دوختن است

  

از ھمان روزگارانی که آدميزاد .مھاجرت يک پديدۀ تاريخی است       
مھاجرت  روی مغاک ھای تاريک آغاز کرده است،نعرۀ مستانه اش را ب

تبعيد درامۀ حزن انگيز انسان  .و تبعيد را با خود به ھمراه داشته است
  .انسانی که ناخواسته از مکانی به مکان ديگر پرتاب ميگردد است،

  خنده و صبر و جنون را از من گرفتی
  گرفتیپلکھا و دبدبه و جيحون راازمن 

  ھمۀ روياھايم را بگير
  اما سرنوشت کوچکم را به من بازده

  

مولوی جالل الدين بلخی  سرنوشت ما افغانھا سرنوشت تلخ تبعيد است،
ناصرخسرو بر قلۀ  ه آمد تا روح بشريت را صيقل بزند،از بلخ به قوني

قصۀ ما  در سی و سه سال  تبعيد ايستاد تا بزير آورد چرخ نيلوفری را،
  .ۀ تبعيد وھجرت استاسطور، پسين نيز مانند پار و پارين

 تا امروز مردم افغانستان در آتشفشان خون ١٣٥٧از کودتای ثور 
در ترمنولوژی ، ون انسان اين سرزمينيھفت ميل .ندسرازير مانده ا

از ميان سيل مھاجرت  .معاصردنيا، مھاجر يا پناھنده ناميده می شود
 ھای کتلوی حدوديک مليون آن تا ھنوز در وادی غرب

اھنده و پناھجوبه تبعيد نشسته به حيث پن) آستراليا+کاناد+کاامري+اروپا(
 ،تشفشان جنگ و بدبختی خاموش نگرددبايد پذيرفت که تا آ .تاس
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ان جاری نھمچ مھاجرت افغانھا بسوی غرب و کشورھای ھمسايه،
  .خواھد ماند

راغ مھاجرت را در قونيه چلچ مولوی با نوشتن مثنوی وغزليات،
پدر رنسانس اروپا از فرانسه به ھالند پناھنده رنه دکارت  ،روشن کرد

 ويکتور ھوگو به لندن گريخت تا."می انديشم پس ھستم" :تا بگويد شد،
به ام سی = ای [ناپليون صغيرش را دوباره بنگارد؛ انشتاين با کولبار

 خود از آلمان به امريکا مھاجرگرديد تا در آنجا به جرم ايستادگی ]مربع
به حيث يک اير تبھکاران و جنگ افروزان جھانی در برابر نازيسم وس

سيد جمال الدين افغان از کابل به استانبول  ،انسان مطرود محکمه شود
پيکاسو  ،سالميزم راعليه استعمار برافرازدو بابل رفت تا درفش پان ا

ا اش از اسپانيا به غربت پاريس پرتاب شد تا تابلوی جنگ يعنی گرونيک
ژاک دريدای فيلسوف از الجزاير به  کند؛ را برای بشريت جاودانه

سپتمبر را يازده بار به  فرانسه تبعيد ميگردد تا  بعد از يازدھم سپتمبر،
تبعيد و مھاجرت يک بخشی از خالقيت ھای درخشان ... تحليل بگيرد
  . بشريت است

 است که بر قلۀ تراژدی يیافغان پناھنده  شايد در ميان ملل معاصر،
افغان مھاجری است که با ذره ذرۀ وجود خود از  .ھجرت نشسته است

سرزمين خويش کنده می شود و با ھزار و يک غمنامه از افغانستان تا 
  . کشور ھای غربی ميرسد

قسمتی از  اينکه يک ھموطن چگونه از افغانستان تا اروپا ميرسد،
سفرنامۀ غم انگيزش را ميتوان در رسالۀ داکتر سيدنبيل شميم به خوانش 

سريال  اينکه يک پناھندۀ افغان چگونه به پناھنده تبديل ميگردد، گرفت،
  . به تماشا نشست"ناله ھای پناھجويان" در ديمينوانمستندش را 
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تا ھنوز سی و سی سال از غمنامۀ پناھندگی افغان ميگذرد، اما قصه ھا 
م درآمده و تراژدی ھای عالمگيرش کمتر به شيوۀ مستند به انقياد قل

از اين بابت نيز حايز اھميت است که در " ای پناھجويانناله ھ."است
اين کتاب ھم  .درون کمپ پناھندگی بوسيلۀ يک پناھنده نوشته شده است

دارای  بعنوان ثبت خاطرات و ھم بمثابۀ منبعی برای پژوھشگران،
  .ارزش و اھميت است

  آنچه از لبۀ شمشير ھنوز ميريزد
  نعرۀ تلخ ترا بر دھنت دوختن است

جريانی که از چشمه ھای يأس و  دۀ افغان يک جريان است،پناھن
 .بدبختی جاری شده و به اقيانوس غم و تبعيد منتھی گرديده است

آغازی است که انجامش ھنوز در پشت گامھای جاری ، پناھجوی افغان
در درون کمپ ھای ، تبعيدی افغان. دا پنھان مانده استيو صدا ھای ناپ

د و مانند اسيران جنگی زجر ميکش ، مثبتپناھندگی در انتظار جواب 
  .شناور استدر اقيانوس يأس و امراض روانی 

  ٢٠١١جوالی 
  ھالند/ ھاگ دن

  محمد شاه فرھود
  مسؤل فرھنگی فدراسيون سازمانھای پناھندگان افغان در اروپا

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe  

org.afghandiaspora.www  
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  يك اثر تراژيدي ودردناك

 توسط محترم داکتر شميم نوشته شده که ، )ناله ھای پناھجويان (ۀرسال
حکايتھا و شکايتھای بيشماری دارد از جبروستم زمان و اينکه پيش 

 آنطوريکه مبرھن . آمدھای اجتماعی برآنھا چه ظالمانه عمل کرده است
يداد ھای سه دھۀ اخير  شيرازه زندگی مردمان غيور ومظلوم رو. است

. وطن ما را برھم زده وھمه داشته ھای وطن ما را دگرگون ساخته است
 به بعد از تباھی ھای وارده از جانب گروه ھای متخاصم وطن ما را

 که ازاثرھمين جنگ ھای چند دھه يی يک ويرانۀ مسجل تبديل گرديد،
 ھزارانطنان ما به کام نابودی کشانيده شده وميليون ھا نفر از ھمو

اعم از زن ومرد به اشکال گوناگون در  ھموطنان ديگر ما،ھزاراز
وعده ای ازايشان به فرارو مھاجرت دند  بيوه ويتيم گردي، جنگھا معلول

کشور ھای مختلف جھان به اجباری وادارگرديده وبرای نجات خويش 
  . نده ادگی اختيار نمودپناھن

 .محسوس ميگرددما جامعه  در شارقايط کنونی کمبود تمام ادر شر
غانستان از ترقی خصوصا کمبود کادرھای مسلکی باعث شده که اف

در حاليکه امروز وطن به چنين امرسترگ که جامعه  وتعالی باز افتد،
  :به گفتۀ شاعر.  وترقی سوق بدھد ضرورت مبرم داردرا بسوی تمدن

  ه  رفتندازبزم جھان  باده  کشان  ھم
  ما با  کی نشينيم که ياران ھمه رفتند

محترم داکتر شميم که خود نيز ازجملۀ اين مصيبت ديده گان ميباشد 
 ،ند   بدون سرنوشت زندگی مينمايندودريکی از کمپ ھای کشورھال

و در آن را آماده نموده که محتويات آن داستانھای تراژيديست يی رسالۀ 
ده تاحدودی که امکانات برايش ميسر گرديواقعيت ھای عينی ومستند را 
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به تصوير کشيده و خواندن اين کتاب مفيد را برای ھرھموطن با است 
  . درد پيشنھاد ميدارم

مرا درفکر فرو برد وسواالت ثيرگزاربود وخواندن اين کتاب برمن تأ
 درايجاد چنين فضای ازجمله اينکه کی ھا را، زياد درذھنم خطور نمود

 فرسای افغانستان مقصردانست وبه محکمه وجدانی وحشتناک وطاقت
  کشانيد ؟

 با تعصب کور خود به ين بايد فرستاد که با جفاھای خودو به آنانی نفر
 حمله ورشده و در تاريخ،  به آزادی و عقل، صدای ملت گوش ندادند

خطا ھای بس سنگينی را مرتکب شدند، مردمان آزاد انديش را به غل و 
  .ر به نيست کردند و يا به مھاجرتشان مجبور کردندزنجير کشيدند و س

بنده به صفت يک نويسنده ابتکار واستعداد جناب شميم را ستوده و 
 اميدوارم که فلم .ازبار گاه اليزال برايش استدعای موفقيت مينمايم

 را تھيه وبدست نمايش  فلمی؛سازان کشور ما با توجه بااين اثر
که مورد توجه زياد بينندگان قرار خواھد  . من يقين کامل دارم،بگذارند

خواھد  افغانی جايگاه خودرا پيداھای واالی فلم گرفت ودررديف ساير
  . نمود

  »" قطبی"سيد ضيأاالدين « 
   )١٣٩٠سال (
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 تقريظ

 عزيز، چنان افغانستانا امنی، بی ثباتی وبيکاری درکشورما جنگ، ن
دم از جنگ خسته ورنج مرگ آفرين را برای مرشرايط ناگوار، تلخ و

 برخی آنھا صرف نظر از منشأ، موقفکشيدۀ آن بوجود آورده است که 
وحالت اجتماعی ايکه در وطن عزيز خود داشته است؛ بر اثر برخی 
حوادث ناگزير ميشود خانه، وطن وھمه ارزشھای انسانی، اجتماعی 

 . وتاريخی خود را ترک گفته و فرار کنند

ادث چيست؟ از کجا منشأ و سر چشمه اينکه حوادث و عوامل حو
ميگيرد و اينگونه وارونگی ھا وعقب گردھای مصيبت بار تاريخی را 

يعنی تأمين منافع اقتصادی سياسی (می آفريند؟ موضوعيست روشن 
که بازيگران سياسی درافغانستان عزيز با علم ساختن ) است وتصادم آن

عنوی که پايه ومايۀ عقايد ملی مردم واستفاده از مناسبات سنتی و عن
عقب ماندگی علمی وتاريخی کشور ومردم کشورما را بوجود آورده 
است؛ شرايط را برای گروگانگيری بھتر وبيشتر مردم ما مساعد ساخته 
و از قرون متمادی بدينسو اين شيوۀ منحوس وناميمون با تمام زشتی اش 

ز آن، اين کما کان ادامه داشته که برخی باالثر ضربات وشرايط ناشی ا
 .حالت اجبار وناگزيری را نه پذيرفته نا گزير به ترک ديار ميشود
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زمسببين آن ازينرو صرف نظر از علل وعوامل فرار که ھريک ا
در يک محکمۀ عدلی وقضايی بی طرف  راتحقيق ودادخواھی ويژه يی 

می طلبد، بخش عظيم از نيروی انسانی ما، متفکروچيز فھم ما، 
 و حتی . . .   ھنرمند ودانشمند ما، حرفه ایفرھنگی وسياسی ما،

آدمھای کامأل عادی وطن ما قربانی اين سياست ھای خانه خراب شده 
واز کشور خود فرار وراھی کشورھای بيگانه ميشوند وبه زندگی جدا 

 .متوسل ميگردند) مھاجرت(از ميھن 

ه گاھی که من نيز مھاجر کشور ھالند بودم وسرنوشتم بآندراين راستا و
سويک ھوی "شاخ آھو گره خورده بود ودر يک مرکز پناھندگی بنام 

يکی از " شميم"ر شھر ماستريخت ھالند، باآقای داکتمربوط " زن
مھاجرين افغان نخست بمثابۀ يک ھموطن ھمانند ساير ھموطنان آشنا و 

ش اشاره نمود که  در رابطه به مھاجرت ی به اثروشنايی با او، بعد از آ
 که مھاجرين در ھنگام سفر از افغانستان تا اروپا به آن وسير حوادثی

 . مواجه ميگردد به رشتۀ تحرير در آورده است

موقعيکه مجموعۀ گرد آوريھای اورا در رابطه به سفر مھاجرين که از 
که پروسۀ پناھندگی اش طی مراحل ميگردد ودر  افغانستان تا کشوری

انه تراشی ھای زيادی را موقع پروسۀ پناھندگی، کشور ھای ميزبان بھ
ورد، اجزا وشيوه ھای مختلف پروسۀ پناھندگی  آغرض نپذيرفتنش می

اش را از لحاظ شکل ومضمون زير سوال ميبرد وبرايشان جواب 
در واقع حاالت بسيار بد ودرد آور انسان ھای . ردميدھد؛ مطالعه نمودم

از  ار اويک مھاجر. سر گشته را با احساسات خوب ترسيم نموده است
زمانيکه از خانه و وطن جدا ميگردد وبا عالمی از اميد ورويا ھا دل به 
دريا زده ھی ميدان وطی ميدان نموده خودرا به کشورھای اروپايی 
ميرساند و در موقع دريافت پاسخ منفی ھمه اميدھايش ھمچون شيشه به 
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تختۀ يخ برخورد کرده از ھم متواری ميگردد؛ خيلی زيبا ترسيم کرده 
 .تاس

او مزمت ھای ناشی از سرنوشت مشقت بار يک مھاجررا باسعی 
وتالش پيگيرش با ابعاد گستردۀ آن مستند سازی کرده و جريان يا 
پروسۀ پناھندگی ومھاجرت را که محصول تجاوزات فزايندۀ استعماری 
و بحرانات ناشی از تجاوز استعماربعد از آغاز قرن بيست ويکم در 

ھای که درمحراق ديد امپرياليسم جھانی قرار کشورھای فقير ويا کشور
او انسان بی وطن کشور مغضوب را . دارد؛ به کاوش دقيق گرفته است

از زمانيکه از خانه وکاشانۀ خود ميبُرد وتا زمانيکه به کشوری 
ودرين ) دث مسير راه ميگرددقربانی حوا(مطلوبش ميرسد ويا نميرسد

خوانش لمس ميکند؛ با حوادث را باخون وپوست واستراستامجموعۀ
زبان قلم ارزشمند خودش به کنگاش گرفته و قادر گرديده که واقعيتھا و 
داستانھای مختلف وواقعی انسانھای آواره را بارسايی ھنرقلمی اش 
بصورت مطلوب آنطوری که درسير زندگی يک مھاجر اتفاق افتاده؛ 

ميزبان ترسيم کرده و روشھا وبرخوردھای اراکين، دولتھا وکشورھای 
 .  انعکاس داده است،را آنگونه که از زبان قربانيان حوادث تصوير شده

که خود نيز ھمانند ساير ھموطنانش يک مھاجر "  شميم "آقای داکتر
واقعی در ھالند است با اينکه خود نيز اسباب، اسناد واستدالل الزمه را 

با اين ه، ولی غرض پذيرفتنش به حيث مھاجر به کشور ھالند ارايه نمود
حقانيت واقعيت ھای خودش اورا ت بوده است نوشھمه تا کنون بی سر

بر انگيخته تا موضوعات ووقايع خود و ھموطنانش را حتی المقدور با 
اصل امانت داری وحفظ اصالت قلمی با سعی راستين به رشتۀ تحرير 

تا بدينوسيله بتوان از اين نوشته منحيث . در آورده ومکتوب گردانيد
وچک فرا راه آنانيکه تازه به مقدرات مھاجرت پا به عرصه مشعل ک

تا با ديد آگاھانه حوادث گوناگون وناگوار . ميگذارند؛ قرار دھد
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راھوشيارانه در نظرداشته در ره مقصود و ھنگام سفر با دقت ھرچه 
به " شميم"ربنا بر اين من از جناب آقای داکت. تمام استوارانه گام نھند
شمند وواقعی اش تشکر مينمايم وبرای آفرينش خاطر اين اثر ارز

زبان ) در بخش ھای مختلف حيات اجتماعی(مستندات ارزشمند ديگر 
قلمش را رساتر آرزومندم و برای شان عمر دراز، صبر بلند، سعادت 

 .وسرفرازی شکوھمند تمنا دارم

 با درود بی پايان

  نور برالس
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  پيشگفتار

    

ھن است جنگ  ھای چندين سالۀ تاثيرات طوريکه به ھمگان مبر      
ناگوار خود را در تمام سا ختار مادی و معنوی کشور عزيز ما 

نه تنھا .  بجا گذاشته  که ھنوزھم اين پديده شوم ادامه دارد) افغانستان(
دراين آتش عزيز ما را بلکه چندين کشور ديگرنيزمردمان وطن 

ين کشور ھا نا بود ويرانگرميسوزند وروزانه صد ھا تن از مردم ا
  .ميگردند

 بحث ،ررسی بگيريمھرگاه اين عوامل را دروطن عزيز خود تحت ب
اما ميخواھم که در . ھای مختلفه احتوا ميکندھای زيادی را درحوزه 
  :  به آن بنمايميیچند سطر مختصر اشاره 

نه با شرق نه با غرب، ھم با شرق ھم (رژيم  شاھی با سياست مدارا 
ايط حساس وتاريخی آنزمان که اکثر کشورھای جھان به درشر)  باغرب

نحوی از انحا به سوی دو ابر قدرت بزرگ جھانی گرايش نسبی داشتند  
ويا درکليت آن، درتشکيل پيمانھای آنھا  سرازير بودند؛ خود را حفظ 

  .کرد

در دوران مشروطه و دھۀ چھل يعنی دھۀ دموکراسی احزاب سياسی 
برخی از .  فعاليت ھايشان برخورداربودندازآزادی ھای نسبی بخاطر

اين احزاب بنابرمساعدت شرايط، ذريعه حلقات وطن پرست و متدين 
تاسيس شدند چون آنھا نميخواستند سرخويش را از يخن بيگانگان بيرون 
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قبل از اينکه به تحقق اھداف سياسی شان برسند به شيوه ھای .  سازند
برای ، ه آ بشخور بيگانه داشتنداما آنانيکه سر ب. مختلف سرکوب شدند

اينکه اھداف سياسی بيگانگان را تامين نمايند وخود به ھوسرانی ھای 
شيطانی، قدرت و جاطلبی ھای ويرانگر برسند؛ درحقيقت پالن ھای 
شوم باداران متجاوز شان رادرعمل پياده کرده،  رشدکردند وحتی به 

امواج متالتم را دربحران  اريکه قدرت سياسی تکيه زدند وکشور
  .که اين مصيبت تا ھنوز با کمال وقاحت ادامه دارد سياسی فروبردند

اما نظام جمھوری  با حرکت سياسی و چرخش ديوانه وار، افغانستان 
در اين راستا سردارداود اولين . را در محراق سياست شرق قرار داد

 رئيس جمھور افغانستان با نا پختگی سياسی اش از دوست وفادار شرق
از پشت ) توسط حزب مزدور وابسته به اتحاد جماھير شوروی سابق( 

 با ،خنجر خورد وپيش از اينکه به انسجام روابط سياسی خود بپردازد
  .تمام محموله جمھوريش بکام نابودی کشانيده شد

ھردو ابر قدرت جھانی که يکی شان درھمسايگی شمالی افغانستان 
اتحاد جماھير (  داشتعيتموقمنحيث وارث بال منازع منطقه ای 

خباراتی کشور ھمسايه ما  ودومی با استفاده از سازمان  است)شوروی
با سرعت ھرچه بيشتر درتالش بودند تا مجريان برنامه ھای ) پاکستان(

از جانب ديگر ايران نيز آرام ننشسته . شوم شان به مسند قدرت برسند
انداختن جنگ  به راه با) واليت فقيه(رايی نوع تشيع با سياست بنياد گ

 يعنی .ھای داخلی درنابودی افغانستان سھم ويرانگر خويش را ايفا نمود
را  مسايگان با تعبيۀ افراد خويش در قابل گروه ھای سياسی کشور ماھ

 سال به اعماق بحران نشانده اند و ھنوز ھم بحران را ٣٣طی اين 
  .عميقتر ميسازند

ت اتحادجماھير شوری سابق دراين مسابقات سرانجام عاملين سياس
اما کشورھای غربی وفادار به امپرياليزم امريکا  نيز آرام . پيشی گرفتند
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مسلمآ ھرگاه مجريان .  کردندموقعيتننشسته و در جبھه مخالف اخذ 
برنامه ھای کشور ھای غربی  پيش قدمی ميکردند، موضوع بر عکس 

رديد وملت وطن عزيز ما فروزان گ آتش جنگ دربه ھر صورت. ميشد
سرزمين . مبدل گرديدافغانستان منحيث مواد سوخت اين آتش ويرانگر 

ميدان جنگ و آزمايشگاه مدرن ترين تسليحات نظامی افغانستان 
ھاھزارمعلول  گرديد،  ميليون ھا نفر کشته شدند؛ صدکشورھای ذيدخل

معيوب را برجا گذاشت و ميليونھای ديگرآواره وبی خانمان شده به و
  .ی جبری ومھاجرت واداشته شدندجال وطن

شوروی جوانان را ظالمانه به خدمت رژيم ھای وفادار به اتحادجماھير
ازھراس خدمت  مجبور ميساختند وتعداد ديگری ازجوانان ما عسکری

عسکری، کورس ھای کوتاه مدت وپوھنتون ھای نظامی را خوانده و 
تا . منحيث صاحب منصبان  نظامی در اردوی آنوقت جذب ميشدند

  .بتوانند امرار حيات نموده و خود را زنده نگھدارند

در محالت تحت کنترول گروپ ھای ضد دولت نيز مردم مجبور بودند 
در اين محالت نيز تفکيک سياه و سفيد . که در صفوف آنھا بپيوندند

چنين اتفاق ميافتاد که گروپ ھای چپاولگر و  اکثرآ. خيلی مشکل بود
قدس اسالم و مجاھد استفاده نموده و چنان فرصت طلب نيز از نام م

. تجاوز نبودچپاول و غارت ميکردند که کمتر از ظلم روس ھای م ظلم،
در محالت تحت کنترول  .سنگ آرد بودنددو  جوانان در مردم خصوصآ

جذب در صفوف نطاميان دولتی ميگرديدند ودر قسمت ، وادار به دولت
ودند که اسلحه به شانه ھای تحت کنترول گروپ ھای مخالف مجبورب

عمل کنند ورنه به نام کمونيست به محکمه صحرايی کشانيده شده و به 
  .قتل ميرسيدند
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که مھم وقابل تذکر است اينست که ملت  البته دراينجا موضوعی
سلحشور، قھرمان  و غيورما در مقابل ھرگونه تجاوز برخاسته و با 

 شکست قطعی مواجه قربانی ھای بيکران خود، متجاوزين وحشی را با
بر اثر اين قھرمانی ھای  بيدريغ خود ھيوالی بزرگ .  نده اساخت

شکست دادند واتحاد جماھير شوروی نيزووحشی سويتيزم کمونستی را 
 پوزاختاپوت روسی را را به احاد کشور ھای مستقل تجزيه وعمالٌ 

دراين راستا ديوار برلين شکست و کشورھای اروپای  .بزمين ماليدند
قی پيمان وارسا را لگدمال ساختند و برای حفظ تماميت ارضی، شر

استقالل و حاکميت ملی شان درسطح جھانی بصورت مستقل وارد 
اينھمه دستآورد ھا از برکت قربانی بيدريغ . مناسبات بين المللی گرديدند

  .ملت قھرمان افعانستان بوده است

اجير ديگر ميرسيد  صد افسوس که اينبار بايد نوبت به گروپ ھای !اما 
با تمثيل  تا که برای چند مدت ديگر آتش جنگ را فروزان نگھدارند و

 خود با استفاده ازنام مقدس اسالم وجھاد نقاب ھا ۀشرم آور و گستاخان
قابل ياد آوريست که اين . را از روی چھره ھای سياه شان برداشتند

مجاھد و ی دسته تقسيم شده بودند يکی گروپ ھا دوه گروپ ھا نيزب
ناموس و دين مبارک اسالم قھرمانانه  ،آنانيکه صرف بخاطر وطن

 ،  تا اخير تشنه قدرت وثروت بودنددوم آنانيکه از اول. جھاد کرده بودند
و با اشاره باداران  با منافقت از نام پاک اسالم وجھاد استفاده سوءکردند

 وحشت ودھشت جنگ را کوچه به ISIشان خصوصا سازمان سفاک 
 .چه و خانه به خانه کشانيدندکو

افراد وابسته ( نقطه جالب دراين بود که ھمين اشخاص قدرت طلب اجير
 حکومت ، )به اتحاد جماھير شوروی سابق وافراد وابسته به غربيان

ائتالفی را بنياد گذاشتند و ثابت ساختند که ھردو جناح باھم يک وجه 
  .  قصاوتمشترک دارند وآنھم قدرت پرستی، ثروت پرستی و
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 و آمرين مافوقش متوجه شدند که ديگر چال ISIبا گذشت زمان، اينکه 
زدند و به يی دست به حرکت تازه  ،ھای مکارانه شان کارگر نمی افتد

نيرنگ مکارانه خود تحريک به اصطالح طالبان را بحيث ممثل 
  .ويرانگری خود به معرفی گرفتند

 وطنفروشان با وحشت تحريک طالبان نيز در پھلوی ساير خائنين و
ودھشت کامل برای چند سال ديگر نيز آتش جنگ را تازه نگھداشتند و 
با حرکات بنياد گرايی،غير اسالمی و غير انسانی خود خواستند  دين 
مبارک اسالم را در افکار عامۀ جھان به يک دين تروريستی تبديل 

  .نمايند

ت جھانی شوروی متأسفانه  جوا مع بين المللی بعد از شکست ابر قدر
 تمامی ،کمونستی و به قدرت رسيدن جنگساالران بنياد گرا اسالمی

 ؛تبھکاری و اظالم گروپ ھای درگير جنگ را از دور مشاھده ميکردند
تااينکه دست تروريستان پرورده شده خودشان به مقرپنتاگون و  مرکز 
تجارتی بين المللی رسيد وخطرناک ترين حمله تروريستی را انجام 

که اين حمله بزرگ و بيمانند تروريستی امريکا وھمدستانش را . ادندد
تصميم  و برآشفته ساخته دفعتآ تغير کلی در سياست شان بوجود آوردند

را با  براين گرفتند که حکومت طالبان را سرنگون سازند و اين کار
  .مداخله مستقيم نظامی شان انجام دادند

يد زيرا دشمنان وطن بخاطر داليل اما بازھم معضله افغانستان حل نگرد
، خاصی که درقسمت اخير اين رساله به آن قسمآ اشاره شده است

نخواستند که يک حکومت مردمی با حمايه مستقيم مردم، زمام قدرت را 
ناقضين حقوق بشر و  بدوش بگيرد و به عوض اينکه مجرمين جنگی،

ه و مظلوم ھا انسان بيچارن بخون ميليونخائنين ملت که دست ھايشا
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 ،آغشته شده بود به محکمه ھا وقضاوت ھای عادالنه کشانيده شوند
  .بازھم در يک نوع حکومت ائتالفی ترکيب گرديدند

  . اکثريت اراکين بلند پايه اين حکومت مشمول چنين اشخاصی ھستند

روزتا روز فاصله مردم از حکومت بيشتر ميشود و بازھم آتش جنگ 
شده دشمنان داخلی وخارجی ملت افغان در مملکت عزيز ما خاموش ن
تعدادی ازمردمان ما قربانی ھمه روزه . دست از قصاوت برنداشتند

بمباران ويا روياروی جنگ ھای  ،حمالت وحشيانه تروريستی طالبان
ھای کور قوای ائتالف ميگردند وھنوزھم گرسنگی فقروجنگ آرامش 

وشنی شناخته شده وقرار را ازماگرفته است  با تا سف اکنون نيزھيچ ر
  . برای خاتمه اين جنگ ھا وتباھی مملکت ديده نميشوديی 

اما يگانه چيزيکه مردم ما را استوارنگھداشته واميد وار به زندگی مملو 
 ) ج( به خدا از صلح، صفا وسعادت ميسازد ھمانا ايمان کامل شان

  . است

 چراغ ظلم ظالم تادمی محشرنميسوزد

  يگر نمی سوزد اگر سوزد شبی سوزد شبی د

تروريزم بين المللی وفساد اداری ھمه از عواملی  ما فيا ی مواد مخدر،
  .ما ميباشد کشور ھستند که زاده تداوم جنگ ھای داخلی در

يزم را ترک گفته عزشورکمصيبت ديدگان ميباشم که  يک تن ازنگارنده
  ِِ.از ھموطنانم، راه ھجرت را در پيش گرفتملشکری ودررديف 

 ،که  داخل کشور ھالند شدم  و رسمآ تقاضای پناھندگی نمودمبعد ازاين
ير واضحی از مشکالت پناھجويان که تصو به نوشتن اين اثر پرداختم

) سفر الی رسيدن به کشورمطلوب شانازآغاز(درکشورھای اروپايی 
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جريان درخواست پناھندگی   در برگيرنده مشکالت بعدی  آنان دربوده و
  .شان نيز ميباشد

ان  راه ھای حل اساسی و معقولی  را بخاطر حل بحران بشری  ھمچن
درکشورھای ميزبان پيشنھاد )   از اثر ورود پناھجويان جديدالورود(

نموده ام  که با مثال ھای واضح از کشور عزيزم افغانستان مورد 
 اميد وارم که اين اثرکوچک  مورد توجه . مباحثه قرار گرفته است

به يقين که متوجه کمی . بگيرد گرامی قرار القه مندی خوانندگانوع
  . داريد ولی اميدوارم مرا معذور وکاستی ھای در اين اثر خواھيد شد

قابل تذکر ميدانم که از ھمکاری و رھنمايی دوستان خبير ودانشمندم که 
  .مرا دراين راستا معاونت نموده اند ابراز سپا س وامتنان مينمايم

 با عرض حرمت

  "شميم"
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  ت اصطالحاوضيحت
  

COA(Central Organization for Asylum seekers) 

The central Agency for Reception of Asylum Seekers  

   ارگان مرکزی پذيرش پناھجويان

 The Immigration and Naturalisation Department (IND) 

  تيعديپارتمنت امور مھاجرت وتاب

The minister for Immigration and Asylum Policy  

  وزارت مھاجرين وپاليسی ساز برای پناھجويان

The aliens police(VP)  

  پوليس خارجی 

VWN  (Vluchtelingen Werk Nederland)  The  Dutch  Cuncil  
For  Refuges     

  قونسل  ھالند برای پناھندگان

 (IOM) The International Organisation For  Migration     

  مللی مھاجريتاداره بين ال

  Municipalitie     

 شاروالی

GCA(Gezondheids Centrum Asielzokers)    

  مرکز صحت برای پناھجويان 

 (DT&V)Departement of Returning and Departure         

  ديپارتمنت برگشت ونقل ومکان
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 فھرست مطالب
 

  صفحه                                                               عناوين
  ٢٧  ياداشت ھای مستند نويسنده 

  ٣٠  دفاتر زيربط درتعقيب پروسه ھای پناھندگی درھالند
 COA٣٠  ارگان مرکزی پذيرش پناھجويان  

  ٣١  وزارت مھاجرين وپاليسی ساز برای پناھجويان
  ٣١   INDتيعديپارتمنت امور مھاجرت وتاب

 (VP) ٣١  پوليس خارجی  
 The Nidos foundation ٣٢  اره نيدوساد  

 VWN٣٢     قونسل ھالند برای پناھندگان  
 (IOM) ٣٣  ا داره بين المللی مھاجريت  

  ٤٠  نا اميدی واعتصاب غذائی
  ٤٣  بازی با مرگ

  ٦٠  کشتی ايکه به منزل نميرسد
  ٦٢   ، سال مصيبت بار برای مھاجران افغان٢٠١٠

  ٧٠  خشونت پناھجويان دراستراليا
DT&V ٨٤  ومکان ياديپارتمنت برگشت ونقل  

  ٩٥  بعداز نا اميدی
  ٩٨  مقايسه  شرايط  پناھندگی با سال قبل

  ٩٩  شکنجه يک طفل
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  ١٠٢  تمديد انتظا ر يا وقفه بی معنی
  ١٠٦  زندگی در زير خيمه

  ١١٣  حادثه تکان دھنده اسخيپول
  ١١٦   و فعاليت ھايشUAFدفتر

  ١١٨  تلف ساختن وقت يا تحميل فشار
  ١٢١  اھجو در اخذ جواب نقش جايگاه سياسی و اجتماعی پن

  ١٢٥  خود کشی يک جوان ايرانی
  ١٢٦  خود کشی يک جوان افغان

  ١٢٨  افزايش روز افزون خودکشی
  ١٢٩   ساله شان65 ساله و خانم ٨٢زندانی شدن مرد 

  ١٣٦  بقيه داستان زندگی در زير خيمه
  ١٤٠  نامه سفارت دولت اسالمی افغانستان درھالند     

  ١٤٣  ر اروپاسرازير شدن  پناھجويان د
  ١٤٦    ثبوت مرگ

  ١٤٧  مقايسه سطح زند گی
  ١٤٨  گ در افغانستان، تروريزم چيست؟  جن

  ١٥٢  پيام مولف برای تروريستان بين المللی و حل معما
  

  




