
2012آگست  18شنبه 

زنده            صلح در خود میهن در ه د دوستدار ًا ذات انسان کهر  

ترک           را خود اسسیسمسسسسرزمین شسدسسهس مجبور ما سنسسدساسسما گسسیسسکس  

 . ما،         است ناددپدددیدشده آنسخت در صلح زیرا کنیم  

اسفسغساسسنسسسستسسساسنسفسسسرساسسسر        از اسسیسمستسسا تسسوانسسستسسسهس پناهسجسوسسسیاسنساسسسفسغساسسنس،سس  

حسفسسسسظسسنسسسمسوسدسهسوسس            جساسسسنسخسوسدسرسسا بسرسسسیسسسسمسستسسا اسسینسجساسسس بسهس سوسس نسمسوسدسه  

  . وزیرداخله       مگر نیم ع راشرو آمیز صلح زندگی کی ک  

به             باید جوان، طبقه ًا مخصوص افغان، پناهجویان ه ت گرفتهاس تصمیم بایرن کایالت  

وسسسسجسوسدس             اسسسسفسرساسسسطسیس وضعیستس یک حساسسسلسحساسسسضر اسفسغساسسنسسسستسسساسنسدسسسر در شسوسسنسسدسزسسیرا بسسسرگرسدسساسسنسدسهس اسفسغساسسنسسسستسسساسنس  

نسدساسسرسدسس .

   .      . عسسسکسرس          هسسزاراسنس آنسجساسسس مسیسسدساسسنسدسس آسسسنسرسسسا کسسسسسیسس هرس وسسسجسوسدسنسدساسسرسدسسس صسسسلسحس اسفسغساسسنسسستسسساسنس اسسسسسستسسکسسسهسدسسر اسسسسیسنس حسقسسسیسقسستسس اسمساسس  

             . در     و هسسراستس،سسسکسسنسدسسز کساسسبسلس،سس در مسیسسکننسدسس، اسسنسفسجساسسسر هرسجساسسس هساسسدسسر بسمس هسسسستسسسنسدس تسسروریسسسسمسسس نبرسدسس درگیر  ناتو

               . بسسیسگسسسنساسهس،سغسسیر   مسرسدسسمس اسسنسدسوسس س گیرسمساسسنسدسه جسنسسسگ سدسسر مستسسحسیسسسرسکسسسننسدسه بسطسوسسسر ناتو طساسسسلسبساسنسوسسس جساسسسیسدسسسیسسگر  هر

مسیسسپسرسدسساسسزنسدس    قسیسمستسسسشسسرسسسسسا نسظساسسسمسیسساسنس،سس .

جساسسسنسصسدسسسسهساسس                   کسسشسوسسسرس سسرساسسسسسسرس اسسسسنتسحساسسسرسیسدسسسسر هسساسسیس گسذساسسرسیس بسمس اسیساسسسز عسدسسهس یک اسخسیر، چنسدسرسسوز مسثسساسلس،سسدسسر  بسطسوسسسر

      . حسدسسوسدس           گسذسسشستسسسهس شسنسسسبسهس سسسهسسس روز سساسسسخستستسسسسنها زخسمسسیس را اسسنسسساسسسنسدسسیسسگر هساسس صسدسسسس گرسفسستسوسسسس انسسساسسسنسرسسسا  

          . بیشترشان    و بیگناه ًا تمام و بودند ی ل انسانهایم ًا تمام آنها شدند شته ن کشصتانسا ک  

            . افراطی  وضعیستسبسسسسسیار ایسنسیسسسک نسیسسسستس؟سسسبسسلی، وضعیستساسسسسفراطی ایسنسیسسسک آسیسا طبسقسهسسجسسواسنس  

زخمی                  دیسگسسر صدها دسستسمسسسسیدهندسوسس از را جاسنسخسسسود روز یک در شسسصستسسنسسسسفر وسسسقسستسیسکسسهس اسستس  

مسیسسسشسوسسنسسدس .

می       ما در محکمسهسبسسایرن وجود        2011هسنسسوز، افراطی وضعیت افغانستان در که گرفت تصمیم  

به              باید بایرن ایالت از افغان پناهجویان ه ن وای جوان، طبقه برای ًا مخصوص کندارد،  

         . بایرن   ایالت داخله بایرن،وزیر مه ح تصمیمم این اساس بر شوند برگردانده کافغانستان  

مساسسهسنسسواسمسبسسرسس    میدان            2011در به افغانستان، به بایرن از باید افغانها ه نمود اتخاذ کتصمیم  



شسوسسنسسدس  جنگ،سفسرسسستسسساسدسهس .

پیمان                اصول ضد در جوان، افغانهای تنها افغان، پناهجویان به راجع بایرن وزیر تصمیم  این

.1951سساسسسلس       ( میباشد       (  بشر حقوق همچنان و ژنیف پیمان پناهندگان مورد در متحد ملل سازمان  

است      آمیز تعصب تصمیم کاینی .

ه      ی میشودوقت تر پیچیده کوضعیت  

در      عسسسساسسسکسرسنسسساتو شسسدسسسنسس بیروسنس  مسوسسضوع

.   2014سساسسسلس  یک     اینجا در آید می میان در  

بسلسنسدس       زسشستسخسسوسدسرسسا سسرس مسسسشسکسلس سسئسسسوساسسلس  

شدن:       بیرون از بعد وضعیت آیا ند ی کم  

به        سئوال این و ند؟ ی تغیرم چطور کناتو  

: مسیسسسشسوسسدسسس       سسئسسسوساسسلسدسسیسسگر بسسهس مسنسسجسرس خسوسدس نوبسهس  

خسوساسسهسنسدس      اسسسفسغساسسنسقسسساسدسسر اسسسمسنسسیسستسیس قسوساسسیس  چسطسوسسسر

عسسسکسرسنسسساتو        بسسدسوسنسهسسسزارها تروریسسسسمسسس با ستسسا بوسد  

داد؟              توقدفد خواهند طالبانرا یجنبه دادناکددسد تروریسم المللی بین تیبانان پدددش آیا  بجنگددنددد؟

هسسسستسسسنسدس       هساسسیسبسسسسزرگ سسئسسسوساسسلسیسهس هسمسهس اسسینهاس خسوسبس،سسس .

      . ه         ن برایای است معین غیر بسیار است معین غیر بسیار ت ل آیندهمم ه د کمنطقمیگوی ک ک  

       . بسسسازیهاسیس       چسسهسسس ابرسقسسدسرتها نسسسمیفهمیسمسآسسیسا همسچسنسسساسنس ما ندارد اسسسمیدسیسوسسسجود هسسسیسچس وضعیستسفسسسعسسلسیس  در

کسرسدسس      شسرسوسعسخسوساسسهسنسسدس جسدسسیسدسرسسا ۀدسیسوساسسنس .

اسسسفسغساسسنهاس                 فسرسسسستسسساسدسنس مسوسسرسدسس بسسسسایرسنسدسسسر حسسکوسمستس تسسصسمسسسیسسمس کسهس کنیسمس تسقساسسضا هسسسستسسسیسسمستسسا اینسجساسسس در مساسساسمسرسسوز بسدسیسسنسوسسسیسسسلسهس  

          . وضعیت      این آینده قربانیان ما برگردیم، افغانستان به ما اگر شود نظر تجدید باید افغانستان  به

 .              . مساسس   اسجساسسسزسهسسنسمسیسسدسهسنسسدسس آسسسنسرسسسا بسسسشسرس حسقسسسوسقس پسسناسهسسنسدسگساسسنسوسسس مسوسسرسدسس سساسسسزسمساسسنسمسستسسحسدسسدسسر پیسمساسسنس اسفسرساسسسطسیسخسوساسسهسیسمسبسسوسدسس  

داریسمس      مسسحافظستسضسسسرورت بسهس اینجا        .در


