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 لآرين از کاب

  ٢٠١٨ جون ٢١
  

  اھای اجباری افغان ھ سبب اصلی مھاجرتجنگ ارتجاعی، 
سر زمين اشغالی ما  در تازه ترين گزارش خود،» متحد«ملل پناھجويان، کميسياريای عالی پناھندگان  در روز جھانی

که  نفر گزارش کرد، در حالی ٢.۶٠٠.٠٠٠   بيش از را دومين کشور از لحاظ تعداد مھاجر عنوان نمود و رقم آن را به

 با آن. دنبيشترين مھاجر را دارا می باش ی گفته شده کهئنفر مھاجر در صدر کشور ھا ٣.۵٠٠.٠٠٠  سوريه با بيشتر از

بشری بنابر عوامل مختلف اتفاق افتاده، اما عمده ترين عامل افزايش  ست که در طول تاريخ جوامعي اهکه مھاجرت پديد

ھای  ست که از سوی کشوري اهرويۀ مھاجرت افغان ھا و سوری ھا، جنگ ھای ارتجاعی و رذيالن بی سابقه و بی

   .ھا باالی مردمان اين کشور ھا تحميل گرديده استغارتگر و امپرياليست 

ما به  ليون ھا ھموطني سال گذشته، مھاجرت ھای اجباری م١٧ًھای بزرگ چھار دھۀ اخير مخصوصا  يکی از مصيبت

اقتصادی و اجتماعی کشور ما به  کشور ھای مختلف جھان است، مصيبتی که ضايعۀ بزرگی نه تنھا به رشد و انکشاف

ی که به ئامروز اکثريت افغان ھا. افغان از آنھا گرفته شود ليون ھايبلکه باعث گرديده تا ھويت ملی مرود،  شمار می

و به  ی که به پاکستان مھاجر گرديده، با فرھنگ پاکستانئفرھنگ ايرانی تربيه شده، افغان ھا ايران مھاجر گرديده، با

ھويت شان را از دست داده اند، تا  ر شده، به کلیی که به ساير کشور ھای جھان مھاجئھمين ترتيب اکثريت افغان ھا

   .که حتی با زبان مادری خود بيگانه گرديده اند جائی

شدت و حدت   به،غارتگر و قدرت ھای بزرگ امپرياليستی برای رسيدن به منافع غارتگرانۀ شان ھر روز کشور ھای

افزون مھاجرت ھای اجباری افغان ھا  روزجنگ در کشور ما می افزايند و ھيچ نگرانی از قتل و کشتار و افزايش 

ويرانی خانه و کاشانۀ افغان ھا، فقر و بيکاری را نيز افزايش داده،  جنگ وحشيانۀ جاری عالوه بر بربادی و. ندارند

فقر  صد مردم ما زير خطدر  ۵۴ترين گزارش احصائيۀ مرکزی دولت دست نشاندۀ امريکا بيشتر از  که در تازه چنان

  . باشندکه اين خود نيز يکی ديگر از عوامل مھاجرت ھای اجباری افغان ھا میبه سر می برند 

کشته و زخمی می  د،ر جنگی که ھيچ ربطی به آنھا ندارزمينی به سر می بريم که روزانه صد ھا افغان دما در سر 

 ھای پر خطر و بدون کشور را ترک و از راه شوند و صد ھا تن ديگر يا مجبور به کوچ اجباری داخلی می گردند و يا

يوس کننده از غرق شدن افغان ھا در آب أبار ھا گزارش ھای م. گردند ھيچ اميدی به سوی سرنوشت نامعلوم راھی می

در سر  خوراک ماھی ھا گرديده، گزارش شده، اما بازھم بنابر شرايط سخت و طاقت فرسای زندگی ھای يونان که

  .دھند را بر قرار ترجيح میزمين دوزخی ما، ناگذير ھموطنان ما فرار 
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را نسبت به  خوبی آگاھی دارند که زندگی در مھاجرت نھايت طاقت فرساست، اما بازھم مھاجرتھا بکه افغان  با آن

ه و قانونی در آن که ھيچ قاعد زندگی دوزخی افغانستان که ھر لحظه مرگ ناشی جنگ خونين و ناعادالنۀ جاری

 هاين جنگ نقطۀ پايان گذاشته نشود، ھرگز افغان ھای مھاجر عالق که به د و تا زمانیدھن  ترجيح میدمراعات نمی گرد

  .روز بر تعداد مھاجرين نيز افزوده خواھند شد  به برگشت نداشته و ھرای

ابد،  يمين گرديده و جنگ پايان میأکشور ھای غارتگر در سر زمين اشغالی ما ت  ما نبايد توقع داشته باشيم که منافع

ھای رنجديدۀ ما،  ی از فشار ھای مضاعف استعمار و استبداد بر شانه ھای تودهئراه پايان جنگ جاری و رھا بلکه يگانه

ی و برقراری جامعۀ دموکراتيک نوين می ئتوده  راندن اشغالگران و سرنگونی دولت دست نشاندۀ آنھا و ايجاد دولت

  .ی را ايجاد نمايندئاه، مترقی و انقالبی جبھۀ واحد توده تمامی نيرو ھای آزاديخو اين امر زمانی ميسر می گردد که. باشد

 

 

  


