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   پاکستان-گزارشگران پورتال 

١۴.١٢.٠٩  

  
  اخراج قھری افغانھا از اسالم آباد

  

 که در که سه ھزار افغان آباد به تاريخ دھم دسمبر يا در روز به اصطالح حقوق بشر اعالن کرد مشاروال اسال

باد د رخانه ھای گلی و خامه زندگی ميکنند، بايد در ظرف يک ھفته خانه ھای شانرا ترک آسالم » اليون«منطقۀ 

 افغانھا از اين اخراج جبریو به زور پوليس د رحال می کند  تعقيب  اين کار را باد به شدتآشاروال اسالم . کنند

 کرده و آباد زمين ھای شخصی مردم خانه روی منطقه به اين ميکند که افغانھا در اين شاروال ادعا. منطقه ميباشد

اين فشار در حالی صورت می گيرد . چون اسالم آباد در حال گسترش ميباشد لذا بايد افغانھا اين جا را ترک بگويند

پاکستان دستگير که يا با  در ماه ھای اخير در پشاور و اسالم آباد صد ھا مھاجر افغان از سوی نيروی پوليس که

درين حال نيروی مرزی پاکستان . پرداخت پول به پوليس به شدت فاسد پاکستان رھا شده اند و يا رد مرز شده اند

 به ھيچ افغانی اجازۀ ورود و خروج به پاکستان را بدون داشتن پاسپورت نميدھند و عالوه به ممستقر در مرز تورخ

روزانه دھھا نفر که .  لت و کوب ھم ميکنندً، آنان را شديدامی شوند به پاکستان  افغانھا مانع داخل شدناين که

د ن مرز ميان دو کشور سرگردان ميباشدرخانواده ھای شان در پاکستان اند و خود به خاطر کاری به افغانستان آمده 

ه وقاچاقچيان افغانھا را با فعال شدگرم و و به اين صورت درين روز ھا بازار قاچاقچيان انسان در مرز بار ديگر 

که تا ھمين چند روز پيش افغانھا را با داشتن ست اين در حالي. پول گزاف از راه ھای کوھستانی به پشاور ميبرند

 در ھرکجای و به آنھامھاجر کارتی که خود دولت پاکستان برای افغانھا داده و ميگويند که تا سه سال اعتبار دارد، 

 به افغانی اجازۀ بود و باش و طآمد ميداد، اما حال مقامات دولت پاکستان اعالن کرده اند که فقپاکستان اجازۀ رفت و 

بسياری از افغانھا مدعی اند که آنان را در دھان نانوايی . ه باشندعبور و مرور در پاکستان ميدھند که پاسپورت داشت

ھا دستگير ميکنند و بدون اينکه فاميلش بفھمد که بااليش چه آمده اورا به زندان ميبرند و بعد از روز ھا خانواده اش 

ات سفارت و قنسلگری و درين مورد مقام ميداند که او را پوليس برده و بعد با گرفتن پول زياد دوباره رھا ميکند

که کوچکترين اعتباری در نزد مقامات پاکستانی ندارند، ھيچ اقدامی نکرده و حتی اعتراضی اداره مستعمراتی کابل 

  . ھم بر اين کار پاکستانی ھا ننموده است
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لت  در اياًپاکستان، مخصوصا  چند ماه اخير انتحار ھا و انفجار ھای گسترده ای در سر تا سرظرفين حال عدر

 نفر کشته و زخمی ٣٠٠صوبه سرحد آن کشور جريان داشته که تنھا در عمليات انتحاری در مينه بازار بيش از 

شدند، ھرچه نيروی سی ھزار نفری اردوی پاکستان در وزيرستان پيشروی ميکنند به ھمان پيمانه اين عمليات وسيع 

  . تر ميگردد

يکی دوھفته قبل يکی از رھبران خود طياره ھای بی پيلوت به وسيلۀ که اند ادعا کرده مقامات امريکايی درين ميان 

 نفر نيست ١٠٠٠نيرو ھای القاعده اکنون در کمترين تعداد خود که باال تر از . بلند پايه القاعده را به قتل رسانده اند

ازين حمله نيروی القاعده که قبل ست در وزيرستان باقی مانده و در گير نبرد با اردوی پاکستان ميباشند، اين در حالي

 ھزار نفر بود و گفته ميشود که ھماھنگ با تصميم اردوی پاکستان مبنی بر حمله بر ٢۶مستقر در وزيرستان 

 در نزديک ه ای ھزار تن ازين نيروھا به سوماليا ويمن رفتند که تا حال اردوی يمن پنج بار بر در٢۵وزيرستان، 

ور است حمله برده وبرخی از تحليلگران  خاور ميانه ميگويند که امکان پياده عدن که پايگاه اصلی القاعده درين کش

شدن نيرو ھای امريکايی در خاک يمن وجود دارد، چون امريکا ميخواھد ملک عبدهللا را به ھر شيوۀ زير فشار غير 

. ور را مساعد ميسازدمستقيم قرار دھد و اين تجمع القاعده در يمن زمينۀ رفتن نيرو ھای امريکايی در خاک آن کش

وقتی اوباما آمد و مشرف رفت و قرار شد که پاکستانی ھا عمليات شانرا بر ضد القاعده آغاز کند، طی يک برنامۀ 

 ھمآھنگی به وضاحت نشان ميدھد که القاعده به نحوی نايھماھنگ نيرو ھای القاعده از وزيرستان بيرون شدند 

     .اوز به کشور ھای اسالمی ميباشدجاده صاف کن نيروھای امريکايی برای تج

 

  


