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 ن افغانا پاکستان مقابل مھاجرقساوت
اين کشور ھمواره کوشيده . دولت پاکستان از روز اول تأسيس خود توسط امپرياليسم انگليس دشمن افغانستان بوده است

اکنون دو وسيلۀ فشار را . است که افغانستان را در تنگنا قرار داده و فشار ھای سياسی و اقتصادی را بر ما تحميل نمايد

موقف ضعيف و غير مشروع بودن دولت مستعمراتی کابل . صدور تروريسم و اخراج مھاجران افغان: برد به کار می

با استفاده ازين وضع ناھنجار . د را بسته کرده و توان دفاع از خود و مردم خويش را ندارددست و پای اين نظام فاس

  .ًافغانستان، پاکستان ھم به اذيت مھاجران افغان افزوده تا افغانستان را کال وادار به تسليم سازد

مھاجران افغان انتقاد نموده از عملکرد پاکستان در مورد اخراج " سازمان بين المللی مھاجران"گزارش ھا حاکيست که 

در داخل پاکستان عليه مھاجران خشونت و برخورد ھای غير انسانی صورت . و آن را خالف اصول جھانی دانسته است

دولت پاکستان می خواھد با اخراج . شود می گيرد که در حقيقت دستوری است و از جانب دولت پاکستان رھبری می

ثير خود قرار أمھاجران افغان، فشار زايد الوصفی بر افغاسنتان وارد کند و دولت مستعمراتی کابل را زير تدسته جمعی 

  .دھد

 سال در آن کشور ۴٠که نزديک به را  ھزار افغان مھاجر ۶٠٠ به تعداد تاشود که دولت پاکستان تصميم دارد   میه گفت

اين حالت بر دولت ناتوان و دست نشاندۀ .   ی را سبب خواھد شدزندگی کرده اند، اخراج نمايد که بحران عظيم انسان

دست آوردن ه  افغان به خاطر بانما مشاھده می کنيم که ھر روز ھزار. کند افغانستان فشار غير قابل تحمل وارد می

 برگشتحال . روند  نانی، از کشور فرار می نمايند که در جريان سفر ھای ناخواسته، صد ھا تن آنھا از بين میۀلقم

 نبايد نوکر اجنبیاز پاکستان .  ھزار مھاجر بی پناه، دولت بی کفايت افغانستان را در آزمون سخت قرار داده است۶٠٠

افغان ھائی که از . گله کرد، گله از خود زعامت بی کفايت کابل است که چرا در فکر خاک و مردم خويش نيست

  . ندارند و ھمه چيز خود را از دست داده اندشوند، ھيج جائی برای رفتن  پاکستان اخراج می

.  پاکستان، ايجاب می کند که در افغانستان يک دولت مستقل ملی و مردمی تشکيل شودھایدر مقابله با اين توطئه گري

  . در غير آن، نه پاکستان و نه کشوری ديگر بر ما رحم خواھد کرد

  

    

 
 


