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 Reports  گزارشھا

  
  نـیيـعـ دـشاھ 

 ٢٠٢٢ نومبر ٠٢
   
  افغان در پاکستان انگپناھند  گزارشی از وضعيت دردناک

 در کشور  .پديدۀ مھاجرت جمعی باشندگان يک کشور زادۀ جنگ، ناامنی و عوامل طبيعی و اقتصادی بوده می تواند

امپرياليستی، جنگ ھای اشغالگرانه، جنگ قدرت و نيابتی /خود ما افغانستان، به موازات تجاوزات سوسيال امپرياليستی

ستان و تبديل ساحت کشور به ويرانه و جھنم سوزان در بيش نوبتی ميان گروه ھای مزدور قدرت ھای بيرونی در افغان

از چھار دھۀ اخير؛ داستان پناھندگی و زندگی افغان ھای مھاجر در کشور پاکستان خيلی ھا دردآور و مملو از توھين و 

ای دولت و زمانی در دھۀ ھشتاد ميالدی جنگ در افغانستان و مھاجرت جمعی افغان ھا به پاکستان، بر. تحقير بوده است

اما امروز وضعيت زندگی نکبتبار افغان ھای پناھنده . اقتصاد آن کشور خيلی سودآور بود و حيثيت گاو شيری را داشت

دول (آن زمان امپرياليست ھای غربی و مزدوران بر سر اقتدار غربی شان . به آن کشور، آن امتيازات قبلی را ندارد

 در افغانستان و  تراتيژی اشغالگری نظامی سوسيال امپرياليسمبرای شکست س) مرتجع اسالمی و شيوخ عربی

جلوگيری از پيش روی آن، دھن بوجی ھای دالر را به تنظيم ھای مجاھدين اسالمی شل کرده، و کمک ھای 

مھاجران افغان مقيم پاکستان دريغ نداشته و برای کتمان اھداف سياسی خود، با  به نام خود را" بشردوستانۀ"

  .می کردند" انسان دوستی"افغان ھای مھاجر به کشور ھای خود، تظاھر به شفقت و  ادی ازتعد پذيرش

 بيش از چھل ساله بر خلق افغانستان، با نصب مزدوران ددمنش  اما امروز در ادامۀ ستم و جنايت مستقيم و غير مستقيم

سيستماتيک و ھولناک ھيتلری گروه و و خونخوار طالبی بر اريکۀ قدرت پوشالی به جای دولت مزدور غنی، با جنايت 

امارت طالبان در حق زنان و مردان مظلوم، بی حقوق و دربند افغانستان و تبديل کشور به زندان بزرگ و کشتارگاه 

ًعمدتا  و ھم چنان تعدادی برای رسيدن نزد حاميان غربی شان، ھزار مانع و مشکل اعصر؛ موج تازه ای از پناھندگان ب

روی  يلی ھم به ايران سرازير می شوند که مرز ھای کشور ھای ھمجوار در شمال و شمال شرق بهبه پاکستان و خ

اما امروزه روز نه پاکستان سيل زده و بحران زده آن پاکستان . افغان ھا و ورود قانونی و غيرقانونی شان مسدود است

 برای افغان ھای پناھنده در پاکستان دول و سازمان ھای غربی و عربی" کمک ھای بشردوستانۀ"قديم است، نه از 

خبری است، نه از بوجی ھای دالر و دينار، نه از سازمان ملل و ادارۀ پناھندگانش و نه دروازه ھای کشور ھای غربی 

در اين گزارش مختصر . باز است) سوای مزدوران، تسليم طلبان و جواسيس خودفروخته و خيانتکار(به روی افغان ھا 

  .کوشم تا اين زندگی فالکتبار افغان ھای مھاجر در پاکستان را به طور عينی ترسيم کنمدر حد توان می 
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  از آوان خروج از افغانستان به خصوص حين عبور از دروازۀ تورخم، چمن و سائر معابر، درد جانسوزی به سراغ

بر می . زار خويش برگردندمھاجران می آيد تا روزی که يا به کشور ھای ديگر بروند و يا ھم به سرزمين طالب با

به مجردی که از موتر پائين می شويد، کارگران جوان و کودکان کار از چھار طرف دويدن به طرف . گرديم به تورخم

  .موتر حامل تان آغاز می گردد

 اين کودکان و کارگران جوان با کراچی ھای يک تايره به دست شان به اميد دريافت بار، برای تان عذر می کنند که

  ....کاکا مه بار تان را انتقال می دھم؛ ديگرش صدا می کند کاکا مه کار نکردم دو روز می شود که گرسنه ھستم

اين کارگران ھمه جوان ھائی ھستند که يا فارغ صنف دوازدھم اند و يا ھم دانشگاه را تمام نموده و از دست بيکاری به 

کمی که پيش تر می روی، در مسير جالی دخترکان خرد سالی را می بينی که بار به دوش . کراچی وانی رو آورده اند

تعداد کثيری از . ارند تا خود را به مسير دروازه عبور برسانندشان خود را از چشم طالبان چوب به دست پنھان می د

دخترکان ھشت و نه سال و باال تر از آن، تقال می کنند که از کدام راھی خود را در ميان عابران رسانيده و نزديک 

بار ھا اتفاق . در پشتاره اين ھا يا رخت می باشد و يا ھم چند گرس سگرت. دروازۀ عبور به آن طرف خط عبور نمايند

طالبان مسؤول اين ساحه يا . افتاده که اين اطفال در ميان موتر ھای باردار زير تاير موتر جان خود را از دست داده اند

خود ھستند يا در ساحات گمرک برای پيدا نمودن پول مصروف و يا ھم عابران را در بدل اخذ  مصروف خورد و برد

ھمۀ اطفال و بزرگساالن و يا ھم مريضان به . قطار مردم در خط ايستاده اند. دپول رشوت به آن سوی خط عبور می دھن

نوبت ايستاده اند، اما طالبان سنگدل با دستار سياه و ريش ژوليده به نام مھمان مولوی صاحب است، افراد را بدون نوبت 

 می مانند و وقت شان به ھدر می عبور می دھند و ديگران در ھمان قطار با ھزاران تيله و تنبه و کش و کوب، منتظر

  .رود

زمانی که به مرز پاکستان پا می گذاريد، اولين اھانت سرحدی ھای پاکستان دست انداختن به نيفۀ تنبان مھاجران است 

بعد ھم بايد در قطار بررسی پاسپورت و . که تحت نام تاالشی و يا اين که چه مقدار پول با خود داريد، صورت می گيرد

بايد چسبيده با ھم و قوی باشيد، در غير آن از . در اين قطار ھم ايستاده شدن کار ساده نيست. د ايستاده شويدويزه باي

مسؤولين ويزۀ پاکستانی ھمه اين حالت را تماشا . قطار خارج می شويد و دو باره در جای خود ايستاده شده نمی توانيد

 پھلوی ھم قرار دارد، اما به جز يکی دو غرفه، بقيه ھمه بسته می کنند، با وصف اين که چندين غرفۀ بررسی پاسپورت

اين ھمه در آن ھوای گرم و تموز دور از طاقت انسان است و مجبور ھستی اين حالت را تحمل کرده و به پيش . اند

  .چشمان بی تفاوت فرعون ھای پاکستانی بايد سپری نمائيد

ستی دارند و اتباع پاکستان اند، رسيده تا محولۀ خود را گذاشته و بعد از سپری نمون اين وضعيت، افرادی که کراچی د

اما جالب اين جا است زمانی که به پارک مربوطه می رسيد، کراچی وان از شما دو ھزار . به پارک وسايط برسانند

 شما سوء استفاده کلدار مطالبه می نمايد ھر چه که برای شان استدالل نمائی که اين خو پنج دقيقه راه بود، از مجبوريت

  .نموده و شما به دليل خستگی مفرط راه مجبور می شويد تا پول متذکره را پرداخته و گريبان خود را خالص نمائيد

مردمان بد قول، دو روی، " پراپرتی يا جايداد"ًاکثرا رھنمای معامالت . پيدا نمودن خانه در پاکستان کار ساده ای نيست

ا تأسف تعدادی از افغان ھای ما نيز با آن ھا در اين فريب و معامله گری ھمدست اند و ھيچ ب. حقه باز و معامله گر اند

و کرايۀ خانه به منظور به " ادوانس" نوع ترحم انسانی در وجود اين چنين افراد ديده نمی شود و تحت نام پول پيشکی 

انه و سپری نمودن چند ماه، نفر رھنما می  کردن خ بعد از کرايه. دست آوردن چند کلدار، دست به ھر کاری می زنند

ھدف رھنمای معامالت اين است تا خانه را به کس . ه نمائيد که مالک آن خانه را فروخته استآيد که خانه را تخلي
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اين سرگردانی و مصارف، کار ھمه روزه مھاجران ما در شھر . ديگری به کرايه بدھد و پول رھنمائی خود را بگيرند

  .استھای پاکستان 

مراجعه به دفتر پناھندگان ملل متحد، جز . اخذ ويزه و پاسپورت و يا ھم تمديد آن مشکلی است، سر بار مشکالت ديگر

حتا کارت پناھنده را ھم بند نموده اند و اکثريت افغان ھا در کشور بدون مدرک روز . ضياع وقت، چيزی ديگری نيست

ستفاده از مھاجران افغان و چاپيدن بضاعت ناچيز آنان را برای پوليس خود را سپری می کنند که اين خود زمينۀ سوء ا

گرفتن ويزه، برای افغان پول گزافی می طلبد که از توان اکثريت مھاجران افغان به دور . پاکستان مساعد می سازد

  .است

ز وزارت داخله ا) مجوز خروج"(اگزيت پرمت"کسانی که از پاکستان به طرف افغانستان برگشت می نمايند، بايد 

بگيرند که قيمت واقعی آن ده دالر امريکائی می باشد، اما مسؤوالن اين بخش جھت درآمد مزيد خود، آن را به 

  .کميشنکاران واگذار می کنند و در بازار به قيمت دوازده ھزار روپيه به فروش می رسد

سيم کارت تيلفون پاکستانی به افغان ھا، صرف بر اساس اسناد دست داشته مثل ويزه، کارت  :اخذ سيمکارت پاکستانی

تعداد زيادی از افغان ھا کدام سندی ندارند که به رؤيت آن سيم . ملل متحد و يا ھم مھاجر کارت پاکستانی داده می شود

  .کارت اخذ بدارند و از اين ناحيه به مشکل برخورده اند

تا زمانی . ه داخل پاکستان می شوند، بعد از گذشت شصت روز تيلفون دست داشتۀ آنھا بند می شودتمامی اشخاصی ک

از يک تيلفون آيفون دوازدۀ شرکت اپل، . که تکس مربوطۀ نوع تيلفون پرداخته نشود، امکان دو باره باز شدن را ندارد

مکان باز شدن و استفاده از آن در شھر ھای مربوط  مبلغ ھفتاد ھزار کلدار پاکستانی ماليه پرداخت، در غير آن ا بايد

  .پاکستان وجود ندارد

ًمثال . پولی که از خارج برای افغان ھا ارسال می گردد، بايد فرد دريافت کنندۀ پول يک سند معتبر به دست داشه باشد

ين اسناد، پول توسط بانک بدون داشتن ا. پاسپورتی که ويزه داشته باشد و يا ھم مھاجر کارت و يا ھم کارت ملل متحد

  .پرداخت شده نمی تواند

داکتران پاکستانی ھمين که بفھمند مريض . تعداد زياد افغان ھا جھت تداوی مريضی خويش به شھر ھای پاکستان می آيند

از اين رو، تمامی . شان افغان است، با بی تفاوتی برخورد می کنند، چون می داند که مرجع بازپرسی وجود ندارد

از اين رو، بسيار کم داکتران را پيدا می نمائيد که  . ينات اضافی را ھم جھت کسب پول، به ايشان سفارش می دھندمعا

ملبس با اخالق طبابت بوده، بر وجدان علمی خود پا نگذارد و به سوگند ھنگام فراغت از فاکولتۀ طب مبنی بر قرار 

  .دليل، مالحظه و مجدوديتی، پايبند باشنددادن دانش و مھارت طبی خود به نيازمندان بدون ھيچ 

در مجموع، اين داکتران، شفاخانه ھا، دواخانه ھا و خدمات معاينات طبی مثل البراتوار، مراکز اکسری، التراسوند، 

  .و غيره، به عناوين مختلف پول مريضان را می قاپند سائر معاينات کمپيوتری، فيزيوتراپی 

قيمت اجناس متأثر از عوامل . اه اقتصادی پاکستان حالت وخيمی را سپری می کنددر مجموع از نگ  :وضعيت اقتصادی

و سنگينی اين دو نھاد پرخرج ) صرف بيشتر بودجه در بخش ارتش و آی اس آی(درونی مثل نظامی کردن بودجۀ ملی 

اين، تحريم ھای بر دوش نحيف اقتصاد آن کشور و عوامل بيرونی نظير تورم جھانی، گرانی مواد اوليه، جنگ اوکر

تا کنون " خيبر پختونخوا"معاش کارمندان و خدمۀ دولت در ايالت . روز به روز سير صعودی را می پيمايد... امريکا و

تمامی زراعت پاکستان به سبب سيالب ھای مدھش چند ماھۀ اخير، از بين رفته است و زيان . پرداخت نگرديده است

قروض خارجی و پرداخت سود آن دولت پاکستان را زمينگير . ارد نموده استھای بزرگی به رقم ميليارد ھا روپيه و

افزايش ماليات و دو چند نمودن قيمت برق و کمبود برق در بسياری از مناطق پاکستان به رغم گرمای . ساخته است
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ن و تقاضای در اين وضع نياز بازار ھای پاکستا. شديد اين سرزمين به يک معضلۀ دست و پاگير مبدل گرديده است

  .مصرف کنندگان آن کشور به عرصۀ سبزی ھا و ميوه ھای افغانستان وابسته است

قيمت اجناس به حدی باال رفته است که برای يک مزدورکار پاکستانی که روزی چھارصد کلدار مزد می گيرد، خريد 

 اين بحران اقتصادی فراگير و  در متن. يک کيلو بادنجان رومی به دو صد و پنجاه کلدار خيلی مشکل و دردآور است

زمينگير شدن اقتصاد آن کشور، تورم پولی، ميزان باالی بيکاری و در فقدان اشتغال و کمک ھای الزم بيرونی برای 

حمايت از مھاجران افغان در آن کشور؛ طبيعی است که وضعيت پناھندگان فراموش شدۀ افغانستان بايد خيلی غم انگيز 

  . و پيامد ھای ناگوار و ناخواسته باشد، که خيلی دردانگيز استو توأم با مصائب عديده

مھاجران افغان در پاکستان از لحاظ اقتصادی و سياسی ــ امنيتی، به چھار  :رديف بندی مھاجران افغانستان در پاکستان

  :گروه تقسيم می شوند

 با انجام کار ھای شاقه در روی سرک ھا، در اين زمره آن عده از مھاجران بی امکان و بی پناھی جای دارند که الف ــ

در بازار ھا و مندوی ھا مثل دستفروشی، خرده فروشی روی کراچی و حمالی يا کار ھای ساختمانی با تھديد دائمی 

اين دسته بی پناه ترين و ضربت پذير دسته از مھاجران افغان در . پوليس پاکستان، به سختی لقمۀ نانی گير می آورند

  .پاکستان اند

دستۀ دوم آن عده از مھاجران جا افتاده اند که دارای کسب کار کوچک و متوسط بوده و سال ھاست که در پاکستان  ب ـ

اين دسته را اشرافيت مھاجران می نامند و دارای . زندگی کرده و از لحاظ اقتصادی در اقتصاد آن کشور مدغم شده اند

رزندان شان در مکاتب و دانشگاه ھای پاکستانی درس می خوانند و به سرمايه ای به ھم زده اند و ف . زندگی خوب اند

  .طور نسبی از رفاه و ثبات اقتصادی برخوردار اند

اين تعداد که از طريق بستگان شان . می نامند، يعنی از خارج تزريق می شوند" سيرومی"دستۀ سوم را مھاجران  ج ــ

 دارند، غيرفعال ترين بخش مھاجران افغان در پاکستان را می ھای پناھندگی در کشور ھای غربی" کيس"در خارجه 

  .خرج شان از بيرون می آيد و خود شان در مجموع زندگی عاطل و باطلی دارند. سازند

اراکين و کارمندان ستمگر، مفسد و خيانتکار قضائی، امنيتی، نظامی و اداری دولت ساقط شدۀ مزدور غنی به  د ــ

ًو فعال " ان جی او ھا" و روابط احزاب تسليم شده به امريکا و ھمبسته با اشغالگران و سران اضافۀ رھبران و کادر ھا

اين دسته که ننگ ھمکاری و ھمبستگی با اشغالگران و خيانت و ستم بر . پناه برده به پاکستان، در اين گروه جای دارند

نزد اربابان ...  به المان، اروپا، کانادا، امريکا وکشور و مردم خود را در کارنامۀ ننگين شان حک دارند، به اميد رفتن

تعدادی از افراد اين گروه شامل برخی . چند ماه قبل سر و صدا به راه انداختند که مؤثر نبود. شان، روزشماری می کنند

نظاميان، مھره ھای امنيتی، جواسيس امنيت ملی و منسوبان احزاب تسليم طلب راجستر شدۀ  ،ارنوال ھاڅ قضات،

علنی، با ھمکاری ميان دولت ھای المان ــ امريکا و کانادا با دولت پاکستان به شھر ھای المان مثل برلين، مونشن و 

. يستی خود قرار گرفته اند و اين انتقال ادامه داردکشور کانادا و غيره جا ھا انتقال يافته و در پناه حمايت اربابان امپريال

اعالم آمادگی دولت متجاوز المان برای پذيرش ماھانه يک ھزار افغان، در واقع برای نجات افراد ھمين دسته از 

 ريائی" انساندوستی" مزدوران تازه وارد شان به پاکستان طرح شده است، ورنه مھاجران فقير و بی پناه افغان از اين 

  .دول امپرياليستی بھره ای نمی برند

خلق مظلوم و محکوم پاکستان در مرحلۀ پسااستعماری، از گذشته بدين سو در دامان نظام ھای  :احزاب سياسی پاکستان

مستبد و نظامی وابستۀ بوروکراتيک دارای پايۀ طبقاتی فئودال ــ کمپرادوری وابسته به امپرياليسم قرار داشته و در 
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طبيعی است که ستمگری و استبداد . مورد ضربات کوبندۀ حکام مستبد و نظاميان پاکستان قرار گرفته استطول تاريخ 

  .خواه ناخواه به مبارزه پا می دھد و زحمتکشان پاکستانی نيز استثناء نيستند

 شرقی و به طور فعال در پاکستان در تحت اين نظام بوروکراتيک استبدادی وابسته به چندين قدرت امپرياليستی غربی و

جای احزاب و جريانات مترقی آن کشور در نقش مدافع حقوق و منافع ... عمده امريکا، انگليس، چين، المان و

فضای سياسی پاکستان به گورستان آرامی می ماند که به رغم فشار در عمق . زحمتکشان در ميانۀ ميدان خالی است

نه از .  سطح فريادی پرطنين از تحرکات مبارزاتی به گوش نمی رسدجامعۀ طبقاتی تقسيم شده به اغنياء و فقراء، در

  .دموکرات ھا، نه از مدافعان حقوق زنان تحت ستم، نه از ليبرال ھا خبری و اثری است و نه ھم از چپ

ًبناء در اين سرزمين کثيرالقومی از موجوديت احزاب مترقی به سويۀ ملی؛ از مطبوعات و آزادی مطبوعات و بيان، 

جريانات سيکوالر ناسيوناليست قومی چندی اين جا و آنجا ھمانند منظور پشتون، مبارزان بلوچ، بقايای . ری نيستخب

در ايالت سند و غيره سر بلند می کنند که گاه با تھديد و گاه با )" MQM(جنبش قومی مھاجر "  سرکوب شدۀ  جنبش

در پاکستان حکومت می کنند که به غير از ولينعمت و ارباب يکدسته از دھاره دزدانی . تطميع از حرکت باز مانده اند

   .امريکائی شان، به مرجع ديگری پاسخ گو نمی باشند

 


