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  ۹/۵۰/۲۰۲۰                                              ی وسف ی اخترمحمد 

 تخطی های صریح ایران و پاکستان از قوانین و حقوق مهاجرت 

ایران و پاکستان همسایه های افغانستان با آنکه عضویت سازمان بین المللی مهاجرت آی. او. ایم.  را دارند، مگر  
 قوانین و حقوق مهاجرت را در مورد مهاجرین افغان در کشور های شان مراعات نمی ایران و پاکستان هیچیک از

کند. دولت های ایران و پاکستان با تخطی های صریح از حسن همجواری و قوانین مهاجرت از مهاجرین افغانستان 
بحیث حربۀ علیه افغانستان  برای بدست آوردن اهداف شوم غیر قانونی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی خویش کار  

خباراتی ایران و پاکستان با کشتن عمدی و ترور میگیرد. اسناد فراوان انکارناپذیر وجود دارد که دستگاه های است
شخصیت سیاس و ملی مهاجرین افغان پرداخته اند، یکی از مشگالت عمدۀ  کنونی دولت افغانستان مداخالت  ایران و 

پاکستان نصب حلقات و مهره های بنیاد گرا افراطی در دستگاه دولتی و مقامات باالیی درحکومت افغانستان توسط  
 ای استخباراتی ایران و پاکستان است.دستگاه ه

ایران و پاکستان با داشتن روابط مشترک مذهبی و زبانی مهاجرین افغان نخست مهاجرین افغان شستویی مغزی می  
نمایند، بعدأ آنان بعدآ مسلح نموده برای برای ادامۀ جنگ در صفوف لشکر فاطمیون، طاطبان، داعش و غیره گروپهای 

     ازد.    ویرانگر مسلح می س
   

میالدی جنگ    1۹88-  1۹8۰قبل از تأسیس لشکر فاطیمون طی سالهای  آیت هللا خمینی  : در قیادت  لشکرفاطمیون  -اول  
ا برای سلطه جویی اهداف  بنیادگرایی افراطی  ایران  با عراق، دولت بنیادگرا افراطی اخوندی ایران مهاجرین افغان ر

درمناطق مرکزی افغانستان از هرات، بامیان، غزنی،  آیت هللا خمینی  را  خویش تحت حمایت سپاه پاسداران  خط پیروان  
سمنگان تا  بلخ،  ایجاد کردند وهم هم تعداد زیادی از مهاجرین افغان در ایران را    در صفوف سپاه مسلح ساختند و  

ر جبهات جنگ با عراق فرستادند.  تعداد زیادی از مهاجرین افغان در جنگ ایران با عراق کشته شده است. کشته د
شدگان جنگ ایران با عراق بعد از مرگ شان یک عدد کلید پالستیکی جنت ساخت جاپان را در کفن با خود می بردند.       

ر داخل خاک افغانستان شبکه های اطالعاتی و امنیتی خود را دولت بنیادگرا افراطی اخوندی ایران در سالهای جنگ د
به کمک سپاه پاسداران و گروه های حزب " وحدت" ایجاد کردند.  در وقت  )آیت هللا خمینی(بنام پیروان خط امام 

افغانستان مخفی نموده بودند، مگر با سقوط در  )آیت هللا خمینی(حکومت طالبان فعالیت علنی خود را پیروان خط امام 
حکومت طالبان مجددأ تحت نظر تحت قاسم سلیمانی بکمک کریم خلیلی معاون رئیس ریاست جمهوری افغانستان در  
دولت حامد کرزی و محمد محقق معاون عبدهللا عبدهللا،  مراکز متعدد خود را در افغانستان در مرکز دشت برچی 

 رات، مرکز بامیان، مرکز درۀ صوف سمنگان و مرکز بلخ را شهرکابل، مرکز شهر ه
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در افغانستان گاهی مورد حمالت گروه داعش    )آیت هللا خمینی(دوباره علنی فعال نمودند. این مراکز    پیروان خط امام  

ث پخش عقاید بنیاد در افغانستان بحی   )آیت هللا خمینی(نیز قرار میگیرد. سپاه پاسداران ایران از مراکز پیروان خط امام  
گرایی افراطی شیعیان و سرباز گیری از میان جوانان افغان برای اکمال صفوف سپاه پاسداران ایران و لشکر فاطمیون 

 نیزاستفاده میکند.  
 

 داشتند .احمدشاه مسعود و قاسم سلیمانی سر لشکر سپاه پاسداران ایران روابط و اهداف مشرک 
 

میالدی    ۲۰11:  لشکر فاطیمون متشکل از مهاجرین افغان در چوکات سپاه پاسدران ایران در سال  لشکر فاطیمون   -اول
برای جنگ سوریه تشکیل شده است.  دولت بنیادگرا افراطی اخوندی ایران هزاران تن مهاجرافغان را برخالف قوانین 

اطمیون تحت رهبری قاسم سلیمانی برای محاربات جنگی در شرق میانه در صفوف لشکر ف  و حقوق مهاجرت بین المللی
تنظیم، تجهیز و مسلح نموده و مرکزلشکر فاطمیون در مشهد ایران هم سرحد با والیت هرات افغانستان است. تا کنون  

 ه است. بیش از سه هزار تن مهاجرین افغان در صفوف لشکر فاطمیون در جنگ های ایران در  شرق میانه کشته شد
ویدویی زیر شما مصاحبۀ جالب و دیدنی سید مسافر مهاجرافغان  یکی تن از روضه خوانان مداح در صفوف لشکر  

فاطمیون با تلویزیون ارمان را ببینید.  دولت بنیادگرا افراطی اخوندی ایران چگونه نسل جوان مهاجرافغان را مغر  
 یه و عراق بحیث مواد سوخت آتش جنگ استفاده می کنند.    شویی می کند، از آنها در خط مقدم جبهات جنگ سور

o3crAl-https://youtu.be/TFzq   
( سال است که در آتش جنگ 4۰مهاجرین افغان در لشکر فاطمیون افغانستان میهن او  بیش از )زادگاه سید مسافر *  

هاجرافغان در لشکر فاطمیون و والدینش برای اهداف ایران مبارزه می کند که ایران باید مسید مسافر می سوزد، مگر 
 بهشت روی زمین و پایتخت تمام شیعیان جهان باشد.   

   برای آن می جنگد که یک خشت از مقبرۀ سیده زنیب در دمشق پایتخت سوریه هم ضایع نه شود.  سید مسافر*  
ان که در لشکر فاطمیون سپاه پاسداران ایران خدمت می کند،  فقط دو درجه دارد،  میگوید مهاجرین افغ* سید مسافر 

است،  در زمانیکه در صف لشکر فاطمیون در جنگ ایران در سوریه و عراق کشته می شود   "خدمتگار"درجه اول 
 را می گیرد.   "سردار"لقب 

کوس و متضاد باورنا کردنی در روابط دولتی و  در چند دهۀ اخیر درافغانستان تناسب مععدم موجودیت  دولت ملی * 
سیاسی در افغانستان جریان دارند، عساکر امریکایی و ناتو برای صلح و عمران در افغانستان  میجگند و کشته می شود. 

 گو باشد.   امریکا و متحدین آن ساالنه    بیلیونها دالر را  به افغانستان کمک میکند. باید زمامداران امریکایی و افغان جواب
مهاجرافغان در لشکر فاطمیون با نفرت شدید  در سوریه علیه امریکا و متحدین امریکا می جنگد، دشمنی * سید مسافر  

 معما نیست بلکه حقیقت تلخ است.  سید مسافر با امریکا
معاون رئیس ریاست جمهوری افغانستان در بدتر از همه چیز رهبران حزب وحت "وحدت"  افغانستان کریم خلیلی * 

دولت حامد کرزی و محمد محقق معاون عبدهللا عبدهللا و سایر مخالفین سیاست امریکا و کشورهای غربی در افغانستان، 
مدافعان سرسخت دولت اخوندی ایران، پیروان خط امام )آیت هللا خمینی(،  حمایت سپاه پاسداران ایران و لشکر 

ندترین مقامات دولتی افغانستان قرار دارد  معاش، مصارف دسترخوان و موتر های ضد گلوله با فاطمیون در بل
 بادیگارهای شان را از از پول مالیه دهندگان امریکا اخذ میدارد.

در جنگ های عظمت طلبانه ایران در سوریه و عرق  بدون اجازه پولیس ورثه و دوستان همین سرداران کشته شده *  
ایران  و روزها انتظار برای بدست ورقۀ حق العبور حق ندارند که تابوت های کشته شدگان خود را در داخل ایران  

 برای تدفین از یک محل به محل دیگر انتقال بدهد. 
بی مانند ایران و پاکستان و تعداد از کشور های عربی خارج از ایجاد دولت های  متکی بر اساسات روبینایی و مذه

اهداف منافع ملی کشور ها می باشد. دولتهای روبینایی و مذهبی در نهایت امر به دیکتاتور ظالمانه برای ملت مبدل 
ر در عمل  می گردد. دولت های مذهبی در شعارهای شان ارمغان جنت را به مردم مسلمان خوشباور تبلیغ می کند،  مگ

 مردم کشور و تمام ملت مظلوم و بیدفاع  را به چاه آتش دوذخ  می اندازند.        
هموطنان مجبور افغان سید مسافر که برای کار های شاقه و اعمران ایران می آید قوای سرحدی ایران آنان به ابهای 

اجران  مجبور افغان و ورثۀ متعرض دریا ها غرق می سازد و یا با مرمی می کشد. در زیر شما اجساد کشدگان مه
 مقتولین را که توسط قوأی سرحدی ایران در آبهای هریرود غرق ساخته اند می بینید.  
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در تمام مقامات بلند پایۀ حرارشی دولتی افغانستان عمال شبکه های جاسوسی استخبارات ایران و پاکستان نفوذ کامل  

ت و جنایات ایران و پاکستان را  دارد.  حکومت افغانستان توسط عمال بیگانه رهبری ومی شود و جلو هیچ نوع  مداخال
 در افغانستان نمیگیرد.                

میالدی شاگردان   1995و    1994گروه جنگی طالبان توسط آی. اس. آی پاکستان طی سالهای    طالبان و داعش:  -دوم 
اعراب ایجاد  مدارس مذهبی پاکستان از فرزندان مهاجرین فقیر افغان وپاکستان به حمایت مالی و نظامی تروریستان

 وارد کابل پایتخت افغانستان شدند.    1996وارد قندهار و در سپتمبر سیاه  1995گردیده و در تابستان سال 

 
 

به جدال و مشاجره گذاشته شود، یا به قیمت کم در بازی  نه باید، به هیچ صورت قدرت     احساس ملی در جهان امروز
برای فروش گرفته شود، مقدم بر همه در یک زمانی که، چنان یک مظهر از خود جلوه می دهد، که گویا کینۀ بیگانه 
درین و یا آن نوع بازی در اکثریت مناطق کرۀ زمین، شکل یک آیدیالوژی مسلط مردمی را بخود گرفته باشد. اما 

نه ها و عالمت ها، با وجو آنکه خیلی تند و سخت هم احساس شود، مجاز نیست که با تشخیص و پیش بینی نشا
 -افزایند می هویت و ملی غرور تحکیم خاطر به تأریخی منظر پس - طوالنی عنعنۀ یک خود برای ها ملت »اکثریت

 "تأریخ رسند... می عقب به 19 قرن از تر فرا امروزی، های ملت از کمی خیلی تعداد بازهم لیکن شوند، می مدعی
 تأریخ رد "هوبسباوم"،  سازد."...«  می را "ملت اند: گفته  زمان یک آگاهان  که شود می گفته فهمیدن"، غلط را خود
  کند. ارزیابی  آنرا مفهوم و اصلیت تا کند، می جرأت و کند..« می تشخیص سال ۲۰۰در را گرائی ملت و ها ملت

 با معالجه و درمان عوضی گرفته شود."   مرض تلقی شود و یا
 " اریك هوبسباوم"
 پای. 
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