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ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΖΑΒΕΝΤ ΑΣΛΑΜ
ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΠΑΚΙΣΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Η σύλληψη του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος Τζαβέντ
Ασλάµ είναι µια τιµωρητική ενέργεια της Κυβέρνησης για την δράση του στην
υπόθεση της καταγγελίας των απαγωγών των Πακιστανών µεταναστών.
Το ένταλµα σύλληψής του από την χούντα του Πακιστάν και η προθυµία της
ελληνικής κυβέρνησης να τον συλλάβει και να τον απελάσει είναι ένα
αδιαµφισβήτητο αποδεικτικό στοιχείο ότι ο κ. Καραµανλής και ο κ. Μουσάραφ
συνεργάζονται αλληλέγγυοι, στην ουσία, προς την πολεµοκάπηλη πολιτική Μπους
και Μπλέρ µε αιχµή την ισλαµοφοβία.
Συνιστά ακραία πρόκληση το γεγονός ότι την ώρα που Πακιστανικό
∆ικαστήριο αρνήθηκε να αποφασίσει για τις στηµένες κατηγορίες περί λαθραίας
κίνησης προσώπων σε βάρος του Τζαβέντ Ασλάµ µε αιτιολογία «ότι πρόκειται για
πολιτική διαµάχη» να επεµβαίνει το Ελληνικό Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης
επιδεικνύοντας, «χάριν της νοµιµότητας» υπερβάλλοντα ζήλο. Είναι πρόκληση όταν
τα ελληνικά δικαστήρια πριν ένα µήνα τον αθώωσαν για παρόµοια κατηγορία τώρα
να φυλακίζεται.
Στο πρόσωπο του Τζαβέντ Ασλάµ, διώκεται µια γενναία φωνή καταγγελίας
των απαγωγών 28 Πακιστανών που αποδεδειγµένα έγιναν και οργάνωσαν οι
βρετανικές µυστικές υπηρεσίες σε συνεργασία µε την ΕΥΠ. ∆ιώκεται το
αντιπολεµικό κίνηµα που υπεράσπισε τους πακιστανούς από τις ρατσιστικές
επιθέσεις του κ. Πολύδωρα που καταλόγισε τις απαγωγές στους ίδιους γιατί είναι
τάχα το «εθνικό τους σπορ»! ∆ιώκεται το κίνηµα ειρήνης που παλεύει για το
τερµατισµό της κατοχής στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη.
∆ιώκεται το κίνηµα υπεράσπισης των δηµοκρατικών ελευθεριών και των
δικαιωµάτων των µεταναστών σε µια δηµοκρατική και ευνοµούµενη χώρα..
Όλοι µαζί να δώσαµε τη µάχη ενάντια στην ποινικοποίηση της αντιστασιακής
– δηµοκρατικής δραστηριότητας των Πακιστανών στην Ελλάδα γιατί είναι µια
γνήσια φωνή αντίστασης ενάντια στο ∆ιεθνές Παρακράτος αλλά και στην Ελληνική
Κυβέρνηση στο βαθµό που συµµετέχει σε επιχειρήσεις παράνοµων απαγωγών,
µυστικών φυλακίσεων και υποκλοπών.
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