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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جنوری ١۵
 

 اخراج سه ھزار کارگر از بگرام
کز نظامی در بگرام اخراج قوای متجاوز امريکا در بگرام، به بھانۀ داليل امنيتی، سه ھزار کارگر ھم ميھن ما را از مر

کارگران افغان مردم محلی و عاجزی اند که صرف برای زنده ماندن در . نموده و به عوض آنھا خارجيان را آورده اند

نظر به يک و يا دو حمله ای که بر مرکز نظامی . کردند و مزد ناچيز می گرفتند مرکز نظامی امريکا کار می

ًاداران امريکائی نظام مستعمراتی کابل مردم بی گناه را مجازات نموده و تقريبا  صورت گرفته، بئین امريکاامتجاوز

  . کارگران افغان را اخراج کرده اندۀھم

گزارش ھا از ناحيۀ بگرام يعنی يکی از قرارگاه ھای عساکر متجاوز امريکا در افغانستان حاکيست که مقامات نظامی 

زار تن از ھموطنان کارگر ما را از مرکز نظامی اخراج نموده و به جای آنھا امپرياليسم امريکا در بگرام به تعداد سه ھ

نظاميان امريکا مدعی اند که برای تأمين امنيت قرار گاه نظامی . ھندی ھا، فيليپينی ھا و تايلندی ھا را استخدام نموده اند

ًدور و نواحی بگرام استخدام شده و معموال کار ھای کارگران افغان از  . بگرام مجبور شدند که اين تصميم را بگيرند

نسبت نبود کار و شغل در افغانستان، معلوم . ين طريق امرار حيات می کردندادادند و از عادی حتا شاقه را انجام می

  .نيست که اين کارگران بيکار کجا خواھند رفت و چطور شکم گرسنۀ فرزندان خود را سير خواھند کرد

تی و بی حيثيت کابل صالحيت ندارد که در مورد اتباع خود تصميم بگيرد و خارجيان را از بد رقتاری  دولت مستعمرا

چندی قبل، دو و يا سه حمله بر قرارگاه نظاميان متجاوز امريکا در بگرام صورت . در مقابل مردم خود برحذر بدارد

 کارگران افغان را مجازات نمايند و آنھا را از ۀن امريکائی مصمم شدند که ھماگرفته بود که روی ھمين دليل، متجاوز

  . قرارگاه نظامی شان اخراج نمايند
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