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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١٧ سپتمبر ٢٠
  

   از المانافغاناخراج پناھندگان 
 از آن کشور اخراج نموده  خالف حقوق بشر و روش انسانی، عده ای از پناھندگان  بدبخت ما راالماندولت امپرياليستی 

 ادعا می کنند که اخراج شدگان افرادی اند که سابقۀ جنائی داشته و مرتکب جرم و جنايت شده المانمقامات امنيتی . است

. دانند  میالمانرا زادۀ روحيۀ تبعيضی دولت  ی را رد می کنند و آنالمانالکن افراد اخراج شده اين اتھام مقامات . اند

داخل دانند که چرا نمی تواند که از اتباع خود حمايت کند و برای آنھا در   مستعمراتی کابل را مقصر میمردم ما دولت

  . ه نمايدکار و خانه تھي

 را به اجبار از آن ی يک تعداد از پناه گزينان افغان روی اغراض سياسالمانگزارش ھا حاکيست که دولت امپرياليستی 

اخراج شدگان در کشور خود نه خانه دارند و عايد . جنگ زدۀ افغانستان نموده استکشور اخراج نموده و روانۀ کشور 

. شوند روی ھمين دليل بود که از افغانستان اشغال شده فرار کرده بودند، اما به زور برگرداننده می. که زندگی نمايند

ين کشور خطراتی را بار می آورد، در  ا شان دراج شدگان مرتکب جرايم شده و بودنی می گويند که اخرالمانمقامات 

  . را به شدت رد می نمايندالمانکه اخراج شدگان اين اتھام دولت  حالی

به ناچار مردم راه فرار  را . بی کفايت کابل نمی تواند برای مردم خود نان وآب و کار تھييه کنددست نشانده و  دولت 

از بخت بد که اين پناه گزينان در ديگر کشور ھا ھم . رنددر پيش می گيرند و فاميل ھای خود را پشت سر می گذا

اگر اخراج شدگان به افغانستان برسند، به کی روی آورند و . فرصت  زندگی کردن برای شان به آسانی ميسر نمی شود

توان زندگی کرد و  در يک کشوری که نه آزادی است و نه امنيت، چطور می. آن ھا کمک خواھد  کردبه کدام مرجع 

  .کار نمود

  . مردم ما بايد عليه اين دولت قيام کنند و سرنوشت خود را در دست گيرند

  

 

  

 

 


