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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ٠٩
 

 سازمان عفو بين المللی اروپا را محکوم می کند
ين مورد بی اًانده و دول اروپائی کامال درسازمان عفو بين المللی اظھار می کند که ھزار ھا افغان در اروپا سرگردان م

اين عمل کشور ھای اروپائی صد .  را از کشور ھای شان اخراج نمايند افغانجويانتوجه بوده و سعی می کنند که پناه 

 جائی ندارند که بروند و دولت مزدور کابل ھم قادر نيست که  افغانجويانپناه . در صد بی عدالتی را ثابت می سازد

اقدام کشور ھای اروپائی خالف حقوق بشر بوده و بايد مورد تجديد نظر . ه نمايدخود وسايل زندگی را تھيتباع  برای ا

  .قرار بگيرد

گزارش ھا حاکيست که سازمان عفو بين المللی اقدام  کشور ھای اروپائی را در مورد اخراج افغان ھا مورد انتقاد قرار 

 افغان در اروپا جوياناين سازمان می گويد که پناه . ق بين الدول دانسته استداده و آن را يک عمل خالف دساتير حقو

کشور ھای اروپائی بايد بدانند که با اقدام اخراج پناه . در بدترين شرايط انسانی قرار دارند و مستحق ھر نوع کمک اند

  . مال می نماينديآنھا را پا، اين مردم را در خطر مرگ و بربادی قرار داده و حقوق بشر  افغانجويان

 ی به کشور باز گردند، نه جاجوياناگر پناه . دولت فاسد و دست نشاندۀ کابل کمترين توجه در مورد اتباع خود ندارد

تعداد زياد آنھا در خيابان ھا خواھند خوابيد . دارند که زندگی کنند و نه کاری دارند که حيات خود را به آن متکی سازند

دولت فاسد کابل از ھمه خصايل انسانی محروم است و خدمتگار .  شوند ت و آزار مردم ماجراجو واقع میکه مورد اذي

سازمان .  خود برگردند، به بدترين حالت مواجه می گردندۀ به کشور اشغال شدجويانپس اگر پناه . بيگانگان می باشد

  . کمی ترحم نشان بدھند افغانجويان عفو بين المللی از کشور ھای اروپائی می خواھد که در قسمت پناه

 جويانما ھم عمل ضد بشری کشور ھای اروپائی را محکوم می نمائيم و آن را خالف معاھدات جھانی در قسمت پناه 

  .دانيم می

  

 

 

 

 


