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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ٢٢
 

 فرار متداوم نظاميان
حب اکنون خبر می رسد که عساکر و صا. چند روز قبل از فرار ديپلمات ھای نظام مستعمراتی کابل گزارش دادم

تقصير متوجه دولت مزدور کابل است که . دست آوردن فرصت، فرار می کننده منصبان دولت مستعمراتی کابل با ب

گروه ھای نظامی که غرض آموزش به امريکا . نمی تواند امنيت و آسايش مردم به شمول نظاميان خود را تأمين نمايد

کانادا بھترين محل برای . کانادا و حتا مکسيکو می روندمی آيند، بعد از مدتی محل اقامت را ترک گفته و به سوی 

اکثر اين نظاميان از شرايط بد زندگی، اشغال . شوند تقاضای پناھندگی سياسی است و بدون مشکالت زياد پذيرفته می

  .ن امريکائی شکايت دارنداکشور و بد رفتاری متجاوز

ادارۀ اختصاصی مفتش عمومی برای اعمار مجدد افغانستان گزارش داد که نظاميان افغان که برای آموزش به امريکا 

 تن از ١۵٠تا حال به تعداد بيش از . ًمی آيند، بعد از مدتی که چھار طرف خود را شناختند، دفعتا ناپديد می شوند

اين . ين کشور فرار نموده اند ای به امريکا آمده بودند، ازصاحب منصبان نظام مستعمراتی کابل که غرض آموزش نظام

شرايط پذيرش پناھدگی در . اداره اظھار می کند که اکثر فراريان نظامی به کانادا رفته و تقاضای پناھندگی می نمايند

خواست پناھندگی کشور کانادا زياد مشکل نيست و پناھندگان به سھولت می توانند از سرحد امريکا و کانادا گذشته و در

ن، شرايط بد زندگی و بی امنيتی داليل اساسی برای ااشغال کشور، مزدوری دولت مستعمراتی کابل نزد متجاوز.  بدھند

الکن در افغانستان اشغال شده و بدبخت اين  ھر فرد حق دارد که در صلح و آرامش زندگی نمايد،. ترک وظيفه است

  .فرصت برای کسی ميسر نمی شود

 .که اشغال و کشتار ادامه يابد، فرار مردم ما در ھر سطحی است که است، ادامه خواھد يافت یتا زمان

 

 

 

 


