
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ١٢
 

  افغان از برتانيهجوياناخراج پناھ
رتانيه اخراج نموده و آنھا  افغان را از بجويانپناھحکومت محافظه کار کامرون تصميم گرفته است که تعداد زيادی از 

بعد از حوادث اخير تروريستی در اروپا و امريکا، نيرو ھای دست راستی مذھبی و غير مذھبی . را دوباره آواره سازد

اما در . ورند که از آمدن مسلمانان جلوگيری نموده و حتا آنھا را اخراج نمايند آين دو قاره بر حکومات خود فشار میادر

  .خوانند را ضد بشری می ت مردم اين کشور ھا از تصميم نادرست حکومات شان انتقاد می نمايند و آنين زمان اکثريع

ه نمايد، دم خويش تھيتواند آسايش، امنيت، خانه و نان برای مر تقصير ھمه متوجه دولت مستعمراتی کابل است که نمی

آوردن دست ه  گويند و در سرزمين بيگانه برای بًبنابران مردم ھم اجبارا و با تحمل ھزاران مشقت، ميھن را ترک می

  . نانی پناه می جويندۀلقم

 افغان را تھديد نمی کرد و دست جوياناگر نظام مستعمراتی کابل در فکر مردم و ميھن می بود، حوادث دلخراشی پناھ

 بايد مورد احترام قرار گيرند و از کمک ھای بشر جوياننظر به دساتير حقوق بشر، پناھ. نگر بيگانگان نمی شدند

  . کشور ھای متوقف فيھا مستفيد گردندۀدوستان

جويان سسۀ معاونت پناھؤم.   افغان از برتانيه  يک عمل ضد حقوق بشر بوده و غير قابل توجيه استجويان اخراج پناھ

تی دانسته و آن را خالف اساسات حقوق حماي" فرھنگ غير قابل باور"در برتانيه، اين تصميم حکومت کامرون را يک 

 افغان که از جنگ، غربت و بيکاری جوياناکثر محققان حق بين برتانيه معتقد اند که پناھ.  انداعالم داشته جويانپناھ

اگر تصميم حکومت کامرون عملی گردد که بعيد ھم نيست، اين ھم . فرار می نمايند، حق دارند که در برتانيه باقی بمانند

  .يکی از بزرگترين خطاء ھای بشری خواھد بود

که يک دولت مستقل ملی در افغانستان حاکميت را در دست نگيرد و استقالل  که بار ھا متذکر شده ام، تا زمانی طوری

افغانستان اعاده نگردد و در نھايت امنيت وآسايش فراھم نشود، مردم بينوای ما سرزمين مادری شان را ترک خواھند 

  .  آن جاست که، بيگناگان تصميم می گيرند نه ما. سوی ديار بيگانه خواھند شتافته بگفت و 

 

 

 
 


