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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ٢١
 

  ھم ميھن در آبھای ترکيه نابود شدند١٢
اين .  را از دست دادنديش تن از ھم وطنان ما در آبھای ترکيه جان ھای شيرين خو١٢طبق گزارشات، به تعداد 

اگر اين دولت از . مظلومان قربانی خيانت دولت مستعمراتی کابل شده اند که آنھا را مجبور به ترک وطن نموده است

صد افسوس که چه . کمترين عزت و آبرو برخوردار می بود، چنين حوادث دلخراش برای مردم ما اتفاق نمی افتاد

  . جناورانی بر مردم ما حاکميت دارند

با ھم مرتبط که نسبت بيکاری و بی بضاعتی از کشور فرار نموده و می خواستند ۀ  تن از اعضای جوان  دو خانواد١٢

ۀ ري سرنشينان در قعر بحۀ از طريق ترکيه به اروپا بروند، از نگون بختی قايق شان در آبھای ترکيه غرق شده و ھمتا

  . فرو رفتندمديرترانه

. دست آورنده گرفته بودند که از ذلت و مشقت در کشور فرار نمايند و لقمه نانی در جای ديگر بً اين ھا  مشترکا تصميم 

جم غفيری از مردم کابل  در مراسم . ھفت تن از قربانيان به کابل انتقال داده شدند و از پنج ديگر ھنوز خبری نيست

نرويد، تباه : "يکی از ريش سفيدان اين خانواده ھا با آه و ناله گفت. کرده بودتدفين اين قربانيان حادثۀ جانکاه شرکت 

 ھزار نفر حين رفتن به اروپا حيات ٣٠نظر به احصائيۀ رسمی، ." ھای تان را نگذاريد که کشته شوند شويد و بچه می

  . فيصد آن ھا ھم وطنان ما بوده اند١٢خود را از دست داده اند که 

ھزار دالر به جيب ھا د که فراريان توسط قاچاقبران انسان تشويق به فرار می گردند و ازين بابت صد  بايست ياد آور ش

قاچاقبران با  مقامات دولت مستعمراتی ارتباط دارند و يک قسمت پول را به آنھا تحويل می دھند تا مانع فرار . می زنند

  تن از افغانستان فرار کردند که پنج فيصد بيشتر نسبت ٢۵٠٠٠٠در سال گذشته به تعداد . و رفت و آمد قربانيان نگردند

  . بود٢٠١۴به سال 

  . گان تسليت می گوئيم و به دولت مستعمراتی و حاميان خارجی شان لعنت می فرستيم حادثۀ المنک را به تمام داغديداين

 

 

 
 


