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 اخراج پناھندگان افغان از المان
 ۴٠ه به تعداد نزديک به دولت اين کشور تصميم گرفته است  ک.  استالمانمصيبت ديگر در انتظار پناھندگان افغان در 

افرادی که درخواست پناھندگی شان سه بار رد شده ھم .  اخراج نمايدالمانھزار تن از مھاجران و پناھندگان افغان را از 

اين در حالی است که دولت مستعمراتی کابل  کمترين احساس مسؤوليت نکرده و ھيچ . شامل اخراج شدگان خواھند بود

دست ھائی ھم در پشت پرده در کار است که مايل نيستند که ھم . عودت کنندگان اجباری ندارندگونه آمادگی در پذيرش 

  .ميھنان با عزت و آبرو برگردند

چون در افغانستان اشغال شده دولتی وجود ندارد . روزی نيست که پناھندگان افغان دچار سراسيمگی و پريشانی نگردند

 ھم مصمم است که المان.  افغان را مانند توپ فوتبال شوت می کنندناھجويانپکه حامی مردم خود باشد، ھر کشور ديگر 

سرنوشت بعدی . تعداد عظيمی از  افغان ھائی را که تا حال مورد پذيرش قرار نگرفته اند، ازين کشور اخراج نمايد

بی امنيتی، بيکاری و نبود سرپناه . بر می گردندروند و يا چگونه به افغانستان  اخراج شدگان معلوم نيست که کجا می

که مجامع بين المللی اخراج افغان ھا  در حالی. باعث شده است که مردم کشور ما جوقه جوقه از افغانستان فرار نمايند

اخراج " اين فرد مزدور به دروغ می گويد که  . مفسد از آن استقبال می نمايد" حامد کرزی"را محکوم می نمايند، 

ه داوطلبانه راه حل خوبی است، اين اخراج ھا موجب می شود افغان ھای تحصيل کرده که به وجود آنان در کشور ب

 شما ۀتنھا بخت ما اين است که کنار ھم باشيم و با تروريسم مبارزه کنيم؛ از اين رو به ھم.  شدت نياز داريم، بازگردند

کاش برادران کرزی نصيحت برادر خاين ". بايد کشور خود را بسازيمتوصيه می کنم در کشور بمانيد و فرار نکنيد؛ ما 

ھم دور دنيا در "  حامد کرزی"خود . خود را  بشنوند و به افغانستان برگردند و سرمايه ھای دزدی شده را برگردانند

ند که برای مردم اگر کرزی  و غنی و عبدهللا قادر باش. ی در افغانستان دارده ئحال گشت و گزار است و زندگی افسان

  .  خويش کار و نان بدھند و امنيت را تأمين نمايند، ھيچ کس از کشور فرار نخواھد کرد

که دولت فاسد و مستعمراتی احساس انسانی  وقتی.  کشور ھای خارجی به حال ما دلسوزی ندارند و نبايد ھم داشته باشند

  . ندارد، چرا بيگانگان را مالمت کرد

 

 

 
 


