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     کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ٠٧
 
 

  برگشت پناه گزينان از پاکستان و آيندۀ نامعلوم آنھا
 مستعمراتی کابل توانائی اين را ندارد که برای دولت. دولت فاشيستی پاکستان پناه گزينان افغان را اخراج می کند

حال اين مردم چه خواھد شد؟ در آوانی که جوانان ما از گرسنگی و . ه کند نان و خانه تھي، برگشت کنندگان مھاجر کار

بيکاری کشور را ترک می گويند و با ھزار ھا خطر جانی و حياتی خود را در يک محلی ديگر می رسانند، برگشت 

پاکستان ھم .   از ھم مينھان ما ار پاکستان، دولت بی کفايت کابل را در يک مشکل بزرگ قرار داده استیعظيمتعداد 

  . ناخن افگار می پالد تا افغانستان را در زير فشار قرار دھد

 تجاوز  ثور و٧بعد از کودتای روسی .  کشور اخراج نمايد آنپاکستان تصميم گرفته است که پناه گزينان  افغان را از

.  کشور فرار کردند تا از دم تيغ جالدان خلقی و پرچمی نجات يابندزشوروی به افغانستان، ھم ميھنان ما جوقه جوقه ا

 افغانپناگزينان . افراد بی وسيله سال ھا در پاکستان و ايران باقی ماندند و نسل نو آنھا در ھمين دو کشور به دنيا آمدند

  .شوند، اين بار حين برگشت به زادگاه خود که تا حال ھم در دست بيگانگان است بار ديگر مھاجر می

 بحران سياسی بين پاکستان و افغانستان، اسالم آباد را به انتقام گيری وادار ساخته تا کابل را تحت فشار قرار داده و 

 ھزار ٢٠٠بيش از .  پاکستان اقامت داشتندقربانی اين تشنج، پناه گزينان افغان اند که سال ھا در . وادار به تسليم سازد

پناه گزينان شکايت دارند . پناه گزينان افغان از پاکستان اخراج شده که بيشترين آن رقم در ماه سپتمبر امسال بوداز تن 

گويند که اينھا می . تواند دولت مستعمراتی کابل ھمين زندگی ابتدائی آنھا را که در پاکستان داشتند، آماده ساخته نمی"که 

تواند و ما بار  ما زندگی راحت در پاکستان نداشتيم، اما نيمه يک چيزی بود که دولت ما حتا آن را آماده ساخته نمی

با اين نارامی که در افغانستان وجود دارد و تدوام تاخت و تاز طالبان که ".  ديگر سرگردان در دشت ھا خواھيم ماند

  .اند، پناه گزينان به آيندۀ نامعلومی بر می گردندزندگی مردم را سخت در خطر انداخته 

ه نمايد، آن دولت مستحق اطاعت نيست و بايد سرنگون اتباع خود نان، خانه و کار تھيکه يک دولت نتواند برای  زمانی

  . گردد

  

 

 

 


