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  کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١٧ جنوری ١٨
  

 صد ھا قربانی در راه به سوی اروپا
 حوادث غير قابل پيش بينی در داخل، طالبان و ميليشيا ھای مستعمراتی و در خارج. مردم ما جائی برای آرامش ندارند

بار ھا اتفاق افتاده که کشتی و يا قايق حامل پناه گزينان افغان سرنگون . برد جان شان را می گيرد و به کام نيستی می

قاچاقچيان انسان، ھزار ھا تن را به سوی نيستی " ناجوانمردی"ھمچنان . شده و مھاجران به قعر ابحار فرو رفته اند

  وطنان ما از کشور فرار می نمايند و مقصر اصلی کيست؟چرا ھم. برده است

 خود را یجان ھا) سرزمين موعود(دھد که صد ھا تن از ھم ميھنان ما در راه سفر به سوی اروپا  گزارش ھا نشان می

 یچنين حوادث غم انگيزاين بار اول نيست و بار آخر ھم نخواھد بود که . از دست داده و طعمۀ نھنگ ھا گرديده اند

زيادی از برادران و خواھران ناحيۀ  ين چند روز اخير شنيده شد که تعداد ادر. برای ھم ميھنان نامراد ما اتفاق می افتد

رسيدن به  نانی حيات خود را قبل از ۀجاغوری واليت غزنی در جريان مھاجرت به سوی اروپا  به منظور يافتن لقم

.  جوانان شده استۀدليل ترک وطن اين قربانيان، نبود شغل و کار است که گريبانگير ھم. منزل مقصود از دست داده اند

. صرف يک عدۀ قليل می توانند که خود را به کشور مورد نظر برسانند که آنھم در شرايط ناگوار قرار می گيرند

ست که نمی تواند و يا نمی خواھد که برای مردم  کشور کار خلق کند تا ًتقصير کامال متوجه دولت مستعمراتی کابل ا

دولت مستعمراتی که در اصل يک دولت ضد ملی و ضد مردمی .  کار کشور گرددیبتواند مانع فرار جوانان و نيرو

سعی  ستانی، خيانت و جاسوسی اند و تعمال دولت مصروف رشو. است، کمترين عالقه به آسايش مردم کشور ندارد

روزی خواھد رسيد سرسپردگان اجانب . ورزند که فقط خود را در قدرت نگھدارند و به فساد پيشگی ادامه دھند می

  .تاوان اين ھمه بربادی ھا را خواھند داد

  . گونه اطاعت و پيروی نيست اين دولت فاسد سزاوار ھيچ

  

  

  

 

 

 


