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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ٠۵
 
 

  نا امنی و سرعت فرار از افغانستان
ملل متحد گزارش داده است که تعداد زيادی از مردم افغانستان از ماه جنوری بدينسو از افغانستان خارج شده تا 

اگر زعمای . مردم را نبايد مقصر دانست. خود و فاميل خويش يک جای مطمئن تر پيدا نمايندبتوانند برای نجات 

بودند، يک کپه زھر خورده  مستعمراتی کابل از کمترين وجدان انسانی برخوردار میادارۀ دولت فاسد و ضد بشری 

" آدم"آن ھمت بشری که اين اما کجاست آن غيرت انسانی و کجاست . دادند و به حيات پر از ننگ خويش خاتمه می

  .ھای حيوان صفت از آن برخوردار باشند

ترک گزارش ھای ملل متحد حاکيست که بيش از يک صد ھزار تن از مردم افغانستان در پنج ماه اخير کشور را 

کاش اين .  اين بدبختی استۀجنگ، ناامنی، تبعيض و فقر عوامل عمد.  و به سوی ديار بيکانگان فرار نموده اندکرده

. از آغاز تا انجام، به صد ھا مانع بر می خورند. مردم سرگردان بتوانند به آسانی به کشور مورد نظر خود برسند

 یدھند که آنھا را به جا قبل از ھمه قاچاقبران  به بھانه ھای مختلف از فراريان پول می گيرند و وعدۀ ميان تھی می

 توسط هروند و يا اينک دان قبل از رسيدن به مقصد، در قعر ابحار فرو میتعداد ازين نامرا.  ھای امن خواھد رساند

اگر چند تن آنھا به مقصد ھم برسند، اخراج از کشور متوقف فيھا فراريان را تھديد می کند . شوند رھزنان نابود می

 امنيت وحود دارد در کشوری که نه. من ھرگز مردم را مالمت نمی دانم. به سوی نيستی می کشاندرا و زندگی شان 

دولت فاسد و دست نشاندۀ کابل در عيش . و نه شرايط کار مھيا است، جوانان به جز فرار راه ديگری در پيش ندارند

فيوداالن سياسی و نظامی در زندگی اشرافی خود  غرق اند و نظاره گر اين بدبختی اند، ولی . و نوش خود است

  .  چرت نمی زنند

  . اه ديگر وجود نداردبه جزانھدام اين دولت ر

 


