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 خيانت دولت مستعمراتی به جوانان
دست ه شوند و برای بمردم بيچارۀ ما دسته دسته از کشور خارج می . بيکاری در افغانستان اشغال شده بيداد می کند

اين از ما شاھد بوده ايم که ھزار ھا تن .  نانی به ھزار مصيبت خود را به يک سرزمين ديگر می رسانندۀآوردن لقم

دولت ذليل کابل ھرگز در فکر آرامش .  نھنگ ھا شده اندۀگان حيات خود را در نيمه راه از دست دادند و طعمراآو

ام فاسد در خود پيچيده است تا چگونه بتواند از سقوط حتمی نجات يابد اين نظام اين نظ. ًکشور خصوصا جوانان نيست

  .   در قدرت باقی بمانندهفاسد صرف می خواھد که اشغال کشور تداوم يابد تا فاسقان سياسی ھميش

نظام دست . ًتوانند شغلی بيابند، زيرا اصال کاری وجود ندارد که در عقبش بروند ھزار ھا جوان تحصيل يافته نمی

از بيکاری و را نشاندۀ کابل ھرگز در صدد ايجاد کار توليدی نيست که جوانان و ساير اقشار مردم را جذب نموده و آنھا 

توجه دولت مستعمراتی کابل بيشتر به سوی فساد و فساد پيشگی است و ھرگز آسايش مردم در . بالتکليفی نجات دھند

امروز صد ھا فاکولته در افغانستان خلق شده است که يک تعداد آن .  کند ذھن اربابان نصب شده در قدرت خطور نمی

ين فاکولته ھا نامنويس می کنند به اميد اباوجود اين، ھزار ھا محصل در. بی کيفيت اند و فاقد ارزش اکادميک می باشند

  . ھدر رفته استشوند که سعی شان به  الکن متوجه می. دست آورنده که بعد از فارغ الحصيلی، کاری ب اين

اين . يوسيت آتش زده و يا پاره پاره کرده اندأخبر ھا می رساند که يک عده از جوانان شھادتنامه ھای خود را از روی م

د يک ديگر را تخريب نموده و کوشدولت فاسد شب و روز با خود در جنگ است و ھر يک از سردمداران نظام می 

در زجر دھنده است که ممکن است اصل تشکيل جامعه و خانواده را تخريب بيکاری آنق. خود را شريف تر جلوه دھند

دھد و از خانوادۀ فقير کی دختر می  به يک شخص بيکار کی دختر می. جوانان قادر نيستند که ازدواج نمايند. نمايد

اين يکی از . امپرياليسم سعی دارد که مردم ما را مادی پرست بسازد و حرص و ولع آنھا را افزايش دھد. گيرد

   .خصوصيات جامعۀ سرمايه داری است که استعمار می خواھد آن را به سرزمين ھای اشغال شده ھم صادر نمايد

  . دست آوردن آزادی و استقالل، مردم ما روی سعادت را نخواھند ديده بدون سرنگونی اين نظام فاسد و ب

 

 

 


