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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١٧ اکتوبر ٠۶
  

  تداوم بی خانمان شدن در افغانستان
 ھا ھزار  تن منازل شان هحد اقل بيش از د. شماری شده است تجاوز به افغانستان و اشغال کشور باعث بربادی ھای بی

دولت  مزدورمستعمراتی  کابل که کمترين ارزشی برای مردم خود قايل نيست، . ًرا اجبارا ترک گفته و مھاجر شده اند

اين دولت مزدور تنھا و تنھا می کوشد . ًاصال به فکر اين نيست که آسايش فکری و فزيکی مردم خويش را تأمين نمايد

مردم می کوشند تا از شر اين دولت ضد ملی و ضد مردمی . ن حقانيت ببخشداوجوديت متجاوزکه در قدرت باشد و به م

  .ن مانع عمده در سر راه استارھائی يابند، اما متجاوز

 ھزار تن در يک سال اخير منازل خود ٢٠٠گزارش ھا حاکيست که به اثر تجاوز و جنگ ھای متداوم، حداقل بيش از 

يک عده وطن را ترک نموده و عده ای ديگر ھم درساير اکناف کشور پناه برده اند، . ترک گفته و مھاجر گشته اندرا 

دھد که در نه ماه اخير بيش  گزارش ملل متحد نشان می. که ھيچ جای افغانستان برای زندگی محفوظ نيست ين اغافل از

ين حادثۀ بی خانمان احمالت مکرر طالبان نقش مخرب در. ند ھزار تن خانه ھای شان ترک گفته و آواره شده ا٢٠٠از 

 اين اساسی ديگرھمچنان حمالت درون امريکائی که دوست و دشمن را نمی شناسد، عامل . شدن مردم داشته است

ين است، زمانی که مردم امشکل در. ربانيان را داشته اندقواليت قندوز، نورستان و پروان بيشتر . معضلۀ انسانی است

شود که مقامات  انه و کاشانۀ خود را ترک می گويند و به جای ديگر فرار می نمايند، بحران انسانی ديگری خلق میخ

بنابران بحران سر بحران پديد می آيد که دولت فاسد کابل . محلی و دولت  فاسد مرکزی قادر به روياروئی به آن نيستد

  .قادر به حل آن نيست

  . و رھائی کشور از قيد استعمار راه ديگری وجود نداردبه جز انھدام اين دولت فاسد

 

 


