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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ دسمبر ١٠

  

 بی سرپناھی  بيجاشدگان افزايش يافته است
  

  خانه و کاشانه به سر میبر حسب بعضی گزارش ھا، بيش از ششصد ھزار تن در داخل کشور سرگردان بوده و بدون

 سال اخير، نظام مستعمراتی زادۀ تجاوز امريکا قادر نشده است که حد اقل شرايط زندگی را برای ١٣در خالل .  برند

که خود  زمانی. نظام فاسد از ھمسايگان تقاضا می کند که با پناه گزينان افغانی رويۀ نيک نمايند. مردم خود آماده سازد

ی برايش باقی می ماند که از بيگانگان خواھش ئ ھم ميھنان را معاونت نمايد، چه آبرو،تواند در داخلدولت مستعمراتی ن

  .  نمايدان افغانترحم برای مھاجر

 جنگ بعداً . کودتای ضد ملی و ضد مردمی خلقی ھا و پرچمی ھای خاک فروش، ميليون ھا افغان را بی وطن ساخت

سپس وحشت طالبان موج . ادی صد ھا ھزار تن ديگر را بی خانمان ساخت داخلی و حاکميت گروه ھای وحشی جھیھا

 و بمباران شرق و جنوب کشور توسط وحشيان کرزیسيس حکومت دست نشاندۀ أت.  از بدبختان را  خلق کردیديگر

در مجموع، مردمان ملکی صدمات جبران ناپذيری . ی حيات مردم ما ابعاد جديد داده شرايط ضد انسانبامريکائی و ناتو 

  .سال اخير متحمل شده اند  ٣۶از حالت  نا ھنجار 

  تعداد  بيجا شدگان داخلی طی چند سال اخير طور غير مترقبه افزايش يافته  است که ھنوز ھم  به ھمين منوال ادامه 

که،  تعجب آور اين. زنند  حالت زندگی مواجه بوده و با فقر و گرسنگی دست و پا می با بدترينهھزاران خانواد. دارد

که يک نظام  وقتی.   به کشور باز گردند، در ايران و پاکستانو می نمايد که پناه گزينان افغاننظام مستعمراتی کابل آرز

ينان حاضر به بازگشت شوند؟ تا کنون، گزه يه نمايد، چطور ممکن است که پنابرای مردم خويش نان و مسکن تھنتواند 

  . نظام مستعمراتی نتوانسته است که به وعده ھای خود برای تأمين حد اقل شرايط حياتی وفادار باقی بماند

 چپاول و ،نظام مستعمراتی که فاسد ترين در جھان است با حمايت حاميان اجنبی مصروف تاراج ثروت ملی، چور

ه راه نبا اين روش، چرا نظام مستعمراتی در فکر آرامش مردم خود باشد؟ يگا. استثروت مند ساختن دزدان داخلی 

  .   سرنگون ساختن خود نظام  و آزاد ساختن کشور از قيد بندگی است

  

 

  


