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 فرار جوانان از افغانستان
  

يک نظام ضد ملی و که  وقتی. حالت بد  افغانستان باعث شده است که تعداد کثيری از جوانان ما از کشور فرار نمايند

ًضد مردمی نتواند آسايش را برای مردم خاصتا جوانان کشور آماده سازد، اين قشر حق دارد که برای تأمين معيشت راه 

  .ديگری بجويند که ھمانا فرار از کشور است

تقاضای " دولت خويش"مردم حق دارند که از . ًنظام فاسد و دست نشاندۀ افغانستان اصال در فکر مردم خود نيست

مھم تر از ھمه خلق کار ھای . امنيت، تعليم و تربيه، مساوات، عدالت اجتماعی، بيمۀ صحی و خوراک و پوشاک نمايند

در . تواند مھم ترين انگيزه ھای  عشق به ميھن تلقی گردد توليدی، استخدام، اعمار زيربنای اقتصادی  و رفاه عامه می

ًاين حالت کال . مندی به ميھن نداشته و حس وطندوستی در ايشان می ميرده  اين عوامل، مردم کمترين عالقۀفقدان ھم

دست آوردن لقمه نانی چه بايد بکنند؟ بايد کار کنند ه مردم و جوانان ما برای ب. کند در مورد افغانستان کنونی  صدق می

بايد در فعاليت ھای اقتصادی و توليدی سھيم گردند که . باشند که ميسر نيستبايد در آسايش و امنيت . که وجود ندارد

پس بايد راه ديگری را در پيش گيرند که ھمانا فرار از سرزمين اجدادی و پناه بردن در کشور . واندی تسراغ شده نم

شوند،  سر راه مواجه میبا وجود ھزار و يک خطر که در . جوانان ما سيل آسا از کشور می گريزند. ھای بيگانه است

. دھند که خطرات را بپذيرند تا از شر انسان ھای خبيث و پست فطرت در کشور خود رھائی يابند جيح میباز ھم تر

 خود فروختۀدولت .  ما که بھترين و بزرگترين سرمايۀ معنوی کشور بودند، در قعر ابحار فرو رفتند ھزار ھا جوان

که حتا  جالب اين. ه از چگونکی حوادث و سر به نيست شدن اتباع خود با خبر گرددافغانستان اين شھامت را ندارد ک

ترجمان ھای داخلی که در خدمت تجاوز گران امريکائی و ناتو قرار داشتند و برای خدمت گزاری برای  آينده در 

رجی نباشد، زندگی مشقت باری داند روزيکه باداران خا اين گروه مزدور می. افغانستان تربيه شده اند، ھم فرار می کنند

دھد و افغانستان را از نيرو  که بی سروسامانی در کشور، سرمايه ھای معنوی را برباد می خالصه اين. خواھند داشت

  .ھای جوان تھی ميسازد

ان که بار ھا گفته ام، يگانه راه فقط و فقط انقالب مردمی است تا مردم و کشور را  از شر خاينان ملی و مزدور طوری

  .   اجانب نجات داد

 

 


