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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جنوری ٣١
 

  صعود ھندسی فقر و گرسنگی در افغانستان
 

 فاسد مردمش بايد فقير و گرسنه شود، بدون ترديد که درين کشور که افغانستان اولين کشور فاسد جھان معرفی می وقتی

شود که در حال حاضر بيش از دو ميليون تن در افغانستان بدبخت گرسنه اند که ھر روز به تعداد  گفته می. باشند

قشر پارازيت و مفتخور با پشتوانۀ اجنبی مصروف دزدی و غارت اند و ثروت کشور را به . شود گرسنگان افزوده می

  .مراتی و مزدور کابل در خدمت اجانب و دزدان است که کشور را به سوی تباھی کشانيده انددولت مستع. برند يغما می

  
گی، بيکاری و سر انجام  سال اشغال و کشتار چه برای مردم ستمکش ما به ارمغان آورده است؟ فقر، بی خان١۴بيش از 

استعمار يک نظام مزدور را بر مردم ما . امپرياليسم مسؤول درجه يک وضع ناھنجار در کشور است. فرار از کشور

دست نشانده ًمنطقا يک نظام . تحميل کرده است که ھدفش برآوردن ساختن نياز ھای  استعماری است، نه خدمت به مردم

روی ھمين دليل . اری به استعمار استذسيس يک نظام مزدور خدمت گأنبايد در خدمت مردم خود باشد، زيرا ھدف از ت

نسبت عمق فساد در . گردد شود و بين اين دو بيگانگی خلق می است که فاصله بين ملت و دولت ھر روز وسيع تر می

قرار بود که ملل متحد در . گرسنگی طور قابل توجھی کاھش يافته استافغانستان،  کمک ھای ملل متحد در رفع فقر و 

 ٢٠  ميليون دالر را در مبارزه با گرسنگی  در اختيار افغانستان بگذارد، اما صرف ١۵٠ديک به  ز ،  ن٢٠١۵سال 

مھم تر . ستدھد که کمک ھای غذائی جھانی طور چشمگيری کاھش يافته ا احصائيه نشان می. ميليون دالر آن حواله شد

از ھمه فساد گسترده در دستگاه دولت مستعمراتی، باعث شده است که کمک ھای ناچيز جھانی ھم به ھدر رود و در 

  . جيب ھای انسان کثيف بيفتد

  . توان شکم ملت را سير کرد، پس اين دولت را بايد از بيخ برکن با اين دولت وبا اين دستگاه فاسد ھر گز نمی

 


