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  فغانستان يکی از ناخوشحال ترين کشور ھاا
  

 بيکاری، فساد و تجاوز افغانستان بی امنيتی،. خوشحال ترين مردم جھان اندھا، مردم افغانستان از زمرۀ ناطبق گزارش 

کشور ھای بدبخت ديگر عبدارت اند از  مدغاسکر، تانزانيا، الئبريا، گينی، راواندا، . را به يک جھنم تبديل کرده است

 سال است که در جنگ و ستيز قرار دارد و شيرازۀ حيات درين ٣٨افغانستان بيش از .  سوريه و برو ندی،بينن، توگو

  .يخته استکشور از ھم گس

حيات از در ھيچ ساحه ای . جای کمترين تعجب نيست که افغانستان در رديف کشور ھای ناخوش دنيا قرار گرفته است

بی غذائی، بی خانمانی، بيکاری، فساد اداری و سياسی، تجاوز پی در پی  . نيست که کشور ما در آن کمی نداشته باشد

. ثير منفی بر مردم ما گذاشته استأبيگانگان، حاکميت مزدوران اجانب و دگرگونی در فرھنگ و طرز زندگی ت

سازمان ھای جھانی که . م با نبود غذای کافی و درست مردم ما را در افسردگی دايمی قرار داده استأافسردگی دايمی تو

از ناخوشی رنج ببرد، به ھمان با شندگانش که  کشوری درسير اجتماعی کشور ھا را پيمايش می کنند معتقد اند که 

غم و اندوه ضربۀ شديدی بر روحيات . گردد اندازه  سير تکامل جامعه بطی و کند می شود و عقب افتادگی را سبب می

 جوامع بايد. دارد و درنھايت جامعه را صدمه می زند مردم وارد نموده و آنھا را از تحرک اجتماعی و سياسی باز می

  .مش سوق داده تا کشور ھا به سوی سعادت رھسپار گردداسوی سعادت و آره سعی ورزند که مردم  خود را ب

که افغانستان در دست بيگانگان است و مزدوران اجانب در آن حکمروانی دارند، مردم ما ھرگز روی سعادت  تا زمانی

  .  را نخواھند ديد

 

 

 

 
 


