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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ٠۴
 

  تغديۀ اطفال افغانستانوءس
 اين باعث شده است .ای کافی  مواجه اندذن به  نبود غا مھاجری از اطفال ما در داخل کشور و در کمپ ھاکثيریتعداد 

دولت فاسد افغانستان آنقدر در خود غرق . اطفال درست رشد نکرده و از طفوليت به امراض مختلف دچار می گردند

اگر اين جريان ادامه يابد، بحران . کند رمخيلۀ شان خطور ھم نمیًاصال داست که تغذيۀ اطفال کشور و تربيۀ سالم آنھا 

  . مردم مريض با روش و کردار غير معمولی:  بروز خواھد کردجديدی در حيات آيندۀ افغانستان

 مردم کشور، اما طور خاص اطفال ما از قلت مواد غذائی صحی رنج می برند و در حقيقت با گرسنگی ۀدر مجموع ھم

ده  ھا دالر کمک ھای خارجی در افغانستان حيف و ميل شده و در جيب صاحبان قدرت افتاميليارد. دست به گربيان اند

بی توجھی درين قسمت باعث خواھد شد که افغانستان در .  به حيات اطفال کشور نشده استیاست، الکن کمترين توجھ

شود که اين  فکر می. توانند آينده  يک نسل مريض و فاقد انرژی خواھد داشت که کاری برای ميھن خود انجام داده نمی

که مردم مريض و بی  تصميم  را پرورش دھند تا به آسانی بر مقدرات شان  امپرياليستی است ھایھم يکی از طرح

  .حاکم گردند

دھد که روش  اطفال  احصائيه ھا نشان می.  اسرائيل عين تاکتيک را در مناطق اشغال شدۀ فلسطين به کار برده است

رسد که در رشد و موفقيت   میکشور از قلت بی ويتامينی و غذای کافی تغيير خورده و حرکات شان غير عادی به نظر

در کشور ھای .  غير معمولی در مردم ما ھم ھمين استريکی از داليل گفتار و کردا. ثير منفی گذاشته استأآنھا ت

شود که اطفال شان از بھترين مواد غذائی مستفيد گردند تا در آينده بتوانند چرخ تمدن کشور را به  پيشرفته سعی می

ين قسمت  ا دریکه در افغانستان و ساير کشور ھای جھان سوم کمترين توجھ ش ببرند، در حالیحرکت در آورده و به پي

ر اريکۀ قدرت و بجنگ و ستيز در کشور، اشغال ميھن توسط اجانب و نصب عمال بی وجدان . صورت نگرفته است

 .سيان سپرده شود اوالد کشور به طاق نۀکشمکش ھای متداوم سياسی سبب گرديده است که موضوع صحت و تربي

که اين نظام فاسد و دست نشاندۀ امپرياليسم از ريشه منھدم نشود، روزگار مردم ما ھرگز به  بار ھا گفته شده تا زمانی

  .   نخواھد شد

  

 

 
 


