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 فقر در افغانستان بيداد می کند
ارد را به استخوان غربت و تنگدستی ک. کشور ھای جھان استمردمان افغانستان اشغال شده يکی از فقير  ترين مردم 

دولت مستعمراتی کابل و رھبران بی کفايت آن فقط در عيش و نوش و سفر ھای بی پايان اند و پول . مردم رسانيده است

وجه مشترک ھر دو . يکی به لنگوته فخر می فروش و ديگری يه شيک پوشی اروپائی. مردم را بيجا مصرف می نمايند

نه .  سعی می کنند خود را از انظار پنھان نمايندهھامت روياروئی ندارند و ھميشخيانت به ميھن و مردم شان است که ش

بالی اجرائی توانسته خدمتی اشخص دوم از آخر مرھمی برای زخم ھا و درد ھای مردم است و نه فرد بی شعور و ال

  .سرنوشت مردم و کشور ما در دست چه ناکسانی افتاده است. برای کشور خود انجام دھد

به موازات آن، فقر و .  تجاوز در افغانستان اشغال شده به يکی از طوالنی ترين جنگ ھا تبديل شده استجنگ و

" جامعۀ جھانی" ھا دالر از سوی ميلياردعلی رغم سرازير شدن  . بيچارگی ھم طور قابل مالحظه ای افزايش يافته است

فساد گسترده در دستگاه دولت مستعمراتی مانع عمده در . قطه قرار داردنترين به افغانستان، سطح حيات مردم در پائين 

  .راه اصالح زندگی مردم و رفع غربت و بدبختی است

 را بار آورد، به کفائی می رفت و می توانست حالت خود نه سوی ميکانيزه شدب ل زراعت کشور که بايد در قدم او

 ميليون دالر به خاطر صد ھا. کشور نيستيک لقمه نان برای مردم  ری قرار دارد که حتا قادر به تھيۀنحوی رقت آو

تقويت سکتور زراعت از کشور ھای خارجی تقاضا شده که به عوض مصرف در ساحۀ زراعت در جيب ھای  

  .فيوداالن، قومندانان ميليشائی و عمال دولت مستعمراتی افتاده است

روی .  دولت مستعمراتی نبوده استهًب نمايد، اصال مورد توج انکشاف صنايع توليدی که می توانست بيکاران را جذ

ھمين دليل است که جوانان ما دسته دسته از کشور فرار می کنند و با تحمل ھزار ھا مشقت و خطر نابودی خود را به 

 تحميل شده  وجود دارد که در افغانستانیبی کفايتو آيا در جھان ھمچو دولت بی عاطفه  . سرزمين ھا بيگانه می رسانند

 افراد بی شعور و فاقد شرافت بشری در جای ديگری سراغ شده می تواند که اکنون بر نی و عبدهللاغاست؟ آيا مانند 

  افغانستان تحميل شده است؟ 

  . تواند؟ جواب را ھم ميھنان خواھند داد آيا راھی ديگری به جز قيام مردمی و انھدام اين نظام سراغ شده می

 

 


