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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ٢١
 

 افغانستان گرسنه است
. برند  مینظر به گزارشات جھانی، افغانستان از زمرۀ کشور ھائيست که مردم آن در فقر، تنگدستی و گرسنگی به سر

اکثريت . جنگ ھا و تجاوزات بيگانگان و نبود يک دولت مردمی، داليل اصلی فقر و گرسنگی در افغانستان می باشد

ًخصوصا اطفال کشور از فقدان بی غذائی . ای شکم سير بخورندذبار ھم غ توانند حتا يک عظيم مردم کشور ما نمی

 روز مصروف عياشی اند و ثروت کشور را به می دزدند، تنھا يک قشر پارازيت که شب و. سخت در مضيقه اند

اين قشر کثيف با نيرو ھای متجاوز بيگانه شريک و ھمدست اند و متجاوزين را در اشغال . ی دارنده ئزندگش افسان

  .کشور ياری می دھند

تی، مدگاسکر، ياگزارشات سازمان تحقيقات سياست ھای غذای بين المللی نشان می دھد که کشور ھای افغانستان، ھ

يمن، سيراليون، افريقای مرکزی، چاد، تيمور شرقی  و زمبيا در بد ترين حالت فقر قرار داشته که مردم آن کمتر غذای 

ين  اموجوديت  نظام ھای ضد مردمی مستقر در. ين کشور ھا بيداد می کند اغربت در. درست و کافی صرف می نمايند

سفانه از بين بردن فقر و أمت. کشور باعث شده است که جنگ داخلی شيوع يابد و تجاوز بيگانگان وسعت پيدا کند

گرسنگی در اھداف جامعۀ ملل متحد قرار ندارد، زيرا قدرت ھای بزرگ نمی خواھند که مردم جھان ھمه سير باشند تا 

  ..بتواند بر آنھا حاکميت داشته باشند

تروريسم از يک سو و فقر و گرسنگی از سوی ديگر، مردم بدبخت ما را در بد . سی پوشيده نيست وضع کشور ما به ک

 وسايل زندگی دسترسی داشته و حمايت ۀ به ھمھادرمقابل، يک عده از فاسد ترين انسان. ترين حالت قرار داده است

مايند و ثروت کشور را می دزدند و به اين ھا اند که با سرنوشت مردم ما بازی می ن. متجاوزين را ھم با خود دارند

گزارش سازمان تحقيقات سياست ھای غذای بين المللی ادعا دارد که می توان گرسنگی را در . دھند خارج انتقال می

مند ه ين خصوص داشته باشند و عالق اکه دولت ھا و بخش ھای خصوصی تعھد در جھان ريشه کن ساخت، به شرط اين

  . ن نابود گرددگردند که گرسنگی درجھا

که يک نظام مردمی در کشور مسقر نشود و افغانستان از چنگال بيگانگان رھا نگردد، فقر  مردم ما معتقداست تا زمانی

  . وگرسنگی دامنگير مردم ما خواھد بود

 

 


