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  !فقر درافغانستان بيداد ميکند  و بی عدالتی
 

ال بدينسو در آتش جنگ هموطنان با احساس وبا درد وبا درک افغان بخوبی ميدانند که کشورما افغانستان از سی س
های قدرت طلبی و برتری جوئی عده ئی از انسانهای  خود خواه و بی رحم وقسی القلب وابسته به اجانب  سوخته 

کشورهای طماع همسايه .براثر اين خود خواهيها، وقدرت طلبيها، اکنون شيرازۀ وحدت ملی از هم پاشيده است. ميرود
يک اقلبت قدرتمند دست نشاندۀ کشورهای خارجی  با . ن تفرقه ها دامن ميزنندتوسط اجنتها وگماشته گان خود به اي

استفاده از حربۀ  زبان، قوم، نژاد و مذهب، مردم را به انواع تفرقه های ملی  بجان هم انداخته اند و خود برقدرت و 
نا امنی . ب خود محتاج  اندثروت و دارائی ها ی خود  در بانک های  خارج افزوده ميروند و اکثريت مردم به نان ش

، دزدی ، تجاوز برکودکان و اختطاف دختران  ونوجوانان برای باجگيری از سوی باندهای قاچاق مواد مخدر از 
غصب ملکيت های شخصی و زمين های دولتی  وثروتهای طبيعی از سوی زورمندان  . مرکز تا  واليات بيداد ميکند

فعت شخصی توسط جنگ ساالران در کابل و بلخ و هرات و باميان و و بنياد شهرک های خصوصی برای کسب من
مراجع شکايات و بازخواست و عدالت از تطبيق قانون بر  .ننگرهار وغيره شهرهای کشور اظهر من الشمس است

 تقلب در انتخابات پارلمانی وشکايات گستردۀ کانديدان پارلمان به مراجع ذيصالح با تظاهرات.  زورمندان عاجزاند
داد خواهانه در شهرهای کابل وهرات وسمنگان وجالل آباد وغزنی وخوست و ساير شهرهای کشور و زورگوئی 

  .رئيس کميسيون مستقل انتخابات در مقابل سارنوالی  به مرز  افتضاح رسيده  است
  

 کشور فاسد در اختالس و رشوه خواری و اخاذی  در تمام  سطوح ومقامات کشور،  افغانستان را بحيث  بدنام ترين
ميليارد ها دالر کمک های جامعه بين المللی برای دوباره  سازی واحياء مجدد افغانستان ، بجای . جهان رقم زده است 

مصرف  در پروژه های عام المنفعۀ زراعت و آبياری و صحت عامه و معارف وانکشاف صنايع و ايجاد کارخانه 
ر وفقير، بدبختانه  در راه های بکار گرفته ميشود که بخش عمدۀ آن جات توليدی بمنظور اشتغال  برای مردم بيکا

پولها در حساب خصوصی  وزرای  رشوتخوار و فاسد می ريزد و بنابرين فقر و بيکاری ، بی خانه گی، گرسنگی، 
بی غوری وبی بازخواستی، وحق تلفی و بی بند و باری در کشور روز تا روز بيشتر شده ميرود و وطن را در 

 اين درحالی است که برخی ازعناصر اجيرو گماشته شده از سوی کشورهای .اشيبی سقوط و زوال قرارداده استسر
خارجی مصروف تعميق افتراق قومی و زبانی و مذهبی بمنظور برهم زدن وحدت ملی و اشتعال يک جنگ داخلی اند 

  .تی مزدور زمزمه ميکنندتا آنجا که خاينانه آوازه های  تجزيه طلبی را بوسيلۀ سايتهای انترن
  

 کشورجهان بمنظورسرکوب افراطيون و تامين امنيت ، نه تنها مردم افغانستان از امنيت ٤٨با وجود حضور 
 اخيرًا .برخوردار نيستند، بلکه از لحاظ معيشتی  وفقدان مواد مورد ضروت اوليه خود نيز شديدًا دچار تنگدستی استند

 فيصد افغان ها با بحران ٧٠بيش از : ً  در گزارشي اعالم آرد که "ابي افغانستانتحقيق و ارزي"موسسهء غير دولتی 
رئيس اين موسسه با اشاره به " پاال آانتور." فيصد آنان با خطر قحطی مواجه هستند٣٦غذايي رو به رو هستند و 

  .ضعيت رنج می برندمردم قريه ها بيش از شهرها از اين و: افزايش فقر و تنگدستي در افغانستان اظهار داشت
 ميليون ٩درحدود بيست ميليون افغان زير خط فقر قرار دارند و بيش از  به گزارش سازمان ملل متحد اکنون 
همين خاطر اين سازمان برای نجات مردم گرسنه افغانستان در سال جاری  به . باگرسنگی و مرگ حتمی روبرو اند

تقاضا نموده است تا هرچه زودتر به دسترس  گرسنه گان و قحطی  لی  ميليون دالر کمک از جامعه  بين المل٦٥٠مبلغ
  .زدگان افغان برساند

  
يکی اقليت ثروتمند مسلط برسرنوشت مردم : از لحاظ اجتماعی مردم  در افغانستان به دو طبقۀ مشخص تقسيم شده اند

قه ثروتمند همانا جنگ ساالران و طب. ديگری توده های فقير گرسنه وهردم شهيد، که به نان شب خود محتاج اند و 
خی از وزيران وتاجران و قرارداد کنندگان پروژه  های و قوماندانان  و واليان و بر رهبران  تنظيمهای جهادی 

عمرانی  و گروه های مسلح غير مسئول و مافيای مواد مخدر و غاصبان ملکيت های دولتی  ودارائی های عامه می 
  . باشند که هرگز در فکر مردم فرو دست جامعه نيستند

 يعنی با فقر، بيکاری و بی امنيتی دست و گريبان امروزاکثريت  مردم در افغانستان در وضعيت بسيار بد اقتصادی،
صدها و هزاران خانواده از بيجا شدگان  و آوارگان داخلی برای نجات از بمباردمانهای نيروهای خارجی مجبور . اند

به ترک خانه و کاشانه خود شده اند ودر اطراف شهرهای بزرگ منجمله در اطراف کابل، در زيرخيمه های مندرس 
مگردولت بدون توجه به حال زار . اشتن غذا، داوا، و پوشاک دراين زمستان سرد انتظار مرگ را ميکشند، بدون د
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شورای " ميليون دالر را بمنظور فريب اذهان عامه، به جيب يک عده از جنايتکاران جنگی زيرنام  ٢٨٠اين مردم،  
  . ميريزد" عالی صلح

  
بين  افغانستان و جامعه  لندن اعالم کرد، بی عدالتی های مقامات در" کاتهم هوس"چندی قبل مرکز مطالعات سياسی 

اين نهاد . است جدی ستراتيژيک را به ميان آورده     المللی، به آتش شورش های طالبان در افغانستان دامن زده و خطر
وقومی، دستگيری رقبای حزبی  افراد زورمند، انزوای سياسی    ميگويد ، غضب ملکيت های مردم در افغانستان توسط

کاتهم هوس،خبرميدهد که    . طالبان وا می دارد جمله داليلی اند که مردم را، به پيوستن به    های خود سرانه و غيره از
در  دامنه فعاليت های شان را    فقدان عدالت و استفاده جويی مقامات محلی همچنان، به طالبان کمک کرده است تا 

و      گزارش همچنان مقامات ارشد افغان را به دليل عفو جنايت کاران  .ن، گسترش دهندخارج از محالت تحت نفوذ شا
بر اساس اسناد افشا    . شکنی کرده است   پيوند نزديک دارند، متهم به قانون قاچاقبران مواد مخدر که با افراد قدرتمند 

نايتکار خطرناک و قاچاقچيان مواد مخدر را ج آزادی چندين    شده توسط ويکی ليکس، رييس جمهور افغانستان فرمان
   . شده بودند نيروهای دولتی و ايتالف دستگير    داده است، افرادی که توسط

دليل که   سال گذشته ٩طالبان در    افزايش شورش های: ستيفن کارتر، يکی از تهيه کنندگان اين گزارش گفته است
بين المللی اش،  ايجاب می کند که حکومت افغانستان و شرکای    ،باشداصلی آن بی عدالتی و سو استفاده از قدرت می 

ناديده گرفت، زيرا عدالت،    حاکميت قانون را نبايد عدالت و . مدت، روی آن تمرکز کنند   به هدف برقراری ثبات دراز
/ ١٦/١٢و آزادی،رادي (  . نقش حياتی دارد   ستراتيژيک هم، از نظر اخالقی و بشری ضروريست و برای منافع 

٢٠١٠(  
  

بسيار  برای نجات ازاين همه نابسامانی ها و بدبختيها و سرانجام برای جلوگيری ازسقوط  و زوال کشور، بنابرين
اگربجای . ضروری است تا بيشتر روی پيدا کردن يک شخصيت ملی وحمايت ازوی در داحل کشور توجه شود

ا اراده، صادق، و پاک نفس و وطن دوست روی صحنۀ قدرت رهبری موجوده  در افغانستان يک شخص  مصمم ، ب
تکيه برجنگ ساالران و قاچاق چيان مواد مخدر و اختالس گران و رشوه خواران ، به  شايسته  آيد که به بجای 

و کابينه ئی از صادق ترين و فعال ترين عناصر وطنخواه  تشکيل بدهد و توسط اين کابينه،  ساالری اهميت بدهد 
المللی  درمسير درست و معقول آن بخصوص در بخش زراعت و آبياری و توسعۀ صنايع ملی  ی جامعه بين کمک ها

بکار انداخته شود، بدون شبهه مردم ما بزودی  از فقر و گرسنگی و آواره گی  دايمی نجات  و صحت عامه و معارف 
  .داده خواهد شد
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