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  از نشريه پيشرو
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  مناطق مركزی فقر در
  

ات دان انتخابيگرم كاند ھم بازار  باز،گذرديافغانستان م  دریاست جمھورياول انتخابات ر دور آنكه چھارسال از با

به  فقيرونھا انسان يليخواھان كشاندن م كند ويداد ميافغانستان فقرزده ب  دریتي والیدان شورايكاند  ویاست جمھورير

  . باشدینده شان ميم آين زعيي جھت تعی دھی رای صندوق ھاپای

  درك وظلحا چه از نگاه گذشت زمان و دوره چه از ن دوين اي بیاديار زي شود تفاوت بسیكه مشاھده ميالبته طور

ن ي ازبد، داشتنی را ھای صندوقیھلھله دوره قبل كه مردم جھت رفتن بپاو شوق  مردم بوجود آمده و  دریاسيشعورس

 تداوم ی پا براینمودن جا باز مرحله قبل درصدد شتر ازينشان ھستند ب خواھان مطرح شدن نام وکه رفته وصرف آنعده 

  .دنباشي شان میاسيات سيح

عوامل  ل ويد بتوان دالي شا،دندھي نسبت به دوره قبل نشان نمیاديعالقه ز و مردم شور نباريم كه چرا ايدانم بياگر بخواھ

كه مردم خسته  یاول زمان را باريز دي آی بحساب میناامن  ویكاريل عمده آن فقر، بي كه از جمله دلبرشمرد  رایگوناگون

 د با مشاركت شان دريكردند شاي فكر م،افته بودندي يی رھاالب جنگ ھای تنظيمی و طمھاجرت و ،رنج درد، كوفته از و

 نگذشت یريما د، ادنآرامش بسر ببر رفاه و در ن مشكل غلبه نموده ويا ند برن شان بتوایاسيس ن رھبرييتع انتخابات و

 ھشت ود بار اره جات كه طی سالھای متمادی زير ھزی مناطق مركزًاخصوص اس مبدل شده وي به یدوارين اميكه ا

شان يارزشمند برا د بسايك نوي یعه دموكراسي جرقه طلد،برده بو  بسریه روزي س دروحشت قامت راست نكرده و

 عودت نموده انش گاهبه زاد مھاجرت خسته شده و  كه ازی كسانتمامم كه ين مدت شاھد آن بودي دریشد، وليمحسوب م

ً ااكثر  نوجوان و٢٠ازدست دادند كه مثال آن غرق شدن  راشان  زي عزیجانھا غربت شده و اري دیھادوباره ر، بودند

 تعدادھم  اي و باشدي م،بودند اياسترال ا كه رھسپاريزي انذونیآب ھا  دریت غزني والی جاغوریل كرده ولسواليتحص

ه ا بيتاليا ونان وي ،ی چون اندونيزيا، ماليزيايكشورھا ا درياسترال اي  اروپا ویدن به كشورھايحال جھت رس شان تا ريكث

  .برنديم سر
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ه بخصوص ي ھمسای كشورھایل سفارت خانه ھاين طويروز به صف مراجع  بازمانده ھرینطوال ن سفريكه از ینانآ

 یكاريب و داشت كه عوامل فقر نظردور د ازيھمچنان نبا م ويباشين حلقه ميشاھد گسترش ا روز ھر د ونوندي پی مايران

بدوش جامعه   رایآوردرد آن فاجعه ھولناك و ھر ده وي قبل گردینسبت به سالھا مخدر وادشدن معتادان به م اديسبب ز

  .   سازديم ن تريسنگ ما

 ھزاره جات یجوانان مناطق مركز اد آنان رايم كه تعداد زيني بیم ميبزن برند دوريم ن بسرا كه اين معتادیمحالت اگر در

  به اين اندازه زياد نبودنای تعداد آندوره حكومت فعل  چون قبل از،باشدي تاسف می بسیواقع جا دھد  كه دريل ميتشك

نكه منطقه  آبا مسموم كننده رو آورده و ن موادير به ايسال اخ  چندیط  دریروح فشار نبود شغل سالم و  بخاطریول

  .دارد وجود ارين ديشتر دريھمه ب ن مرض ازي افراد آغشته به ایباشد وليمخدر نم زرع مواد  محل كشت ویمركز

كه اين  مردم گذاشته یش روي را پیاده ي مشكالت عدی ادارات دولتیحلقه ھا رشوه  در  ویفساد ادارطرف ديگر  از

امن    دریروح  ویكيزلحاظ ف خود را از گذاشته و مختلف جامعه بجا ه اقشاريروح بر  راناگوار بسا ريثاپديده شوم ت

. باشدي میكاريب  ویو رنج گرسنگ درد  ازیخالص  بخاطریرقانوني غینمودن مجراھا دايلحظه درصدد پ ده ھريند

 سطح كشور بشمار ات درين واليجمله امن تر  ھزاره جات ازیسال گذشته مناطق مركز دوران چھار كه دريدرحال

ق يطبت  ویق بازسازي دقیژيستراتعدم   آن وی كامل وزارت خانه ھایناھماھنگ  دولت، اثر بی کفايتیكن دريرفت ليم

 ن محالت ازي كه ا،ن مناطق توسعه ندادهي را دری اقتصادی نه تنھا پروژه ھای متوازن اقتصادی انكشافیھاه پروژ

ان شاھد يت باميوال مركز در، مغاره نشينی كه سوغات قرن حجر استو محروم بوده  زيه ني عام المنفعه اولیپروژه ھا

  . ماستین مدعايا

ست که جامعۀ جھانی با آمدن خود به افغانستان به مردم فقير ما به ارمغان آورده و تالش فقر و بی خانمانی از تحايفی ا

می نمايد که با گذشت ھر روز فاصله بين فقرا و ثروتمندان را افزايش داده و مردم ما را در گودال بدبختی ھر چه بيشتر 

  .بکشانند

  

  


