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 !گزارش های آتی را با مليارد ها دالر مقروضيت مردم ما مقايسه نمائيد عکس ها و

 

 گرسنگى ميليونى در افغانستان
                                                      

ميليونها انسان در بدترين شرايط ممكن و با بى امكاناتى در همه زمينه ها . افغانستان آشورى فراموش شده است
نبود مواد غذايى، آمبود شديد آب آشاميدنى، نبود دارو و نبود زير ساخت هاى الزم براى . روزانه درگيرند

. آه ميليونها انسان در آن بسر مى برند ، تنها گوشه اى عيان از وضعيت وحشتناآى استجامعه اى معمولى
 قبيله ها و باندهاى دست ساز بنام دولت شرايط .سالهاست آه افغانستان در وضعيتى جنگى قرار گرفته است

 در حال ًامعه آامالامروز ديگر از افغانستان خرابه اى بيش نمانده است و ج. زندگى مردم را وخيمتر آرده اند
   .نابودى است

 
سازمانهاى بين المللى گزارش ميدهند آه در زمستان امسال بيش از هشت ميليون از جمعيت افغانستان با آمبود 

تخمين زده ميشود آه . شديد مواد غذايى روبرو خواهند شد و گرسنگى ميليونها نفر را تهديد جدى مى آند
ح بين المللى براى طالشى در خود افغانستان و نه در سد مرد با اين وجود نه تهزاران نفر بر اثر گرسنگى خواهن
  .چاره انديشى به چشم نمى خورد

   

 مردم در افغانستان محكومين به مرگ اند، هيچ راهى براى برون رفت از اين وضعيت وحشتناك در آوتاه مدت
ش  در دسترسپيدن و دزديدن هر آنچه فعًال مشغول چا افغانستان شديدًاۀدولت دست نشاند. قابل تصور نيست

   .گر اوضاع استه است، مى باشد و نظار
 

 مردم را مختل ۀالبان و انواع ديگرش زندگى روزاناز طرف ديگر دسته جات جنايتكار و اوباش چه از نوع ط
 آدمكشان  دختران و زنان قربانيان مستقيم اين.  از بين برده انداين اوباشان امنيت و آرامش را آامًال. آرده اند
سى حداقل . نمونه ها آم نيست آخرين نمونه اسيد پاشى به صورت دخترانى بوده آه به مدرسه ميرفتند. هستند

ولين محلى مى گويد آه به دليل ؤيكى از مس. ند مجروح شده ا صورت شديدًاۀدختر خردسال و نوجوان از ناحي
هزار دانش آموز نمى توانند، درس  ين وحشيگرى ها بيش از ششصد مدرسه بسته شده است و بيش از سيصدهم

   .اآثريت محرومين از مدارس دختران هستند. بخوانند
 

جمهورى اسالمى چنان رفتار . اوضاع آسانى آه با هزاران زحمت خود را به ايران ميرسانند هم بهتر نيست
آارهاى شاق با آمترين دستمزدها همراه . يان ميكند آه در تاريخ بندرت ديده شده استغيرانسانى با اين پناهجو

بى هويت بودن در جامعه حتى بعد از سى سال اقامت در ايران و . با توهين، تحقير و فشارهاى روحى و جسمى
 آوچكى از ۀگوش تنها ،مش و امنيت برخوردارندآودآانى آه نه مى توانند درس بخوانند و نه از آمترين آرا

  .وضعيت آنان است
بايد به هر طريقى آه امكان دارد وضعيت دشوار و سخت مردم ساآن افغانستان را به گوش مردم شرافتمند دنيا 

فاجعه در راه . بايد به دولتها و به سازمانهاى بين المللى از جمله سازمان ملل فشار آورد، تا آارى آنند. برسانيم
 .است
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گيرى پناهجويان در شيرازعكس هايى از دست  
 

 
 

   
 

   



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 
 

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

 
 

 


