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 ٢٠١١ دسمبر ٢٩

  

  در راه استی گرسنگد،ي آیزمستان م
 

 و غرب ی و دولت کرز شدهري دالر به افغانستان سرازاردھايلي میستيالي امپریروھاي نورشي پس از که ی حالدر

 افغانستان با گذشت ھر زنند، ی داد می و فرھنگیاسي س،ی اقتصادري چشمگی ھاشرفتيھمه روزه از دستاوردھا و پ

 ئیايتاني گزارش آکسفام، نھاد امدادرسان برنيرتازه ت.  رودی فرو مشتري بی و ناامنیکاريروز در باتالق فقر، ب

به اساس . دھد ی ھشدار م، خواھد دادی ھا روی خشک سالليه به دل در کشور کئینسبت به بحران بزرگ غذا

 ھا البي سد،يگو یآکسفام م.  روبرو اندی کشور با خطر گرسنگتي وال١۴ نفر در ونيلي م٣ نھاد ني ای ھایبررس

 بي به آسی کمک رسانی سازمان ھاتي است که مانع فعالمشکلی زي نی شده و ناامنھا رفتن کشتزارانيسبب از م

 داد و از ی است که وزارت زراعت فراخوان جھانی به حدئی غذاۀ از بروز بحران گسترددھايتھد. شود ی مدگانيد

 کمبود ا ھزار خانواده ب۴٠٠ وزارت، ني ایابيبه اساس ارز.  کمک کننده خواست به دادش برسندیکشورھا

 از زيوزارت صحت عامه ن. اضا کرده است تقی مقابله با گرسنگی دالر را براونيلي م۶٠٠ مواجه بوده و ئیموادغذا

 کمک کننده ی مبارزه با آن از کشورھای دالر را براونيلي م٢٢ دارد و ی گوناگون نگرانی ھایماري بشيافزا

 . خط فقر قرار دارندري تن در کشور زونيلي پنج ما ھم اکنون چھار تی دولتی مقامھاۀبه گفت. خواسته است

 ی مواصالتیرھاي کند که زمستان در راه است و مسی مدي ھا شھروند افغان را تھدونيلي می در حالی و گرسنگفقر

 اوقات در ماه دوم فصل خزان به ی برخیکندي غور و داان،ي بدخشان، بامی ھاتي کشور مانند والريمناطق سردس

 .   شود ی ھا مسدود می برف بارليدل

 یري و فقچارهي آن رنجبران باني و قربانشود ی کشور مري دامنگشتري در فصل سرما بژهي ھمه ساله به ومعضل نيا

 امکانات لم داده ني مجلل و با مجھزتری در بلند منزلھاکه ی شبانه روز شان را ندارند، نه آنانکي یاند که پول زندگ

 با وعده و خواھد ی که ھمه ساله میدولت کرز.  ھستندجبران رنري کارگران و ساشترياند و به فکر استثمار ھرچه ب

 کوي دست به کار شده و کارزار فراخوان راه انداخته است اما سال نزي دھد امسال نبي زحمتکشان را فرشيدھايوع

 هي حاال قضني و ناتوان است و ھمتي کفای چقدر بی مواردني دولت ثابت کرده که در چنرايز.  استداياز بھارش پ

 کمک ھا در زي نی امدادرسانی عاجل سازمانھایدگيصورت رس در نھا،يصرف نظر از ا.  لنگدی جھت مني چندزا
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 گري افتد، و دی و به چنگ معامله گران و دست اندرکاران فساد مرسد ی اند نمازمندي واقعاً نکه یگام نخست به آنان

 .  ستي قابل مھار نی آسانه شده و بري بحران فراگگري که ددي خواھد رسی کمک ھا زمانکه نيا

 ی خصوصی که اقتصاد کشور به سوشود ی مطرح می در حالی گرسنگورشي و ئیھا از بحران غذا ی نگران،یبار

 معادن کشور در رقابت اند و دني چاپی برایستيالي امپریتي فراملی ھای کمپنگري دی در حرکت است و از سویساز

د ھستند و ھم و غم  خوی ھاسهي غرق شده و در فکر پر کردن کی در فساد و آلودگزي نی حکومت کرزیمقامھا

 .  روبرو اند، ندارندی گرسنگدي که با تھدی انسانونيلي م٣ در مورد زي نیاندک

 ی براشود، ی کشانده مء به فحشاخورد، ی فروشد، علف می و فقر فرزندانش را می انسان از فرط گرسنگسو کي

 ی و طالبان مسلح ماي به مافود،ش ی می کند، انتحاری مھاجرت مکي دور و نزدی به کشورھای نانۀ لقمداکردنيپ

 داده و ھر روز چاق تر شده و لم فرودست ی درصد توده ھا٩۵ ئی کوچک بر داراتي اقلکي ، اما آنسوتروندديپ

 .  پردازدی رنجبران می کشرهي به ششتريھرچه ب

 ساخته اليو و از دسترنج کارگران و فرودستان بلند منزل گري دی کند و سوی مدادي بی روزگاری فقر و بسو کي

پرولتر و .  شودی حس مئی دولت ھاني مقامات و چنني طرد چنازي است که نی و روزگارطي شرانيدر چن.  شودیم

 از کارگر مي رژنيا.  بخواھدیزي چستي نآنان منافع ی که حامیمي از رژاي و ندي دست تضرع بلند نماديرنجبر نبا

مردم به .  کندمهي که آنان را بستي از فرودستان نمي رژني، ا که به او نان، کار، خانه، لباس و عزت دھدستين

 . شودتيري و مدی خود شان رھبرۀلي دارند که از آنان باشد و به وسازي نیميرژ

 


