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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١۴ می ٠٧
  

  گذرد؟ در افغانستان چه می
٢۴١  

  

   طبيعی اخيرھا به آسيب ديدگان فجايع» کمک« دولت پوشالی در مديريت درست تبارز ماھيت چپاولگرانۀ

ی از شھر ميمنه و ولسوالی ھای خواجه سبز پوش و دولت ئبخش ھا(جاری شدن سيالب ھای اخير در واليات فارياب 

ولسوالی ھای صياد، سوزمه (، سرپل )ی از ولسوالی ھای درزاب، قوش تپه و خواجه دو کوهئبخش ھا(جوزجان ، )آباد

باعث کشته و زخمی شدن صد ھا انسان زحمتکش، تخريب )  بادغيس نو مرکز واليتۀقلع(و بادغيس ) قلعه و گوسفندی

  .مواشی گرديداز س أھزاران منزل مسکونی و تلف شدن صدھا ر

اين فاجعۀ طبيعی که در طی چند دھۀ اخير بی سابقه بود، تمام ھست و بود صد ھا ھزار انسان اين واليات را که با 

با سفر به . د، برباد داد و ھيچ اثری از آن زندگی فعالً ديده نمی شودزندگی بسيار فقيرانه دست و پنجه نرم می کردن

صد ھا ھزار تن . توان با تمام وجود احساس کرد واليات سيالب زده و بازديد از مناطق مسکونی عمق اين فاجعه را می

روز بوی بد تعفن ِگل در خانه ھا و کوچه پس کوچه ھای اين مناطق انبار گرديده و در حال متعفن شدن است و ھر 

چندان دور، امراض مھلکی را به بار خواھد آورد و اين موضوع يکی از مشکالت  در آينده ای نبيشتر می شود که

  . بسيار جدی زحمتکشان اين مناطق محسوب می گردد

زء سيالب درد ناشی از اين حادثۀ طبيعی را ھيچ انسانی ج. قصه ھای مالل آور اين فاجعۀ طبيعی بسيار غم انگيز است

ی ھستند که تا يازده عضو فاميل شان را از دست ئدر ميان قربانيان فاميل ھا. زده ھای آن واليات درک کرده نمی توانند

 که داماد با ھزار داده اند؛ تازه دامادی را ديدم که ھنوز يک ھفته از عروسی اش نگذشته بود که سيل آمد و در حالی

ش را برای ابد با خود برد؛ دختر خردسالی فته بود، سيل مجالش نداد و عروسرش را با شدت تمام گزحمت دست عروس

. را ديدم که ھنوز عمرش از انگشتان يک دست باال نبود، مادر، دو خواھر و دو برادرش را سيل با خود برده بود

  .گفت بدبخت شدم ديد و با خود می پيرمردی را ديدم که با چشمان پر آلود و قلب شکسته به طرف خانه اش می

ھنوز درد ناشی از فاجعۀ سيالب ھای اخير بر شانه ھای توده ھای ستمديده و زحمتکش ما سنگينی می نمود که خبر 

 ٢۵٠اين فاجعۀ طبيعی در دم بيش از . لغزش کوه در قريۀ باريک آب ولسوالی ارگو واليت بدخشان ھمه را شوکه کرد

رسيد، با   نفر می٨٠٠ اھالی قريه ھای اطراف که تعداد شان به بيشتر از .فاميل را زير ھفتاد متر خاک مدفون ساخت

داشته به نجات گير مانده ھا پرداختند که لغزش دوم کوه آنھا  مشاھدۀ اين حادثۀ المناک با بيل و کلنگ و امکانات دست

  . انسان دفن شدند٢٧٠٠از در اين لغزش تپۀ خاکی در مجموع بيش . را نيز زير گرفت و ھمه را يکجا به زير خاک برد
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ی که به قربانيان فجايع طبيعی اخير از سوی دولت پوشالی کابل، نھاد ھای غير دولتی و سايرين ارسال ئھا» کمک«

که  گرديده، ھرگز قادر نيست مرحم کوچکی بر زخم ھای عميق توده ھای ستمديده و بالکشيدۀ ما بگذارد و اکثر کسانی

ھای شان از طريق رسانه ھا انعکاس داشته باشد و با نشان دادن » کمک«ان اين است تا کنند، اولين کار ش می» کمک«

خواھند امتيازات معينی را به دست آورند و تيکه داران دولت پوشالی تالش دارند تا با  ھا می» کمک«حجم باالی اين 

که عده ای با گرفتن عکس   تا جائیھا آينده ای شان را تضمين نمايند» کمک«بھره برداری ھای معينی سياسی از اين 

زنند تا حداقل سھمی در دولت  ھای يادگاری بر گور ھای دسته جمعی ارگو نشينان عمالً به رقص و پايکوبی دست می

  .پوشالی آينده از اين طريق نصيب شان شوند

 به وضوح ديده می شود و مشتی مردار خور، فاسد، دزد، غارتگر و چپاولگر در نقل و انتقال اين کمک ھاۀ سوء استفاد

مقدار زيادی از اين کمک ھا در جيب فاسدان و دزدان سرازير می گردند و به قربانيان اصلی اين فاجعه اندک کمکی با 

که دولت ھای فاسد، مزدور، پوشالی و وابسته بر سر قدرت باشند، توقع  تا زمانی. د رسھزار توھين و تحقير می

  . و درد ديدۀ ما خواب و خيالی بيش نيستدستگيری از توده ھای ستمديده

 


