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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٨ جون ٢۶
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴١٠ 

  :خشکسالی، مصيبت جديد

دو دھۀ اخير از طرف درنده ھای اشغالگر غربی،  توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما بيشترين آسيب ھا را در جريان 

ليون ھا يم. دنھمسايه، جنايتکاران و وطنفروشان داخلی متحمل گرديده ا قدرت ھای غارتگر منطقه، کشور ھای طماع

تن  جنگ وحشيانه و ارتجاعی جاری مجبور به مھاجرت ھای داخلی و خارجی شده و صد ھا ھزار افغان در نتيجۀ

ر درصد نيروی کار، د ۶٠ بيش از(، بيکاری )درصد زير خط فقر ۵۴بيش از (ديگر به خاک و خون کشيده شدند؛ فقر 

ليون تن، به گروگان گرفتن ھست و بود توده ھا ياز سه م ، افزايش معتادان مواد مخدر به بيشتر)بيکاری به سر می برند

 ٨۵ليون ھا انسان، عدم دسترسی بيش از يی زندگی برای مئکوچکترين امکانات ابتدا ی، نبودئاز سوی حکومت مافيا

حامله از   ھزار زن۴۵٠ششصد ھزار طفل و نزديک به ليون و يمردم به آب صحی آشاميدنی، بيش از يک م درصد

يلغار امپرياليزم امريکا و » برکت«  بزرگ ديگر ازشکلمًمسايل مربوط به سوء تغذی شديدا رنج می برند و ده ھا 

کشور ھای ھمسايه و سرسپردگی جواسيس و جانی ھای داخلی   و مداخلۀ ساير کشور ھای غارتگر به شمولءشرکا

 انسان ھای اين مرز و بوم گرديده که در جريان چھار دھۀ اخير جز صدای انفجار و  و بی چيز تريننصيب فقير ترين

 .انتحار و بوی دود و باروت چيز ديگری نشنيده و يا استشمام نکرده اند

تۀ به گف که ديگر از مصيبت ھا، اما اينبار طبيعی نيز مشکلی بر مشکالت توده ھا گرديده، چنان امسال خشکسالی يکی

ليون انسان از خشکسالی يبيش از دو م برای افغانستان، در سالجاری» متحد«ملل » بشری«ادارۀ ھماھنگی کمک ھای 

در گزارشی تذکر ) يونيسف(» متحد«ملل صندوق حمايت از کودکان  در ھمين حال. ثر گرديده استأدر افغانستان مت

   .دن طبيعی سخت متاثر گرديده ا ھزار کودک از اين آفت۵٠٠ داده که بيش از

 ھای پر مشقت برای افغان ھاست که از يکطرف جنگ غير عادالنه و وحشيانۀ جاری شدت سالجاری يکی از سال

ماست، کشته و زخمی می شوند و  درصد آنھا فرزندان ھمين توده ھای بيچارۀ ٩٩گرفته و روزانه ده ھا تن که بيش از 

عمده و اساسی بدبختی ھای جاری در کشور ماست، کارد را  ی که عاملئلی و مافيااز جانب ديگر حاکميت دولت پوشا

که ساالنه نزديک  با وصف آن. ھر روز مصيبت جديدی را برای اين مردم خلق می کند به استخوان توده ھا رسانده و

مديريت، پوشالی  عفميليارد متر مکعب آب شيرين در نتيجۀ بارندگی ھا در اين کشور جاری می گردد، اما ض ٨٠به 
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ھا در قدرت باعث گرديده که نه تنھا اين  بودن حاکميت و موجوديت فاسدترين، جاسوس ترين و جنايتکار ترين انسان

  .به عنوان مصيبت جديدی بر ساير مصيبت ھا بر مردم ما گردند آب مديريت نگردد، بلکه زمينه ساز خشکسالی

  

  :وی کودکانافزايش روز افزون جرايم سبک و سنگين از س

 کودکان.  کودک به دليل جرم ھای گوناگون از سوی پوليس دستگير می شوند٢٠ تا ١۵ھفته  به گفتۀ پوليس کابل ھر 

 که پس از اخذ ضمانت از فاميل ھای آنھا و يا اين  اطفال فرستاده شده» اصالح و تربيت«دستگير شده يا به مرکز 

جرم و جنايت توسط کودکان اند،  ی پوليس به مراتب کمتر از رقم واقعیآمار ارائه شده از سو. دوباره آزاد می گردند

 به ترک مکتب گرديده و ناگزيرکودک از سوی فاميل ھای شان  چراکه به دليل فقر شديد و مزمن اقتصادی، ده ھا ھزار

 خالف کار گرديدهکه جزء باند ھای  به کار ھای شاقه و طاقت فرسا مصروف گردند و يا اين راھی بازار گرديده که يا

  .و دست به جرم و جنايت بزنند

  که بايد برای زندگییدر شھر کابل ديده نمی شود، بلکه در سراسر کشور صد ھا ھزار طفل اين معضل و مشکل تنھا

اقتصادی و يا جرم و جنايت   با جثه ھای کوچک و نحيف شان به کار ھای شاقۀناگزيربھتر به درس و تعليم بپردازند، 

 ساله که تعداد آنھا به بيش از ١٧ تا ٧افغان بين سنين  که به گفتۀ يونيسف نيمی از نفوس کودکان نند، چنانز دست می

 رسد، به داليل مختلف از جمله جنگ، نا امنی و فقر اقتصادی از رفتن به مکتب باز می ليون و پنجصد ھزار تنيسه م

در حال حاضر صد ھا . است کان افغان را متاثر ساختهجنگ وحشيانۀ جاری بيشتر از ھمه روان و جسم کود. مانده اند

دھد  زنند و روحيۀ جنگی و خشن اطفال نشان می دست می ھزار طفل افغان به دليل فقر اقتصادی به سخت ترين کار ھا

   .ثير گذاشته استأآن ھا ت که به چه اندازه جنگ جاری باالی

  

  

 

  


