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 GETTY IMAGESمنبع تصویر،

ت عدم اقدام فوری، ( هشدار داده است که در صورWFPبرنامه جهانی غذایی سازمان ملل )
ها شهروند افغانستان در زمستان پیشرو با گرسنگی روبرو خواهند شد. همزمان، نهاد میلیون

میرند، به دلیل بحران غذایی گوید کودکان از گرسنگی در کابل میحمایت از کودکان نیز می
 کشند.میلیون کودک افغان گرسنگی می ۱۴سابقه" تقریبا "بی

ه سازمان ملل متحد کراپورفاظت از کودکان امروز در گزارشی گفته که بر اساس نهاد بین المللی ح

توسط این نهاد تجزیه و تحلیل شده است، کودکان افغانستان بیش از هر زمانی در معرض گرسنگی 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

در زمستان امسال با بحران  -میلیون کودک  1۴از جمله تقریبا  -میلیون نفر  22.۸قرار گرفته اند، 

 ح اضطراری ناامنی غذایی روبرو هستند.یا سط

های محلی را بازتاب داده که به نقل از یک امام مسجد  این نهاد خبر روز گذشته برخی رسانه

سرپرست در غرب کابل از گرسنگی جان باخته اند. این  گزارش داده بودند که هشت کودک بی

ماهه تا هشت سال سن  1۸بین  -ر ها گفته که این کودکان، چهار پسر و چهار دخت شاهد به رسانه

تغذیه فاصله  میلیون کودک در حال حاضر تنها یک قدم با سوء ۵به گفته این نهاد، بیش از  داشتند.

دهد تعداد افرادی که  ها خردسال در معرض خطر قرار دارند. این داده ها نشان می دارند و میلیون

درصد  ۳۵سه با فصل مشابه سال گذشته با گرسنگی بحرانی یا اضطراری روبرو هستند در مقای

 افزایش یافته است.

میلیون نفر( ممکن  22.۸گوید بیش از نیمی از جمعیت این کشور )حدود  برنامه جهانی غذایی می

میلیون کودک زیر پنج به  ۳.2شند. از سویی هم ممکن است حدود است امنیت غذایی نداشته با

 تغذیه حاد دچار شوند. سوء

دیوید بیسلی، مدیر اجرایی این نهاد گفته است "افغانستان اکنون، اگر بدترین نباشد، یکی از کشورهایی 

 است که با بدترین بحران بشری روبرو هستند...ما در حال شمارش معکوس برای رخ دادن یک

 فاجعه هستیم."

آگوست پس از خروج آخرین سربازان باقیمانده آمریکایی به دست طالبان سقوط افغانستان در ماه 

 نظامی بر تمام افغانستان تسلط یافتند. کرد و این گروه شبه

تسلط طالبان بر کابل و سراسر افغانستان باعث شد اقتصاد شکننده این کشور که وابستگی شدیدی به 

ها را و بانک جهانی های غربی کمکی خارجی داشت، بیشتر تضعیف شود. چرا که کشورهاکمک

 ها به این کشور را متوقف کردند.و صندوق بین المللی پول نیز پرداخت

 تبصرۀ استقالل خپلواکی:

که بر  یگذرد، در پهلوی مصائب بیشماریاز آغاز جنگ های افغانستان که بیشتر از چهار دهه م

در  نازل شد،لمی که بر اطفال وطن نازل گردیده است، مظا ملت مظلوم و گروگان گرفتۀ افغان

ا در کشور جنگ زدۀ م ر میباشد.آن قاصر قلم از تحری گونیست کهحقیقت تراژیدی های بشری گونا

 روشانی که گروه خلق و پرچم خیانتعصر اشغال ددمنشانۀ شوروی سابق و حکم روایی وطن ف

که  شتگ دستخوش جنایاتی در حق اطفال بی وسیلۀ بیدفاع باشند،سیه روی آنان  و دنباله روان هپیش

 هاتی کهدتنها اگر به جریانات بمباردمان های هیلیکوپتر ها بر مزارع و  ؛تصور بیرون است از



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

بازی را که از هوا پرتاب میگردید میگرفتند، و سامان های  قرار داشتندکودکان بیخبر و خوشحال 

ً تراژیدی خونبار جنایات  با انفجار آن سامان های بازی و اطفالرا بشری  بیمثال بپردازیم، دقیقا

ا قوای که بن ها معیوبی و، مجسم نموده اییم. البته با کشتار بیشتر از دو ملیون و ملیافغان مظلوم

صورت  و دنباله روان شان،ببرک  –امین  –زمینی و هوایی شوروی سفاک و همکاری ترکی 

راسر سهم که البته با ویرانی  گرسنگی و تحت التغذیه هستند.هم ری میگرفت، داستان های تلخ دیگ

ه در ممالک همسای کمپ های پناه گزینان فقیر مستولی گردید که دامنۀ آن به کشور بر ملت مظلوم

 .ه استادامه یافت تا به حالگان غدار 

با هجوم جنایتکاران تنظیمی به شهر کابل، جنگی ابتکاری، نهایت خونین با کشتار خرد و بزرگ با 

ن یاه بود که زنان و کودکان سخت ترگرسنگی مطلق و رکود اقتصادی و ادامۀ جنایات بشری همر

ۀ این . یک نمونو در فقر و گرسنگی سرنوشت سیاهی را دنبال کردند صدمات خونین را دیدند

کشتۀ این حادثۀ خونین اطفال در  5000بود که در پهلوی بیشتر از « قتل عام افشار» جنایات همان 

احمد  »آغوش والدین به قتل رسیدند....یکی از نمونه های جنایات جهانی ثبت گردیده که به قهرمانی 

  صورت گرفت.« دشاه مسعو

« دمسعو -ربانی»گروه بر سر اقتدار انۀمذبوح روز های سیاه هجوم اول طالبان به شهر کابل و فرار

 رسنۀگ هم با فقر، گرسنگی و دست از کار کشیدن زنان از امور حیاتی و نفقۀ فامیل گردید. اطفال

تیابی لقمه ای نان گردیدند. زنانی که همسران را در جنگ ها از دست افغان راهی کوچه ها برای دس

یۀ کودکان خویش بودند، با وضع نا هنجاری مواجه و مسئول تغذ مکلف به اعاشۀ فامیل داده بوند،

 شدند.

قوای بین المللی در افغانستان  »!«دردا که بعد از سقوط دورۀ پنج سالۀ طالبان با تشریف آوری

 درین مدتجدد افغانستان جنگزدۀ ویران سرازیر شد. رمایه های باد آورده برای اعمار مبیشمار س

ً اطفال  بیست سال پول های گزاف به کجا رفت و چرا هنوز هم بیشترین قشر ملت و مخصوصا

سالی علت و علل آن باشد، پس  خشکآن در فقر، مسکنت و بی غذایی غرق گردیدند؟! اگر  بیشمار

قبل ازینکه از گرسنگی  و قحطی جلوگیری نماید،  مواد ارتزاقی چرااینهمه کمک های اقتصادی و 

قصر های گوناگون  چپاولگران بلند مرتبه می گردید؟!حیف و میل گردیده و راهی بازار های سیاه 

ه از سرمایه هایی که برای رشد اقتصادی و جلو گیری از بی سابقه در شهر های افغانستان همو 

 .و اکثریت در فقر مزمن قرار گرفتند یدندسر به فلک کش ،در اجتماع تعبیه گردیده بود فقر
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قحطی و گرسنگی مردم افغانستان، کودکان و بیشتر از آغاز سال میالدی خیریۀ بین المللی مؤسسات 

 بود! بدست طالبان ملیون زیر خط فقر را اطالع داده بودند که قبل از سقوط پایتخت 17از 

ی بینیم که کنفرانس ها و مجالسی حال در شرایط حاد کنونی، برای جلوگیری از فاجعۀ انسانی، م

هر طرف دایر میگردد و در پهلوی خبر نا خوش آیند قحطی و گرسنگی در افغانستان از کمک 

عاجل در زمینه حرف زده میشود، ولی عمالً تا ایندم هیچ راه حلی را برای این معضلۀ خطرناک 

که مبالغی را  دارای اقتصاد باالممالک  20کنفرانس ژنو و جلسۀ  جی بشری مشاهده نمی نماییم. 

چین که ادعای کمک فوری نمود چه  فیصله نمودند، منتظر چه هستند،« ؟!»منحیث کمک عاجل 

برای تجارت از دست داده است، ولی به نحوی باید برای کمک هم افغانستان راه هوا و زمین را  شد؟

تا  . ولیبخشیده و پیش قدم گردندسهولت  دریافت مواد خوراکه راههمسایگان اقالً های بشری عاجل 

بر حال زار ملتی که مواجه به بدترین فاجعۀ بشری گردیده است، جریان دارد و ط تبصره بحال فق

 ر جگرخراض گرسنگی و یک اقتصاد از هم پاشیده.اخبا
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