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ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﺎرډ وږي اﻧﺴﺎﻧﺎن و ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺗﻪ
د » ﺁزاد ﺑﺎزار« ﺗﺤﻔﻪ!

د ﺵﺮم اﻣﭙﺮاﺗﻮري؛ »هﻐﻪ ﮐﻮﭼﻨی ﭼﻲ ﻧﻦ د ﻟﻮږي ﺨﻪ ﻣﺮي ،وژل ﮐﻴ ي «
د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﺵﭙﺎړﻟﺴﻤﻪ د ﻓﺎو) Food and Agriculture Organization of UN ( FAOﻳﺎ د ﻏﺬا او زراﻋﺖ د ﺳﺎزﻣﺎن د
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﯧ ﻪ دﻩ  .دﻏﻪ ورځ هﺮ ﮐﺎل د ﻏﺬا د ﻧ ۍ واﻟﻲ ور ﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻤﺎﻧ ﻞ ﮐﻴ ي  .ﻓﺎو ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧ ۍ ﮐﻲ د ﻟﻮږي د
اﻣﺤﺎء ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې د ﻻرو ﭼﺎرو ﻟ ﻮل د ﺧﭙﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺻﻠﻲ هﺪف ﺎﮐﻠی دئ د ﻏﺬا د ﺡﻖ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮ د
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻩ  .ددﻏﻪ ﻧﻬﺎد ﺑﻨﻴﺎد ﭘﻪ  ١٩۴۵م ﮐﺎل ﮐﻲ ﭘﻪ هﻤﺪې ورځ د ﮐﺎﻧﺎډا د ﮐﻴﻮﺑﮏ
ﭘﻪ ﺎر ﮐﻲ  Quebec Cityاﻳ ﻮدل ﺳﻮﯼ او ﻧﻦ  ١۶٩هﻴﻮادوﻧﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻲ ﻏ ﻳﺘﻮب ﻟﺮي .
د ﺑﺸﺮ د
ﭘﻪ  ١٩۴٨م ﮐﺎل ﮐﻲ د ﺑﺸﺮ د ﺡﻘﻮﻗﻮ ﻧ ۍ واﻟﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ د ﻟﻮﻣ ي ﻞ د ﭘﺎرﻩ و ﻏﺬا ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﺡﻖ
ﺡﻘﻮﻗﻮ ﻳﻮ ﺑﻨﻴﺎدي ﺡﻖ و ﺎ ﻪ او دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ دې ﻣﮑﻠﻔﻪ و ﺑﻠﻞ ﭼﻲ و ﻏﺬا ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮﻻس رﺳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﮐ ي .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ هﻤﺪﻏﻪ اﺻﻞ د ﻧ ۍ واﻟﻪ ﻣﻴﺜﺎﻗﻮ ﺟﺰ و ﺮ ﯧﺪ او ﭘﻪ  ١٩۶۶م ﮐﺎل ﮐﻲ د  ١۵۶هﻴﻮادو ﻟﺨﻮا
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻮ.
و ﻏﺬا ﺗﻪ د اﻧﺴﺎن اړﺗﻴﺎ ﻳﻮﻩ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ دﻩ  .هﺮ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻪ اﻧﺪازﻩ ﭼﻲ و اوﺑﻮ او هﻮا ﺗﻪ اﺡﺘﻴﺎج ﻟﺮي ،د ژوﻧﺪ
د ﺑﻘﺎ د ﭘﺎرﻩ و ﻏﺬا ﺗﻪ هﻢ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي  .و ﻏﺬا ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻧﻦ دﺑﺸﺮ د ﺡﻘﻮﻗﻮ د ﻣﺠﻤﻮﻋﯥ ﺨﻪ ﻳﻮ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪوﻧﮑی او اﺳﺎﺳﻲ
ﺟﺰ ﻞ ﮐﻴ ي  .ﻳﻮ زﻳﺎت ﺵﻤﯧﺮ ﻧ ۍ وال ﻧﻬﺎدوﻧﻪ ﺳﺘﻪ ﭼﻲ د ﻏﺬا د ﺡﻖ د اﻋﺎدې ﭘﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻲ ﻣﺼﺮوﻓﻪ دي  ،ددې
ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﻲ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﭘﻮري ﺗ ﻟی هﻤﺪﻏﻪ د ﻓﺎو ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻏﺬا او زراﻋﺖ ﺳﺎزﻣﺎن او د ﻧ ۍ د ﻏﺬاﻳﻲ
ﭘﺮو ﺮام دي  .د ﻓﺎو ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺸﺮ ﺗﻪ د ﻏﺬاﻳﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻧ ۍ واﻟﻲ ﻮﻟﻨﻲ و ذهﻨﻲ اﻧﺴﺠﺎم ﺗﻪ ﺗﺤﺮﮎ ورﮐﻮي
ﺗﺮ ﻮﭘﻪ ﻧ ۍ ﮐﻲ ﭘﺮ ﻟﻮږﻩ او ﻓﻘﺮ ﺑﺎﻧﺪي ﻏﻠﺒﻪ ﺡﺎﺻﻠﻪ ﺳﻲ  .ﺧﻮ ددﻏﻪ ﺳﺎزﻣﺎن د ﻮﻟﻮ ﺗﻼ ﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ د ﻏﺬا د اﻣﻨﻴﺖ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻦ ﭘﻪ ﻧ ۍ ﮐﻲ د ﻳﻮﻩ ﺟﺪي ﻣﻌﻀﻠﯥ ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ﭘﺎﺗﯥ دﻩ  .د ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارۍ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ هﻴﻮادو ﮐﻲ ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ » د ﺑﻴﺎن
د ﺁزادۍ ﺡﻖ« ،د » دﻳﻦ او ﻣﺬهﺐ د ﺁزادۍ ﺡﻖ« او ﻧﻮر ډﻳﺮ ﻣﺪﻧﻲ او ﻓﺮدي ﺁزادۍ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻨﻞ ﺳﻮي دي  ،ﺧﻮ » و
ﻏﺬا ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳ د ﺁزادۍ ﺡﻖ« ﻧﺴﺘﻪ  .اﺳﺎﺳﻲ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ دادﻩ ﭼﻲ ﺁﻳﺎ دﻏﻪ ﻧﻬﺎدوﻧﻪ ﺑﻪ و ﮐﻮﻻﯼ ﺳﻲ ﭘﻪ ﻧ ۍ ﮐﻲ د ﻣﺮګ
او ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﻣﻨ دﻏﻪ رواﻧﻪ ﻏﻤﻴﺰﻩ ﭘﻪ دﻏﻪ اوﺳﻨﻲ ﺡﺎﮐﻢ ﺳﻴﺴ ﻢ ﮐﻲ ادارﻩ ﮐﻲ ؟ ﺁﻳﺎ هﻐﻮﯼ ﺑﻪ ﭘﻪ دې و ﺗﻮاﻧﻴ ي د ﻟﻮږي
او ﻓﻘﺮ ﺑﻨﻴﺎدي ﻋﻮاﻣﻞ او رﻳ ﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮ ﺳﻲ ؟ ددې ﭘﻮ ﺘﻨﻮ ﻮاﺑﻮﻧﻪ رو ﺎﻧﻪ ﻧﻪ دي  .هﻐﻪ ﻪ ﭼﻲ رو ﺎﻧﻪ دي هﻐﻪ
دا ﭼﻲ ﻏﺬا او د اﻧﺴﺎن اﻣﻨﻴﺖ د ﻧ ۍ د اﻣﻨﻴﺖ او د هﻐﻪ د ﺳﺮﻧﻮﺵﺖ ﺳﺮﻩ ﻏﻮ ﻪ ﺳﻮﯼ دئ او دﻏﻪ ﺵﺎﻧﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧ ۍ واﻟﻪ
ﻮﻟﻨﻪ ﻣﺘﺄﺙﺮﻩ ﮐ ې دﻩ .
د ﻣﻌﺎﺻﺮي ﻧ ۍ د ﺎﻧ ﺗﻴﺎوو ﺨﻪ ﻳﻮ هﻢ د هﻐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ اهﻤﻴﺖ دئ ﭼﻲ د اﻧﺴﺎن د اﻣﻦ ﺳﺮﻩ ﺗ او ﻟﺮي اﻟﺒﺘﻪ
داﻣﻨﻴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻮازي ﭘﻪ هﻐﻪ ﻋﺎم ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﻲ ﻧﻪ ارزول ﮐﻴ ي ﻟﮑﻪ ﻨ ﻪ ﭼﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ دﻩ ،ﺑﻠﮑﻪ د اﻗﺘﺼﺎدي او
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻧﻮرو اﺑﻌﺎدو ﮐﻲ هﻢ داﺳﻲ ﻣﺴﺎﺉﻞ ﺳﺘﻪ ﭼﻲ د اﻣﻨﻴﺘﻲ د ﻳﺪ ﺎو ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ و هﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
ﮐﻴ ي .ﭘﻪ دې ﻟ ﮐﻲ ﻏﺬا ﺧﭙﻞ ﺧﺎص ﺎﯼ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﯼ .ددې ﺡﺎﮐﻢ ﻧﻈﺎم د ورﺳﺘﻴﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻮ ﭘﻪ رو ﻨﺎﻳی ﮐﻲ د هﺮ
دﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ ٤
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ درﻧـ ﺖ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de

ﻳﺎد ﺖ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

اړﺧﻴﺰ اﻣﻨﻴﺖ د ﺗﺄﻣﻴﻦ د ﭘﺎرﻩ ﻏﺬاﻳی اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺎﺗﻪ اهﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﮐ ﯼ دئ  .دﻏﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازي د ﻣﺤﻠﻲ اوﻣﻠﻲ ﻣﻮاردو
ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻪ ﻧ ۍ وال ډ ﺮ ﮐﻲ د ﻏﺬا ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻣﻨﻴﺘﻲ اړﺧﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ زﻳﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دي  .ﻏﺬا  ،ﺳﻴﺎﺳﺖ او د
ﻧ ۍ اﻣﻨﻴﺖ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﺳﺮﻩ اﺧ ﻞ ﺳﻮﯼ او ﻳﻮ د ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮐﻴ ي.
د ﻓﺎو ) ( FAOﭘﻪ ﺗﺎزﻩ ﺧﭙﻮر ﺳﻮي ﺰارش ﮐﻲ وﻳﻞ ﮐﻴ ي ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧ ۍ ﮐﻲ هﻤﺪا ﯼ ﺗﺮ ﻳﻮﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎړد زﻳﺎت اﻧﺴﺎﻧﺎن
وږي دي  .د ﻧﻮرو اﺡﺼﺎﻳﻮ ﻟﻪ روﻳﻪ د هﻐﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺵﻤﯧﺮ ﭼﻲ د ﻏﺬا ﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻪ او د ﻟﻮږي ﭘﻪ ﻣﺮ ﻮﻧﻲ ﻣﻨ ﻮﻟﻮ
ﮐﻲ را ﻴﺮ دي او ﻳﺎ د ﺳﻮء ﺗﻐﺬي ﺳﺮﻩ ﻻس او ﺮﯦﻮان او د هﻐﻪ د ﻋﻮاﻗﺒﻮ ﺨﻪ ﻣﺘﺄﺙﺮﻩ دي  ،ﭘﻪ دې ورﺳﺘﻴﻮ دوو
ﻟﺴﻴﺰو ﮐﻲ ﭼﻲ د ﺳﺮﻣﺎﻳﯥ د ﻠﻮﺑﻼﻳﺰﯦﺸﻦ ﻟﺴﻴﺰي ﻳﺎدﻳ ي ﭘﻪ ﺑﯥ درﮐﻪ ﺗﻮ ﻪ زﻳﺎت ﺳﻮي دي  .دم درﺡﺎﻟﻪ د ﻧ ۍ
ﻧﻔﻮس ﺵﭙ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﺎرډﻩ ﺗﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﻴ ي ﭼﻲ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺎرو ﮐﻲ ژوﻧﺪ ﮐﻮي او ﭘﺎﺗﻲ ﻧﻴﻤﺎ ﻳﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﻠﻮ او ﺑﺎﻧ و ﮐﻲ
اوﺳﻴ ي ﭼﻲ د ژوﻧﺪ د اړﺗﻴﺎو د ﭘﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎرﻩ هﻐﻮﯼ هﻢ ﻣﺠﺒﻮرﻩ ﮐﻴ ي ﮐﻠﻲ ﭘﺮﯦ دي و ﺎرو ﺗﻪ را ﻣﺎت ﺳﻲ  .وﻳﻞ
ﮐﻴ ي ﭼﻲ د ﻧ ۍ ﻧﻴﻢ ﻧﻔﻮس د ور ﻲ ﺗﺮ دو ډاﻟﺮو ﭘﻪ ﻟ ﭘﻴﺴﻮ ﺰارﻩ ﮐﻮي او ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻟﻮږﻩ اوﺳﻮء ﺗﻐﺬي ﮐﻲ
ﺗﻴﺮوي  ،ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﺎرډ اﻧﺴﺎﻧﺎن د ﭼ ﻠﻮ ﺻﺤﻲ اوﺑﻮ ﺗﻪ او دوﻩ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﺎرډﻩ ﻳﯥ و دوا او د ﺻﺤﻲ ﻟﻮﻣ ﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ
ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻧﻠﺮي  .د ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﺎرډ ﻧﻪ زﻳﺎت اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺑﯥ ﮐﻮرﻩ ﭘﻪ ﺧﺮاﺑﻮ ﮐﻲ ،ﭘﻪ ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺎﻳﻮ ﮐﻲ ﭘﺮ ﺳﭙﻴﻦ ډاګ ﺵﭙﯥ ﺳﺒﺎ
ﮐﻮي .
هﻐﻪ ﻧ ۍ واﻟﻪ ﻏﻮﻧ ﻩ ﭼﻲ د ﻓﺎو ﻟﺨﻮا ﭘﻪ  ١٩٩۶م ﮐﺎل ﮐﻲ ﭘﻪ روم ﮐﻲ ﺟﻮړﻩ ﺳﻮﻩ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻮﯼ وو ﭼﻲ ﺗﺮ
 ٢٠١۵م ﮐﺎل ﭘﻮري ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧ ۍ ﮐﻲ د ﻓﻘﺮ دﻏﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﺵﺮﻣﻨﺎﮐﻪ رﻗﻢ د ﺳﺎﻟﻤﻮ ﺗﺪاﺑﻴﺮو ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺮ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﭘﻮري
را ﮐ ﺘﻪ ﮐﻮي .د رواﻧﻲ زرﻳﺰي ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﮐﻲ هﻢ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﻏ ي هﻴﻮادوﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻲ اﻋﻼﻣﻴﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﻲ د ﻟﻮږي د
اﻣﺤﺎ ﭘﺮ ﺗﺪاﺑﻴﺮو ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺎﮐﻴﺪ و ﮐ  .ﭘﻨ ﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ دﻏﻪ هﺪف د ﻧﻴﻮﻳﺎرﮎ ﭘﻪ ﻧ ۍ واﻟﻪ ﻏﻮﻧ ﻩ ﮐﻲ هﻢ ﻣﻄﺮح او ﭘﺮ
هﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﻴﻨ ﺎر وﺳﻮ  .ﺧﻮ اوس ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي هﺮ ﻮﻧﻪ ﭼﻲ ډﯦﺮ وﺧﺖ ﺗﯧﺮﻳ ي و دﻏﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻻﻧﺠﯥ ﺗﻪ د ﺡﻞ ﻻرﻩ
د ﺳﺮاب ﻏﻮﻧﺪي ﻧﺎ رﺳﻪ ﮑﺎري او هﺪف ﺗﻪ ﻧﻪ رﺳﻴ ي  ،د وږو اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ رﻗﻢ ﻻ زﻳﺎﺗﻴ ي او ﻓﻘﺮ ﻻ ﻧﻮرهﻢ ورځ
ﭘﻪ ورځ د ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮐﯧﺪو ﺧﻮا ﺗﻪ ﺎن ﻏﺰوي او د ﺑﯧﺸﻤﺎرﻩ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ اﺧﻠﻲ .
د ﻟﻮږي او ﻓﻘﺮ د را ﻴ ﯧﺪو هﺪف ﺗﻪ د ﻧﻪ رﺳﯧﺪو ﻋﻠﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﺳﺮ ﮐﻲ د ﺁزاد ﺑﺎزار ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻻﻧﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ دي ﭼﻲ
د ﺑﺎزار د ﺳﻮد ﺧﻮراﻧﻮ او ﻟﻮﻳﻮﻣﺤﺘﮑﺮﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي او وروﺳﺘﻪ دﻟﺘﻪ ددې ﮐﺎر د ﻣﺨﻨﻴﻮي د ﭘﺎرﻩ دﺑﻮدﺟﯥ ﮐﻤﻲ
ﻮدل ﺳﻮې دﻩ  ،ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت هﻐﻪ ﻟ ﭘﻴﺴﯥ ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﻻرﻩ ﮐﻲ ﺑﺎﻳﺪ وﻗﻒ ﺳﻮي واﯼ هﻐﻪ ﭘﻪ ﻋﺮاق او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ داﺳﺘﻌﻤﺎري ﺟ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﻮي دي ،ﻳﺎ د هﻴﻮادو ﭘﻪ ﺑﯧﺤﺴﺎﺑﻪ ﭘﻮ ﻲ ﻟ ﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻟ ﯧﺪﻟﻲ دي اوﻳﺎ د
وروﺳﺘﻲ ﻧ ۍ وال ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺤﺮان ﺗﺮ ﺳﺮ ﺟﺎر ﺳﻮي دي  .ﭘﻪ داﺳﻲ ﺡﺎل ﮐﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧ ۍ ﮐﻲ د ﻳﻮﻣﻴﻠﻴﺎرډو اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ
د ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺤﺮان ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺗﺮ ﺟﺪي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻻﻧﺪي دئ ،د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﺎﻟﻨ  ۵٨ﻓﻴﺼﺪﻩ اﺡﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻪ ﭘﻮ ﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ
ﻟ ﻴ ي  .د اﻳﻨ ﭘﻨ ﻧ د ﻣﻮﺳﺴﯥ د روﺑﺮټ هﻴ ﺰ ) (Robert Higgsد ﻗﻮﻟﻪ وﻳﻞ ﮐﻴ ي اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻳﻮازي ﭘﻪ  ٢٠١٠م ﮐﺎل
ﮐﻲ  ٨/١٠٢٧ﻣﻴﻠﻴﺎرډﻩ ډاﻟﺮ ﻳﻌﻨﻲ د ﻳﻮﻩ ﺮﻳﻠﻴﻮن ﻧﻪ زﻳﺎت ډاﻟﺮ ﭘﻪ ﭘﻮ ﻲ اﻣﻮراﺗﻮ ﮐﻲ ﻣﺼﺮف ﮐ ي دي .ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻧ ۍ
ﮐﻲ ﻳﯥ  ٨٢٠ﭘﻮ ﻲ اډو ﺗﻪ ﻣﻮډرﻧﻪ ﺳﻼوي ﺗﻬﻴﻪ ﮐ ي دي  .د ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺴﻮ ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ د ﻧ ۍ ﭘﻪ ﺗﻮر ﺑﺎزار ﮐﻲ د ور ﻲ
ددوﻩ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﺎرډﻩ ډاﻟﺮو ﭘﻪ ﺑﻴﻪ دﺙﻘﻴﻠﻪ وﺳﻠﻮ او ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺮ ﻼو ،ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ او ﺳﻮداوي ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي ،
ددې وﺳﻠﻮ ﺨﻪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﭘﻪ هﻴﻮادو ﮐﻲ د ﺙﺒﺎت د ﺧﺮاﺑ اود ﺟﻨﺎﻳﺖ ﮐﺎراﻧﻪ اهﺪاﻓﻮ او ﺮورﻳﺴﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﭘﺎرﻩ ﮐﺎر
اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴ ي .
دﺑﻠﻲ ﺧﻮا ﺑﻴﺎ د ﻣﺮﻳﻞ ﻟﻴﻨﭻ ) (Merrill Lynch Instituteﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮې ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﺧﺒﺮ ورﮐ ﯼ دئ ﭼﻲ د ﻧ ۍ د
ﺙﺮوﺗﻤﻨﺪاﻧﻮ ﺵﻤﯧﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ  ٢٠٠۶م ﮐﺎل ﮐﻲ ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻨﻪ وو د ﻟﻮﻣ ي ﻞ د ﭘﺎرﻩ ﭘﻪ دې ورﺳﺘﻴﻮ ﮐﻲ دﻏﻪ رﻗﻢ و ١٠
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟی دئ ﭼﻲ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اوږدو ﮐﻲ ﺑﯥ ﺳﺎرﯼ وو  .ددﻏﻪ  ١٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ ﺙﺮوﺗﻤﻨﺪاﻧﻮ ﺙﺮوت  ۴١زرﻩ
ﻣﻴﻠﻴﺎرډﻩ ډاﻟﺮ ﺑﺮ ﺁورد ﺳﻮﯦﺪﻩ  .ﺧﻮ د ﻟﻮږي ﺨﻪ د ور ﻲ ﻳﻮﻟﮏ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻣﺮي او د وږو اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ رﻗﻢ ﺗﺮ ﭘﺨﻮا درې
ﺳﻮﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ زﻳﺎت ﺳﻮﯼ او ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ﺗﺮ ﻣﻴﻠﻴﺎرډ او ﺘی دئ .
ﻓﻘﺮ او ﻟﻮږﻩ د ﺳﻴﺎﺳﻲ هﺪﻓﻮ د دﭘﺎرﻩ
دوﻩ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د ﺟﻲ  ٨هﻴﻮادو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎن ﮐﻲ د ﻧ ۍ د ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺤﺮان ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐ ې وﻩ  ،ﭘﻪ
هﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ د ﻧﻴﻮﻳﺎرﮎ ﺎﻳﻤﺰ ور ﭙﺎ ﻲ ﮐ ﻠﻲ وﻩ ﭼﻲ » ﮐﻮم ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺤﺮان ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧ ۍ ﮐﻲ ﭘﻪ ﺳﻠﻬﺎوﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ
اﻧﺴﺎﻧﺎن د ﻓﻘﺮ او ﻟﻮږې ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐ ي دي  ،ﻧﻮ دا داﺳﻲ ﺑﺤﺮان ﻧﻪ دئ ﭼﻲ ﻮﻳﺎ د ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻟﺨﻮا ﭘﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻧﺪي
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺳﻮﯼ او ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ﮑﻪ دي وي ،ﺑﻠﮑﻪ دا ﺑﺤﺮان ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺑﺸﺮ دﻻس ﻣﺤﺼﻮل دئ  .دﻏﻪ ﺑﺤﺮان هﻢ د
اﻧﺮژۍ ﭘﻪ ﺡﻮزﻩ ﮐﻲ او هﻢ د زراﻋﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ د ﻏﻠﻄﻮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮ او د ﺑﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻩ  ...اﻣﺮﻳﮑﺎ او اروﭘﺎ ددﻏﻪ
ﺑﺤﺮان اﺻﻠﻲ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ دي «...

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٢ﺗﺮ٤
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ در ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de

ﻳﺎد ﺖ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻲ د ﭘﺎﻧ ﻲ اﭼﻮﻧﻲ ﻟﻮﯼ ﮐﻨﺴﺮﻧﻮﻧﻪ ،د ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻪ او هﻐﻪ ﻟﻮﯼ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻪ ﭼﻲ د اﺳﻬﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﺧﺮﻳﺪ او
ﻓﺮوش ﮐﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي ﻧﻦ د ﻳﻮﻩ ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮ د ﭘﺎرﻩ د ﻏﺬاﻳی ﺑﺤﺮان او د ﻏﺬاﻳی ﻣﻮادو د ﻧﺮخ د ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻣﯧﺰﻩ
ﺟ ﯧﺪو اﺻﻠﻲ ﻣﻘﺼﺮﻳﻦ دي  .دﻏﻪ ﮐﻨﺴﺮﻧﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ د ﭘﺨﻮا ﭘﺸﺎﻧﻲ ﺡﺎﻟﺖ ﮐﻲ ﻧﻪ دي ﭼﻲ ﻳﻮازي ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺗﻴﻠﻮ او ﺳﺮوزرو
ﭘﺮ ﻧﺮﺧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺵﺮﻃﻮﻧﻪ ﺗ ل  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻦ هﺮ هﻐﻪ ﻪ ﭼﻲ ﺧﻮړل ﮐﻴ ي د ﻏﻨﻤﻮ او ﻏﻮ ﻮ ،ﺨﻪ ﻧﯧﻮﻟﯥ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ روﻣﻴﺎﻧﻮ
او ﺡﺘی دﺧﻮګ ﺗﺮ ﮐﻮﻟﻤﻮ  ،دﻟﺒﻨﺪاﻧﻮ او ﮐﻮ ﻴﺎﻧﻮ ﭘﻮري ﻻ ﻣﺨﮑﻲ ﺗﺮ ﻣﺨﻲ ﻳﯥ ﺳﻮداوي ﮐﻮي  .د ﺧﻮړو او اوﻣﻮ ﻣﻮادو
ﭘﻪ ﺳﺮ د ﺑﻮرس ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐﻲ اﻓﺴﺎﻧﻮي رﻗﻢ ﭘﻴﺴﯥ ﺗﺎ و ﺑﺎﻻ ﮐﻮي  ،د ﻏﻨﻤﻮ  ،ورﻳﺠﻮ  ،داﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺗﻮﮐﻮ د ﻧﺮخ د
ﻟﻮړﯦﺪو ﺑﺎﻋﺚ ﺮ ﻲ ،ﭘﻪ دې ډول دﻩ ﭼﻲ هﻤﺪﻏﻪ ﻟﻮﯼ ﮐﻨﺴﺮﻧﻮﻧﻪ ،ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎدوﻧﻪ او ﺡﺘﻲ ﮐﻮﭼﻨﻲ ﺳﻬﻢ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺡﻠﻘﯥ د
ﺧﭙﻠﻲ ﻲ د ﭘﺎرﻩ ددﻏﻪ ﻣﻮادو ﻣﺤﺘﮑﺮﻳﻦ دي ﭼﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﯼ ﻻس د ﻧ ۍ ﭘﻪ ﻓﻘﺮ او ﻟﻮږﻩ ﮐﻲ وﻧ ﻩ اﺧﻠﻲ .
ﺑﻲ ﺑﺎرﮎ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﺴﮑﻮ د ﻧ ۍ وال ﻓﻮروم ﻣﻌﺎون او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐﺎرﭘﻮﻩ ﻻ ﭘﺨﻮا وﻳﻠﻲ وﻩ ﭼﻲ » ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﻣﺒﺎرزﻩ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﻲ دﻩ  ،داﺳﻲ ﻣﺒﺎرزﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﻲ ﺑﻪ ددې ﺧﺎورﻳﻨﻲ ﮐﺮې داﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﺎﮐﻲ  .داﺳﻲ
ﻣﺒﺎرزﻩ ﭼﻲ ﺗﺮ دﻏﻪ ﺟﺎري ﺟ و ﺑﻪ ﻻ ډﯦﺮﻩ ﮐﺎرﻧﺪﻩ او ﺎﮐﻮﻧﮑﯥ وي ﮐﻮﻣﻪ ﭼﻲ د ﺗﻴﻠﻮ ،ﺮورﻳﺰم ﻳﺎ د ﺳﻴﺎﺳﻲ
اﻳ ﻳﺎﻟﻮژﻳﻮ د ﭘﺎرﻩ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي .ددﻏﻪ ﻣﺒﺎرزې ﻣﺤﻮري ﮑی ﭘﻪ دې ﻣﺴﺌﻠﯥ ﮐﻲ ﭘﺮوت دئ ﭼﻲ دا ﺑﻪ ﻮﮎ وي ﭼﻲ ﭘﻪ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮐﻲ ﺑﻪ د ﻧ ۍ د ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮادو ﮐ ﺖ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ او د هﻐﻪ د ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨ ﺮول ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ ﻧﻴﺴﻲ «.
هﻨﺮي ﮐﺴﻴﻨﺠﺮ ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻴﻨﺪﻟی او ﮐﻬﻨﻪ ﭘﻴﺨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﭙﻮﻩ دئ ﻧﻮﻣﻮړي هﻢ ان ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ اوﻳﺎﻳﻤﻪ ﻟﺴﻴﺰﻩ ﮐﻲ وﻳﻠﻲ وﻩ
ﭼﻲ  » :هﻐﻪ ﻮﮎ ﭼﻲ د ﺗﻴﻠﻮ ﮐﻨ ﺮول ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ ﻟﺮي ﭘﻪ داﺳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮐﻲ ﺑﻪ ﺎﯼ ﻧﻴﺴﻲ ﭼﻲ ﻮﻟﻪ ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﮐﻨ ﺮول
ﮐ ي ،ﺧﻮ هﻐﻪ ﻮﮎ ﭼﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ﮐﻨ ﺮوﻟﻮي ،ﻧﻮ هﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻮل ا ﻧﺴﺎﻧﺎن ﮐﻨ ﺮول ﮐ ي « .
ﭘﺮوﻓﻴﺴﺮﺟﻴﻦ زﻳ ﻠﺮ ) (JEAN ZIEGLERﺳﻮﻳﺴﻲ ﻮﻟﻨﭙﻮﻩ او ﺳﻴﺎﺳﺖ دان ﭼﻲ د ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮐﯧﺪو د ﻃﺮﺡﻲ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ
ﻣﺸﻬﻮر ﻩ ﻣﻨﺘﻘﺪ دئ ،د ﮐﻠﻮ راهﻴﺴﻲ ﻳﯥ د ﻟﻮږي اوﻓﻘﺮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐ ﯦﺪﻩ  ،ﻧﻮﻣﻮړﯼ د اوږدې ﻣﻮدې د ﭘﺎرﻩ د ﺧﭙﻞ
هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺵﻮرا ﮐﻲ د ﺧﻠﮑﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ وو  .هﻐﻪ د  ٢٠٠٠م او  ٢٠٠٨م ﮐﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﮐﻲ د ﻏﺬا د ﺡﻖ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﻲ د
ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎص ﺰارﺵ ﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﺟﺮاء ﮐ ې دﻩ  .ﭘﺮوﻓﻴﺴﺮ زﻳ ﻠﺮ ﭘﻪ  ٢٠٠٨م ﮐﺎل ﮐﻲ د ﺑﺸﺮ د
ﺡﻘﻮﻗﻮ د ﻣﺸﺎوراﻧﻮ د اﻧﺠﻤﻦ ﻏ ﻳﺘﻮب هﻢ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ ﯼ دئ .زﻳ ﻠﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﻬﻮر » د ﺵﺮم اﻣﭙﺮا ﻃﻮري« ) The
 (Empire of Shameﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﻲ ﭼﻲ ﻧ ۍ وال ﺵﻬﺮت ﻟﺮي د ﻟﻮﻳﻮ ﻗﺪرﺗﻮ ﻟﺨﻮا د ﻧ ۍ د ﺑﻴﺎ ﻓﻴﻮډاﻟﻲ ﮐﯧﺪو و
ﺧﻮاﺗﻪ د ﺵﻮﻩ ﮐﯧﺪو اﻧﺪﯦ ﻨﻪ ﺑﻴﺎن ﮐ ې دﻩ  .هﻐﻪ واﻳﻲ ﻧ ۍ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﻟﺴﻴﺰو ﮐﻲ ﺑﯥ درﮐﻪ ﺙﺮوﺗﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ ي
دي ،ﻧ ۍ واﻟﻪ ﺳﻮدا ﺮي ﭘﻪ دﻏﻪ ﺗﯧﺮ  ١٢ﮐﺎﻟﻮ ﮐﻲ درې ﭼﻨﺪﻩ زﻳﺎﺗﻪ ﺳﻮې دﻩ ،د ﻧ ي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻧﻴﮋدې دوﻩ
وارﻩ زﻳﺎت ﺳﻮي دي  .ﺑﺸﺮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻲ د اول وار دﭘﺎرﻩ ﭘﺮﻋﻴﻨﻲ ﮐﻤﺒﻮداﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻏﻠﺒﻪ ﺡﺎﺻﻠﻪ ﮐ ې دﻩ ،ﭘﻪ ﻣﺎدي
ﻟﺤﺎظ ﺑﺸﺮ د ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻮﮐﺎﻟ و روﻳﺎ ﺗﻪ ﺎن رﺳﻮﻟی دئ  .ﺧﻮ ددې ﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ هﻤﺪا اوس د ﻧ ۍ د ﻓﻴﻮډاﻟﻲ
ﮐﯧﺪو ﺧﻮا ﺗﻪ ﻳﻮﻩ هﺮ اړﺧﻴﺰﻩ او ﺑﺪ ﺧﻮﻳﻪ ه ﻪ رواﻧﻪ دﻩ  .د ﻧﻮي ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﻮ ارﺑﺎﺑﺎن ،ﻮ ﻣﻠﻴﺘﻴﺰﻩ ﮐﻨﺴﺮ ﻧﻮﻧﻪ  ،ﻟﻮﯼ
ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻪ د ﻧ ۍ ﺙﺮوﺗﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺼﺮف ﮐﻲ راوړي دي  .دﻏﻪ ﻓﻴﻮډاﻟﻲ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د اﻧﻘﻼب د ارﻳﺴ ﻮﮐﺮاﺳ
د زﻣﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ زرﻩ ﻠﻪ ﺑﯥ رﺡﻤﻪ ﺳﻮې دﻩ .
زﻳ ﻠﺮ واﻳﻲ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ﭼﻲ د ﮐﻨﺴﺮﻧﻮﻧﻮ د ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ د ﻧﻈﺮﻳﯥ ﺳﺮﻩ واﺵﻨ ﻦ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐ ې دﻩ  .د دﻏﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﻪ اﺳﺎس
ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻧ ۍ ﮐﻲ ﺑﺎﻳﺪ د ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺰﻩ ﮐﯧﺪوﻩ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﮑﻤﻴﻠﻪ ﺳﻲ .ﻳﻌﻨﻲ داﭼﻲ ﻮﻟﻪ ﺵﻴﺎن ،ﻮﻟﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ او د ژوﻧﺪ ﭘﻪ هﺮﻩ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻮل ﺑﻬﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺵﺨﺼﻲ او د ﻲ ﭘﺮ اﺻﻮﻟﻮ ﺑﻨﺎ ﺳﻲ  .ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ ددې ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺡﺘی د
اوﺑﻮ ﻏﻮﻧﺪي د ﻳﻮې داﺳﻲ ﺡﻴﺎﺗﻲ او دﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎدې ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ﻧﻮر داﺳﻲ ﻪ ﻧﻪ وي ﭘﺎﺗﯥ  .د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ،د ﺡﻴﻮاﻧﺎﻧﻮ
او ﻧﺒﺎﺗﺎﺗﻮ ژﻳﻨﻮﻧﻪ هﻢ ﻻ هﻐﻮﯼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺼﺮف ﮐﻲ راوړي اود ﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻳﯥ ﺙﺒﺖ ﮐ ي دي  .ﻮﻟﻪ ﺵﻴﺎن د ﺵﺨﺼﻲ
ﻲ د ﭘﺎرﻩ ﺳﻮدا ﺗﻪ ﻟﻮﻳ ي  .و دې هﺪف ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو د ﭘﺎرﻩ ﮐﻨﺴﺮﻧﻮﻧﻪ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰﻩ وﺳﻠﻮ د ﺟﻤﻠﯥ ﺨﻪ دوﻩ ډوﻟﻪ وﺳﻠﯥ
ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮﻟﻲ دي  .ددﻏﻮ دوو وﺳﻠﻮ ﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ ﻟﻮږﻩ دﻩ او ﺑﻞ ﻳﯥ ﭘﻮر ،ددﻏﻪ دوو وﺳﻠﻮ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮل و ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺗﻪ
ﺧﻮرا وﺡﺸﺘﻨﺎﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻟﺮي  .ﭘﻪ داﺳﻲ ﺡﺎل ﮐﻲ ﭼﻲ د ﻧ ۍ ﻧﻨی اﻗﺘﺼﺎد ددې ﺗﻮان ﻟﺮي ﭼﻲ ﭘﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻩ ان و ١٢
ﻣﻴﻠﻴﺎرډﻩ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮاړﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ ي ،ﺧﻮ د وږ و اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺵﻤﯧﺮ ﺗﻞ د زﻳﺎﺗﯧﺪو ﭘﻪ ﺡﺎل ﮐﻲ دئ  .د ﻏﺬا د ﻧ ۍ وال
ﺳﺎزﻣﺎن د ﺰارش ﭘﻪ اﺳﺎس هﻤﺪا اوس هﺮﻩ ورځ ﻳﻮ ﻟﮏ اﻧﺴﺎﻧﺎن د ﻟﻮږي او ﻳﺎ د هﻐﯥ د ﻋﻮاﻗﺒﻮ ﺨﻪ ﻣﺮي  .ﻳﻌﻨﻲ
هﻤﺪا ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻲ ﺗﺎﺳﻮ دﻏﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻮﻟی ﭘﻪ هﺮ ﭘﻨ ﻮ ﺙﺎﻧﻴﻮ ﮐﻲ ﻳﻮ ﺗﺮ ﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﮐﻮﭼﻨ ﻣﺎﺵﻮم د ﻟﻮږي او ﺳﻮء ﺗﻐﺬي
ﺨﻪ ﺳﺎ ورﮐﻮي  .دﻟﺘﻪ د ﻏﺬا ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺴﺘﻪ ،هﻴ ﻳﻮﻩ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻼ ﻳﺎ داﺳﻲ ﮐﻮﻣﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ﮑﻪ ﻧﻪ دﻩ ﻟﻮﯦﺪﻟﯥ او ﻧﻪ هﻢ
ددې ډﻟﻪ ﻳﻴﺰﻩ ﺳﻼﺧ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﺟﺒﺮ او ﻳﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮐﻮﻣﻪ داﺳﻲ ﺧﺒﺮﻩ ﺳﺘﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪو او ﮐﻠﻴﺴﺎوو ﮐﻲ وﻋﻆ
ورﺑﺎﻧﺪي ﮐﻴ ي  .هﻐﻪ ﮐﻮﭼﻨی ﭼﻲ ﻧﻦ د ﻟﻮږي ﺨﻪ ﻣﺮي  ،ﺳﻢ دم وژل ﮐﻴ ي  .داﺳﻲ ا ﮑﻞ ﮐﻴ ي ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﭘﻪ دې و ﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﻴ ي ﭼﻲ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﺮ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻠﻮﯦ ﺘﻮ ﮐﻠﻮ ﭘﻮري د ﻧﻴﻮ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺰم » د ﺁزاد ﺑﺎزار« د هﻴﻮﻻ ﺨﻪ ﺧﻼص ﻧﮑ ي ،
دﻏﻪ رﻗﻢ ﺑﻪ  ٪ ٣٠٠زﻳﺎت ﺳﻲ .
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د ﻧ ۍ وال ﺑﺎﻧﮏ د اﺡﺼﺎﻳﯥ د روﻳﻪ ﭘﺮوﺳ ﮐﺎل د ﻧ ۍ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﻮﯼ ﮐﻨﺴﺮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﻲ  ۵٢د ﻮﻟﻲ ﻧ ۍ ﭘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ
ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺴﻠﻂ ﻻرﻩ  .دﻏﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ د ﻮ ﺗﻨﻮ ﻏﺮﺑﻲ اﻟﻴ ﺎرﺵﻴﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ ﻟﻮﯦﺪﻟﯥ او دوﯼ ﺎﻧﻮﻧﻪ دداﺳﻲ ﻗﺪرت
ﺧﺎوﻧﺪان ﺮ ﻮﻟﻲ دي ﭼﻲ د ﺑﺸﺮﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻲ هﻴ ﻳﻮﻩ ﭘﺎﭼﺎ ،ﻳﻮﻩ ﻗﻴﺼﺮ ﻳﺎ ﮐﻮم ﭘﺎپ ﭘﻪ واﮎ ﮐﻲ ﻧﻪ درﻟﻮدﻩ  .ﻏﺮب
ﭼﻲ د ﻧ ۍ د ﻧﻔﻮﺳﻮ ﺨﻪ ﻧﻴﮋدې ات ﻧﻴﻢ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﻲ ﺟﻮړوي او ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﮐﻮﭼﻨی اﻗﻠﻴﺖ دئ ،دا  ۵٠٠ﮐﺎﻟﻪ ﮐﻴ ي
د ﻣ ﮑﻲ ﭘﺮ ﮐﺮې ﺑﺎﻧﺪي ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت ﭼﻠﻮي او ﻮ ﺳﻮﻩ ﮐﺎﻟﻪ ﮐﻴ ي د ﺑﺮدﻩ ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺮ ﻮﻟﻮ او اﺳﺘﻌﻤﺎري ﮐ و وړو
ﺑﻮﺧﺘﻪ دﻩ  .د ﺟﻨﻮب ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ د ﻏﺮب و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﻩ او اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺮﻩ ﮐﻨﺴﺮﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟﻲ ډﻳﮑ ﺎ ﻮراﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﻪ ﻮري .
دا ﮑﻪ ﭼﻲ هﻐﻮﯼ د ﺳﺮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﻮ وﻳﻨﻲ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﻲ د ﻧﻦ ور ﻲ ﻣﺘﻤﺪﻧﻪ ﺑﺮدﻩ ﻟﺮوﻧﮑﻲ دي هﻐﻮﯼ د ﺑﻮرﺳﻮ ﭘﻪ
ﺑﺎزار و ﮐﯥ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺎﯼ ﮐ ي دي ،دا دوﯼ دي ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻴﺮﻧ ﻮ او ﻓﺮﻳﺐ ﮐﺎرﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻧ ۍ ﮐﻲ د ﻟﻮﻣ ﻧﻴﻮ
ﻣﻮادو ﺎر ﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ ﻧﻴﻮﻟﻲ او ﻧﺮﺧﻮﻧﻪ ﻳﯥ ور ﺎﮐﻲ  .ﮐﻪ ﻪ هﻢ هﻐﻮﯼ د ﺳﺘﺮ ﻮ ﺨﻪ ﻧﻴﻬﺎﻣﻪ دي ﺧﻮ هﻤﺪا
دوﯼ دي ﭼﻲ ﻧﻦ د ﻧ ۍ د ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﺎرډ او دوﻩ ﺳﻮﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻟﻮږي ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي  .ﻏﺮب و دﻏﻪ
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﮐ و ﺗﻪ ﭼﻲ ﭘﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺳﻮﯼ دئ ،هﻐﻪ ﺗﻪ »ﻧﻮﯼ ﻧﻈﻢ « واﻳﻲ  ،ﺧﻮ دﻏﻪ »ﻧﻮي ﻧﻈﻢ« ﭘﻪ ﭼﻮر
 ،ﭼﭙﺎول ،ﻓﺴﺎد او ﺟ و ﺑﺎﻧﺪي ﭘﺎﻳﻲ  ،هﻤﺪﻏﻪ ﮐﻨﺴﺮﻧﻮﻧﻪ دي ﭼﻲ ﭘﻪ ډﻳﺮو هﻴﻮادو ﮐﻲ ﻳﯥ ﻓﺎﺳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د ډﻳﻤﻮﮐﺮاﺳ ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ د ﻗﺪرت ﭘﺮ ﺪۍ ﮐ ﯧﻨﻮﻟﻲ دي ﺗﺮ ﻮ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻗﺮار دادوﻧﻪ ورﺑﺎﻧﺪي اﻣﻀﺎ ﮐﻲ!
ﺑﺸﺮي ﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮهﻴ ي ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧ ۍ ﮐﻲ د ﻟﻮږي ﻏﻤﻴﺰﻩ او د ﻏﺬا و ﺑﺤﺮان ﺗﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ورﮐﻮل ﻧﺎﺵُﺪﻩ ﮐﺎر ﻧﻪ دئ ،
ﮑﻪ د هﻐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻠﻮم او د ﺧﺎص هﺪف د ﭘﺎرﻩ ﺗﺼﻨﻌﻲ ﺟﻮړ ﻩ ﺳﻮې دﻩ  ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړل ﻳﯥ ددﻏﻪ اوﺳﻨﻲ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ
ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﺑﻄﻦ ﮐﻲ زﻣﻮږ ﺗﺮ ﺗﺼﻮر زﻳﺎت ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر دئ  .ﮑﻪ دا ﺑﺤﺮان د هﻤﺪې ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎم زﯦ ﻧﺪﻩ دﻩ  .د ﻓﻘﺮ
اوﻟﻮږي ﺑﺤﺮان او د هﻐﻪ ﻏﺰﯦﺪﻧﻪ ﻧﻦ داﺳﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧ ۍ واﻟﻪ ﮐﭽﻪ ﺧﺎﺻﺘٌﺎ ﭘﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري هﻴﻮادو
ﮐﻲ هﻢ ﺧﻮرا ﺵﺪﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﻣﻨﻴﺘﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وډۍ را ﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺳﻲ  .ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﺵﺮاﻳﻄﻮ ﮐﻲ د ﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻳﻮ ﺳ ﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﺿﺮورت دئ ﭼﻲ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐﻲ و ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰ ژوﻧﺪ ﺗﻪ د اﻣﻴﺪ ﺡﺲ ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐﻮي او د هﻐﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ او ﺑﻠﻮاو ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ ﭼﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﯥ د ﻧﻴﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻮ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺁﻣﯧﺰﻩ او اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻪ دي  .دا ﺧﺒﺮﻩ
ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدﻩ ﺳﻲ ﭼﻲ د ﺮورﻳﺰم ﭘﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪي ډﯦﺮ ﭘﻪ دې ﻋﻘﻴﺪﻩ دي ﭼﻲ هﻐﻪ ﻣﺎﻟﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺤﺮاﻧﻮﻧﻪ ،ډﯦﻮاﻟﻲ
ﺗﻮﺑﻮﻧﻪ او ﺑﯧﮑﺎرۍ ﭼﻲ دﻟﻮﻳﻮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﻮﻻﻧﻮ او د ﻮ ﻣﻠﺘﻴﺰو ﻟﻮﻳﻮ ﺵﺮﮐﺘﻮ او ﻧﻮرو ﺵﺨﺼﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎدو د ﻳﻮ ﺎﯼ ﮐﯧﺪو
ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ را ﻣﻨ ﺘﻪ ﺳﻮي دي ،د ﺑﯧﮑﺎراﻧﻮ ﺨﻪ ﻟﻮﯼ ﻟ ﮑﺮ ﺟﻮړوي او هﻐﻮﯼ دې ﺗﻪ اړ ﺑﺎﺳﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ هﺮ »
ﺮورﻳﺴﺘﻲ« ﮐﺎر ﻻس ﭘﻮري ﮐ ي.
د زﻳ ﻠﺮ ﭘﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ددې اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺤﺮان ﺨﻪ د راوﺗﻮ د ﭘﺎرﻩ وار دﻣﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ددﻏﻪ ﺳﻴﺴ ﻢ ﻧﻈﺮي ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻳﻌﻨﻲ د
ﮐﻨﺴﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د واﺵﻨ ﻦ د ﻳﻮ ﺎﯼ ﮐﯧﺪو او ﺗﻮاﻓﻖ او د ﻃﺒﻴﻌﺖ د اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﯧﺪﻟﻮ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻴﺪ ﮐﻲ د هﻐﻪ د راوﺳﺘﻠﻮ
اﻳ ﻳﺎ ﭼﻲ ﻳﻮﻩ ﺟﻨﻮن ﺁﻣﯧﺰﻩ ﭘﺪﻳﺪﻩ دﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وﻻړﻩ ﺳﻲ  .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ددﻏﻪ اﻗﻠﻴﺖ واﮐﻤﻨﻲ ﭼﻲ د ﻮﻟﻲ ﻧ ۍ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺎر ﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻟﮑﻪ ﮐﻲ راوﺳﺘﻲ دي وﺵﻠﻴ ي ،دا ﮐﺎر ﭘﺨﭙﻠﻪ د وﺟﺪان د ﺳﺮﮐ ﻴﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ او د ﻮﻟﻨﻴﺰﻩ
ﻗﻴﺎﻣﻮ دﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻲ دﻻري ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي ﻧﻴﻮل ﮐﻴ ي  .دا ﮑﻪ ﭼﻲ دﻏﻪ ﻧﻨی ﻧ ۍ وال ﻧﻈﺎم و ﻮﻟﻮ هﻐﻪ ارزﺵﻮ او
درو ﺎﻧﻔﮑﺮۍ د ﻧﻬﻀﺖ و ﻮﻟﻮ هﻐﻪ ﻧﻬﺎدو ﺗﻪ دﭘﺎﯼ ﮑی اﻳ ی دئ ﮐﻮم ﭼﻲ ﺗﺮ دا اوﺳﻪ ﭘﻮري ﻣﻮږ د هﻐﻪ ﺗﺮ ﺳﺎﻳﯥ
ﻻﻧﺪي ژوﻧﺪ ﮐﺎوﻩ  ،ﻳﻌﻨﻲ د ﺑﺸﺮ د ﺡﻘﻮﻗﻮ د هﻐﻪ ﻟﻮﻣ ﻧﻴﻮ ارزﺵﻮﻧﻮ ﻣﺮګ  .دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﺎ د ﮐﻨﺴﺮﻧﻮ د ﻗﺪرت ﻣﺰي ﺳﺮﻩ
ﺵﻠﻴ ي ،ﻳﺎ ﺑﻪ د ډﻳﻤﻮﮐﺮاﺳ  .ﮐﻨﻪ دﻏﻪ ﺗﻤﺪن هﻤﺎﻏﺴﻲ ﭼﻲ ﻧﻦ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮ د ﻣﻨﺸﻮر ﭘﻪ  ١١١ﻣﺎدو ﮐﻲ ﺙﺒﺖ ﺳﻮﯼ دئ
ﺑﺎﻻ ﺧﺘﻤﻴ ي او د ﻨ ﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺡﮑﻢ ﭼﻠﻮي  .دا ﻳﻮﻩ ﺟﺪي ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻩ ﮐﻪ ﻳﯥ ﻣﺨﻪ و ﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﺳﻲ د ﺑﺸﺮ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ د
هﻤﺪﻏﻪ ﺵﺎﻧﻲ ﻳﻮې ﻓﺎﺟﻌﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﯧﺪاﯼ ﺳﻲ .
ﭘﺎﯼ
*********
ﻣﺄﺧﺬ او ﻣﻨﺎﺑﻊ :
زﻣﺎ ﺵﺨﺼﻲ ﻳﺎدا ﺘﻮﻧﻪ او دﻏﻪ ﻻﻧﺪي ﻟﻴﻨﮑﻮﻧﻪ؛
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Agriculture_Organization
http://www.fao.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Ziegler
http://www.bbc.co.uk/persian/world/٢٠١٠/١٠/١٠١٠١١_l١٥_global_hunger.shtml
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