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  م٢٦/٠٦/٢٠٠٨                         جانباز نبرد
 
  

 بربريت ائتالف در غفلت و مصيبت، دولت در ملت در
  

 بخش اول
   

   
 

 زدرون حوادث وکشمکشهاي سياسي ونظامي کشورا
  

 فقروگرسنگي 
  

  
 

ها مانند انواع رفتارهاي   مفاسد ناشي از آنۀاي را بگيرد، هم امعههنگامي آه فقر و بيكاري و گرسنگي دامن ج
ترين خطري است آه  واقع بزرگ  نااميدي به.  افزايد ها مي يابد و بر نااميدي اخالقي در سطح جامعه گسترش مي غير

 سرعت گرچه نااميدي خود معلول شرايط دشوار اجتماعي است اما خود به. آند حيات يك جامعه را تهديد مي
خود پيوندي نزديك با احساس قدرت آدميان يا ۀ نوب اميد به . آيد مي ها بوجود  صورت علتي براي استمرار نابساماني به

آه به قدرت تاثيرگذاري خود ايمان داشته باشند،  ها تا هنگامي انسان. ها بر سرنوشت خود دارد توان تاثيرگذاري آن
قدرتي  زند، احساس بي ي آ نان سرنوشت را رقم مي يرويي خارج از ارادهاميدوارند ولي هنگام آه تصور آنند، ن

هاي نامعقول رو   دهند و به شيوه عنوان ابزار حل معضالت جامعه از دست مي آنند و اعتماد خويش را به عقل به مي
  . آنند مي

شتند آه بشر ديگر دوران پندا آه راه علم بر بشر گشوده شد و بسياري از انديشمندان مي چند قرن پيش، هنگامي
سرعت اين مسير را طي خواهد آرد،  سر گذاشته و راز و رمز حيات سعادتمندانه را يافته و به طفوليت خود را پشت
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شوند و براي  بسته فرمانبردار ديگران نمي  و گوش ها به فهم خويش متكي شوند، ديگر چشم ي انسان زيرا وقتي آه همه
آاري دليل قاطع بخواهد، قهرًا ابزار دست فريبكاران براي  انساني آه براي هر. طلبند ن ميآاري دليل و برها انجام هر

  . گيرد مي ريزي آه از مسير بحث و تفاهم پي شود و آار خود را نه از طريق قساوت و خون سرآوب ديگران نمي
هولناآي آه بشر در دوران ي  شود و ديگر از آشتارهاي وحشيانه پس با به سلطنت نشستن عقل، دنيا انساني مي
آردن  اما داستان هرگز به اين سادگي نبود، زيرا تعقل يا همان فكر. آودآي خود تجربه آرده است، خبري نخواهد بود

اي به آن ندارند،  فقط عالقه فرسا آه بسياري در شرايط پيچيده و سخت نه آار سهلي نيست بلكه آوششي است طاقت
  .  از اين بار گران بيابندشدن  براي خالصتا راه فراريآوشند  بلكه مي

توانند در روابط جمعي و حيات فردي خود معقول باشند و راه رسيدن به اهداف خود را با استفاده  مردمان آم ازکم مي
گونه  حدي همين ها تا ظاهرًا در عصر نو، انسان. از ابزار عقل يعني سنجش و حساب و آتاب منطقي بپيمايند

هاي  روند و با شنيدن برنامه هاي رأي مي پاي صندوق ها براي تعيين رهبران خود به در جوامع مدرن، آدم. آنند مي عمل
نشينند و  ها با منافع خود به قضاوت مي ها و ميزان انطباق اين برنامه شدن اين برنامه احزاب ، در مورد امكان عملي

آميز و معقول و  هاي مسالمت مدرن، منافع خود را از راهعبارت ديگر، انسانان  به. زنند گاه دست به انتخاب مي آن
ممكن را بخواهند يا به  اي آه غير گونه آنند، به بيني فرار نمي آنند و در اين مورد نيز از واقع  يافتني دنبال مي دست

 منطقي وبشکل ازاشکال تالش ميکند تاحقوق مشروع خويش را ازراه هاي.محدوديت منابع و سهم ديگران نيانديشند
  . بدست آورند

دليلي مشكالت  آه به هر شان به سامان است، به عقل اعتماد دارند و همين آه زندگي  ها ظاهرًا فقط تا هنگامي آدم
دهند  عنوان ابزار حل مشكالت از دست مي شان از حدي فراتر رفت، اعتماد خويش را به عقل به اجتماعي و اقتصادي

اما . دهد ي هيچ اعجازي را نمي حرآتي بطئي دارد و براي حل مشكالت وعدهعقل، . برند و رو به اسطوره مي
ي آن  تر آسي به قابليت عقل و روند آند و آزاردهنده هنگامي آه حجم مشكالت زندگي آدميان عظيم باشد، ديگر آم

دبزرگي هستند آه شدن مر ها، اغلب مردمان زيرستم در آرزوي پيدا در اين دوره. آند براي رفع مشكالت اطمينان مي
از قضا درچنين جامعه ها همچوانسانهاي . العاده دهد هاي گوناگون  و خارق ي مشكالت را از راه شبه ي رفع يك وعده

شوند وباشعارهاي عوام فريبانه ودروغين دريک چشم برهم زدن مردمان مظلوم ومحتاج را  خارق العاده  يافت مي
اين مدعيان با تكيه بر ) . مانند حاکميت کنوني بعدازسقوط طالبان . ( گرفتارمشکالت بزرگ وبزرگترديگرميسازد 

  . آنند ها را در جهت اميال سياسي خود بسيج مي عواطف و غرايز جامعه  ازمسيرهاي عوام فريبانه وويرانگر ، آن
 راي مردم آلمان از ي هيتلر در يك انتخابات آزاد و به پشتوانه. درين مورد ميتوانيم هيتلررا درآلمان مثال بزنيم 

زدن رايشتاك و  سوي آتش ي قدرت نظاميان خون آشام اش را به محض نشستن بر اريكه هاي قدرت باال رفت، اما به پله
فضاي ترس و وحشتي آه هواداران حزب نازي بوجودآوردند ، دانشمندان آلمان يكي پس . سرآوب مخالفان سوق داد

هاي  دليل نژاد يا مذهب خود در آوره ها هم آه ماندند به د هجرت آردند، آناز ديگري بار سفر بستند و از آشور خو
هيتلر باهمان ديکتاتوري وکشتن ، بستن وبردن توانست اقتصاد  آلمان را در . سوزي سوختند و خاآستر شدند آدم

روپا و سپس روز چون ا هاي بزرگ آن  به آغاز جنگي با قدرت١٩٣٩اي برساند آه در سال  عرض شش سال به نقطه
سوز  تلفات و خسارات ناشي از اين جنگ خانمان. مدت پنج سال تمام جهان در آتش آن بسوزد آمريكا قادر سازد آه به

ها ميليون انسان بر اثر اين جنگ جان خود را از دست دادند و  فقط مختصر، ده. از حساب ومحاسبه بيرون  است
در واقع، . آلي نابود و سپس اين آشور اشغال شد انساني آلمان بهساختارهاي اقتصادي و صنعتي و نظامي و منابع 

چه  آن. شده نيست بلكه آامال شكننده است داد آه عقالنيت بشر امري تضمين ي ظهور و سقوط رايش سوم، نشان تجربه
ه در هر زماني اين پديد.  يي معضالت اجتماعي و اقتصادي است اندازه   بي آند، حجم شكند و نابود مي عقالنيت را مي

  .همان ميزان امكان ظهور فاشيسم را در پي دارد ميزاني آه رخ نمايد، به و در هر زميني به
هاي ضعيف ووابسته به بيگانه ها ، اقتدار و توان خود را  ايم آه هرگاه دولت ما در تاريخ آشورمان نيز شاهد بوده

ي مردم ابتدا از بهبود  اند، توده ضعيف و ناتوان ظاهر شدهصورتي  اند و به دادن امور مردم از دست داده براي سامان
ي حل مشكالت را از  شدن فردي آه وعده اند و سپس با پيدا اند و به خلوت و انزوا خزيده اوضاع زندگي خود نااميد شده
هايي آه هنوز پايي در داليل متعددي در آشور ي فاشيسم به البته تجربه. اند دنبال او دويده راه بگير و ببند داده است، به

سنت دارند، تكرار شدني ا ست ، ظلم وبربريت براي اين گونه آشورها همواره خطري بالقوه است آه پس از هر 
  . هاي ضعيف و ناآارامد، جنگ ودندان نشان ميدهد دوره از ظهور دولت

ي تحت مديريتش از  مشكالت جامعه ببازد و  اش رنگ نبايد يك دولت معقول و معتدل اجازه بدهد آه اقتدار و توانايي
اين پديده بالي .فاشيسم در انتظار آن است تر شود و اگر چنين شد، فاشسيم يا ديکتاتوري وبربريت همچون  حدي فزون

. ياد داشت آه خود علت نيست بلكه معلول دولتي ضعيف و ناتوان و ناآارامد است بسيار خطرناآي است، اما بايد به
هراسيم بايد آارامد شويم، اين  پس اگر از فاشيسم مي. دهد  فاشيسم را در دل خود پرورش ميناآارامدي يك دولت،
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بريم تا از عملي آه  تر لذت مي شود، زيرا ما از سخنان فريبنده ودروغين  بيش اي است آه در آشور ما درك نمي نكته
دهيم آه از هيبتش به وحشت  ود پرورش ميرو ناخواسته، دشمني را در آستين خ گرهي از آار جامعه باز آند، از اين

  .افتيم مي
کند، تبعات  ها و مردم فراهم می فقروقيمتي گذشته از مشکل اقتصادی ،مشکالت اجتماعی و سياسی که برای دولت

هانی کمبود مواد غذايی بحران ج. کند ناشی از آن سالمت روحی و جسمی قشرهای آسيب پذير جامعه را هم تهديد می
ها در  المللی گرديد، بلکه نگرانی مردم و دولت نه تنها باعث کاهش عرضه و افزايش قيمت ها در بازارهای بين

بر اساس گزارش سازمان ملل حدود شش ميليون ازبيست  . ممالک مختلف از جمله افغانستان را به دنبال داشته است 
هزار    های غذايی دارند که از اين تعداد دو ميليون و پنجصدوپنجاه شديد به کمک ميليون نفر نفوس کشور نياز  وشش 

به گفته ريک کرسينو، مدير برنامه غذايی سازمان ملل متحد در افغانستان  . نفر با گرسنگی شديد رو به رو هستند
اشی از عوامل مختلف جهانی وی افزايش قيمت گندم را ن. ها مربوط به سال گذشته ميالدی بود بيشترين افزايش قيمت

  . ماه گذشته قيمت اين ماده غذايی صد درصد افزايش يافته است  در دوازده : دانست و گفت 
افزايش تقاضا در کشورهای در حال توسعه از جمله چين و هند و کاهش توليد ازعوامل افزايش قيمت گندم عنوان 

ن آبی و به همين مقدار زمين للمي در افغانستان وجود دارد که به ميليون هکتار زمي ۵/١  به گفته کرسينو،  . شده است 
  . شود علت فراهم نبودن زيرساخت ها، از اين زمين ها برای توليد استفاده درست نمی

ترين  بر پايه تازه :  در گزارشی اعالم کرد-درکشور) يونيسف (همچنين صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحد
بر اساس اين  . برند شتر مناطق افغانستان از افزايش قيمت مواد اوليه و کمبود مواد غذايی رنج میاطالعات ،مردم بي

افزايش قيمت گندم ،آرد،  . کنند درصد مردم افغانستان ، با فقر و در شرايط غيرعادی زندگی می گزارش حدود هفتاد 
  ويي ونظافت خانواده ها که از سال برنج ، شکر، قند، ميوه، مواد نفتي وموادمصرفي کيمياي براي شستش

  . سابقه ای افزايش يافت  ميالدی بطور بی ٢٠٠٨  ميالدی بتدريج آغاز شد در سال  ٢٠٠٧
های تجارتی برای واردات وصادرات و  کاهش توليد، عرضه کم ، تهيه يي مواد بي خاصيت ، اعمال محدوديت

 . نستان منجرشد، و مردم را با مشکل فراوانی رو به رو کردافزايش تقاضا به باال رفتن قيمت مواد غذايی در افغا
ها در سال قبل ، زمانی در افغانستان آغاز شد،که دولت اعالم کرد به علت تداوم خشکسالی  روند تدريجی صعود قيمت

می ها در های توليد و ادامه ناآرا واليت ، ادامه  جنگ هاي ذات البيني بر زيرساخت سي وچهار واليت از  هفده  در 
  . شش صدوپنجاه هزار تن گندم نياز دارد تا  پنجصد  جنوب و شرق ، کشور به واردات 

افغانستان از لحاظ توسعه اقتصادی در رديف پنجمين کشور فقير دنيا قرار دارد که درآمد سرانه هر شهروند آن 
ای آزاد دسترسی ندارد، از اين رو بيشتر افغانستان با اقتصاد ضعيف سنتی به دري. دالر کمتر است  سه صد  ساالنه از 

حجم واردات رسمی و غير رسمی کشور از طريق . کند نيازهای خود را عمدتا از بنادر پاکستان و ايران تامين می
  . شود ميليون دالر و از ايران حدود يک ميليارد دالر تخمين زده می   چهارصد پاکستان دو ميليارد و 

ت ارزش ساالنه واردات پنج ميليارد دالر و مقدار صادرات آن که عمدتا صنايع دستی ، بر اساس اعالم وزارت تجار
به باورتحليلگران هرنوع تحول در يکی از اين دو کشور، . ميليون دالر است پنجصد   ميوه ، پوست و قالين است ، 

وتو نخست وزير پيشين پاکستان نظير ب ترور بی. تاثير مسقيم بر اوصاع اقتصادی اجتماعی و سياسی افغانستان دارد
های تجارتی برای بخش خصوصی از سوی دولت جديد اسالم  در راولپندی و بروز بحران سياسی و اعمال محدوديت

ها  هرچند به اعتقاد مسوولين وزارت تجارت ، زراعت و دولت قيمت. ها در کشور دامن زد آباد به افزايش بيشتر قيمت
به گفته تاجران ، . و تجار بر اين باورند که روند باال رفتن قيمت ها همچنان ادامه دارد تا حدودی تثبيت شد،اما مردم 

قيمت محصوالت توليد داخلی تا حدی از ثبات برخوردار است ، اما قيمت کاالهای وارداتی تحت تاثير قيمت جهانی 
ميالدی نسبت به  ٢٠٠٨  گندم در سال بر اساس اعالم برنامه جهانی غذايی ، قيمت . قرار دارد و رو به افزايش است 

  .درصد رسيده است  هشتاد  درصد افزايش يافت که اين رقم در برخی نقاط کشور به شصت   سال قبل بطور متوسط 
کند،قيمت  افغانستان سرزمينی کوهستانی است و سوخت مورد نياز خود را عمدتا از آسيای مرکزی و ايران تامين می

ها همچنان سير  سال قبل در فصل سرما بشدت افزايش يافت و با گرم شدن هوا نيز قيمتمواد  نفتی ، نسبت به 
آن ، وزارت زراعت از احداث مراکز  های مردمی نسبت به ها و اعتراض با باال رفتن قيمت. صعودی دارد

وی . کرداستراتژيک ذخيره مواد غذايی برای پيشگيری از کمبودهای احتمالی سخن گفت و شايعه قحطی را رد 
اين مراکز ظرف يک سال آينده تکميل خواهند شد و احداث اين مراکز، انحصار بازار نيست بلکه هر دولتی : افزود

امازمانيکه مردم به فقرومشکالت اقتصادي دچارشد نه . کند برای پيشگيری از بروز مشکل چنين تدابيری را اتخاذ می
ايي ، سخنان وزيران کابينه متاسفانه هميشه عوام فريبانه بوده ازذخيره استرتژيک خبري بودونه ازذخيره موادغذ

  . است
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

اما به عقيده آگاهان امور ، ادامه ناامنی در جنوب ، شرق وغرب کشور، بي توچه يي دولت به حال ملت ، کشت 
  وتوليد خشخاش ، فساد اداری ، اخذ رشوت توسط پوليس ازتاجران ، وارد کنند گان ودريوران وسايل نقليه

  . مردم شده است  ها و اقتصاد مبتنی بر تجارت آزاد بيش از همه باعث کاهش قدرت خريد درشاهراه
و کمبود مواد غذايی در حالی مطرح شد که دولت اعالم کرد که افغانستان در دو سال آينده از لحاظ  افزايش قيمت

زعقب ميزکارودفترگرم ونرم ازکاه کوه ميسازند به عقيده مسوولين دولتي که ا.  توليد گندم به خود کفايی خواهد رسيد
باشد، توليد  ميليون تن می ۵/۴  درصد گندم مورد نياز که معادل  نودويک   شمسی  ١٣٨۶ - ١٣٨٧  ،در سال زراعی 

  . شد
 هزار تن آن در افغانستان ساالنه به شش ميليون و يکصدوده هزار تن غله نياز دارد که سال قبل پنج ميليون و ششصد 

المللی انجام گرفت که با  هايی از سوی دولت و نهادهای بين به رغم کمبودها تالش. داخل کشور توليد شده بود
  .ها کافی نيست  درنظرداشت بعد فاجعه و نياز شديد کشور اين کوشش

زار ه دو ميليون و پنجصدوپنجاه(برای تغذيه افراد در معرض خطر گرسنگی :  دفتر ملل متحد درکشوراعالم کرد
. هزار تن مواد غذايی موافقت شده است  هشتادوهفت ميليون دالر کمک برای خريد  هشتادويک  با درخواست ) نفر

هرچند افغانستان با کمبود و افزايش قيمت مواد غذايی رو به رو است ، وتاجاي مواد غذايي نيزدر در بازار موجود 
توان مشاهده کرد که به بوجي هاي مملو از برنج ،  ا زمانی میفقر آنان ر. است ، ولي مردم فقير قدرت خريد ندارند

عالوه بر عوامل خارجی ،سودجويی و  . گذرند هاميبينند و با حسرت از کنار آن می آرد وشکردر مارکيت هاومغازه
رخورد ها شده است که دولت با اين پديده منفي بصورت شايد وبايد ب احتکار مواد غذايی باعث کمبود و افزايش قيمت

  . نميکند
چه عاجل  دولت نهاد های خيريه وشخصيت های خيرانديش در زدودن فقر وگرسنه گی دست به دست هم داده و هر

مردم فقير وبينوا را دستگيری نموده واز مرگ حتمی نجات داده و رسالت وطني واسالمي خويش را ادا نمايند ، در 
ترور ، انتحار ، سرقت ، قاچا ق انسان ومواد مخدر ، پناه بردن  ل،قت: غيرآن گرسنه گی پيامد های ناگواری از قبيل

ديگر رادرقبال خواهد داشت که آنگاه کمک ومساعدت از هر طريقی حيثيت خينه بعد ازعيد  به دشمن وده ها جنايات
  .را خواهد داشت

  
  ادامه دارد

 
 

 
 


