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 ملل متحد -میلیون دالر کمک بشری نیاز دارد  ۷۳۳افغانستان به 

 ۱۳۹۸, ۱۱جدی 

 

میلیون  ۷.۱گوید که افغانستان برای رسیدگی به های بشری ملل متحد )اوچا( می دفتر هماهنگی امور کمک

میلیون  ۷۳۳به  ۲۰۲۰مدت و حوادث طبیعی متاثر شده اند؛ در سال  های دراز که به دلیل جنگ ان خودگباشند

 کمک نیاز دارد.دالر 

افغان  ساکنینمیلیون  ۹.۴میالدی  ۲۰۲۰های بشری، در سال  بررسی اجمالی ملل متحد از نیازمندیاساس بر 

 های بشردوستانه و محافظت نیاز دارند.به کمک

ای افغانستان را یکی از خطرناکترین کشورهای جهان  جدی( با نشر بیانیه ۱۱اوچا روز چهارشنبه اول جنوری )

برای زندگی خوانده و گفته است که مردم این کشور هر روز با خطرهای ناشی از مواد انفجاری، حمالت، 

 شود. ن میها مواجه اند که منجر به تلفات و اختالالت جسمی و روحی آنا بمباردمان

شدن قرض، به تدریج توان مقابله جمعیت را از  شدن مکرر و بیشتر گوید که ترس، خشونت، بیجا ملل متحد می

 سازد که به رویکرد منفی رو بیاورند. بین برده و آنها را مجبور می

ات ا خطرافغان است و از سویی هم این کشور ب باشندگان شدن از دید ملل متحد، هنوز هم جنگ عامل اصلی بیجا

طبیعی مواجه است که با تغییرات آب و هوا، این حوادث طبیعی تشدید شده و در مقیاس بزرگ سبب بیجاشدن 

 گردد. ها می افغان
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ان کنندگ های بیجاشده و برگشتهای بشری ملل متحد با اشاره به رقم افغان پیش از این، دفتر هماهنگی امور کمک

 میالدی، حدود یک میلیون افغان، به کمک بشری نیاز خواهند داشت. ۲۰۱۹سال به افغانستان گفته بود که تا پایان 

 بود.دالری شده میلیون  ۶۱۲نیازمندان افغان خواستار مساعدت ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت سال گذشته 

ختم یکسال و یا آغاز سال جدیدی، احصائیه های نهایت درد آور  طوریکه مشاهده میگردد در تبصرۀ م. نظام:

، مشکالت روز افزون آوارگی، بیجا شدن و صد ها ، بحران اقتصادی، فقر، حاالت ناشی از جنگ هامورد در 

یۀ سسات خیرینماید، از جانب مؤدرد بیدرمان دیگر که جامعۀ افغانی را خطرناک ترین و بدبخت ترین معرفی م

ریت اکث حیاتی نابسامانی هایبین المللی به نشر میرسد. البته اخبار روزمرۀ هر گوشۀ وطن خود معرف هر نوع 

 افانکشبهبودی وضع اقتصاد و اسکان مردم از  در مورد یامیدواری های اقالا  ملت افغانستان میباشد، ولی بازهم

مک و البته ک حتی جذب کارگر و تنظیم امور تعمیراتیمحصوالت صنعتی و  ازدیاد، و صادرات اوضاع زراعتی

بتوانند حاصل میگردد که اقالا این همه آوارۀ داخلی، بیجا شدگان و مستمندان واقعی  در طول سال های خارجی

 آن همه فعالیت ها سهمی نصیب گردند. در آمداز

د ودقیقاا جامعۀ افغانی که از جنگ ها و حمالت داخلی طالب نبد و بدترین را راپور میده الولی احصائیه ها هر س

هیۀ ت حد اقل معیشت و در مصیبت استخوان سوزی غرق است، از نگاه اقتصادی وهم  و کشتار بینوایان و داعش

 یک سرپناه هم بیچاره و مستئصل میباشد.

ر اات بسیمعاش أدیۀت استوار است همانا که بیشتر بر فساد اداری و میل سرمایهیکی از مشکالت عمدۀ حیف 

 اشات آنان تناسبی بهمع ت کهامور هرسه قوۀ دولت افغانستان اس اولیایجی برای هنگفتی از منابع کمکی خار

دولتی به شمول اعضای پارلمان های نمی تواند داشته باشد. تعداد زیادی ازین گروه شان مصارف ورت رض

برعالوۀ تنخواه هنگفت از خود بر ناحق گارد و خدم و حشم بیجا دارند که همه معاش گیر بوده و مصارف موتر 

 های لوکس به این مصارف می افزاید.

که ن وزارتخانه ها، وابسته گان قرار دادی پروژه های دولتی و امثال آن، به ملیون ها را به همین منوال مأموری

ج مینمایند و گویا میترسند که برای چنین استفاده های اماهانه تارباید به مصارف بهبود اوضاع اجتماعی برسد، 

 سوئی، فردایی برای شان موجود نباشد.

البته دو رنگی، تفرقه و شقاق و تخریب وحدت ملی در ارگان های دولت هم یک حالت بی توجهی و عدم مسئولیت 

 ر می آورد که آنهم فقط قشر پائین و محتاج اجتماع را صدمه میزند.را با

 

 پایان

 

 


