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2021اکتوبر،  29پنجشنبه،                                                           ماللی موسی نظام  
 

بشری مدهش تراژیدیغان در آستانۀ فقر و زنان و دختران اف  
 

تلف گردید اقتصادی با رکود مردم و مؤسسات خصوصی یمساع دو دهه  
 

 
 

 افغان دختران خردسال را به اجنبیان میفروشند فقیرهای خانواده 

 انستان بعد از آغاز اعمار مجددغاف اوضاع محیطی در شهر ها و اکثر والیات بهبود ظاهری باوجود

خویش را در راه ساختار و اهتمام آنانیکه سرمایه های  فعالیت های سکتور خصوصیو رونق نسبی 

 و باغداریمخصوصاً  برای رونق کشت و کار زراعتی، فابریکه و استفاده از مواد سالم زراعتی

و ارسال محصوالت به مارکت های داخلی و ارسال به خارج از طریق،  ایجاد مؤسسات حمل و نقل

استالی  با جدیت و مؤفقیت بکار انداخته بودند، در مدت کمتر از سه ماه هوا، زمین و راه های آب

  ایع گردیده و برباد رفت.همه ضبه دالیل گوناگون  کشور ذریعۀ طالبان، 

غییر سیاسی اخیر، خطر خشک سالی و صدمۀ محصوالت زراعتی بروز متآسفانه حتی قبل از ت

امید کمک های زراعتی از خارج و  تهدید می نمود، ولی با آنهم به را کشورتن قیم قحطی و بلند رف

اه بودن ر بته بازشاید استعمال گدام های ذخیره، فعالیت بانک ها در داد و ستد پول و سرمایه و ال
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موجودیت مبالغ  و و اموال تجارتی به خارج زراعتی های ترانسپورتی برای ارسال محصوالت

د، تبادله می نمون ودق وجهی بین المللی و امثال آندسساتی مانند بانک جهانی و صنکه مؤ کمکی ای

با نبود مواد خام و بازار  گردید.پیش بینی نه می  چنین دلخراش و غیر بشریاوضاع خامت ومیشد 

 .صد ها فابریکه و هزاران مؤسسه در حال سقوط  و ورشکستگی قرار داردافسوس که  خرید، 

حشتناک است که نمیشود حدی برای وامروز اوضاع اجتماعی افغانستان در کل آنقدر ترس آور و 

ست، خارج وعده گردیده ا آن تصور نمود. کمک های محدودی که از جانب انگشت شمار ممالک

رکزی وانۀ بانک مل نگردیده، بلکه منجمد ساختن پشتحشرایط توذیع و ارسال آنها نه تنها  متأسفانه

دولت افغانستان هم در بانک های لندن و نیویارک، دسترسی مردم را از پول خود شان مشکل و 

 دامنۀ فقر و مسکنت را نهایت وسیع ساخته است.

 که بیشتر از نصف نفوس و تحت التغذیۀ اطفال مفرط مردم گرچه سازمان ملل متحد قبالً هم از فقر

در  فیصد باال برد. 93در آن پیش بینی شده بود، خبر داده بود، ولی حال باید این رقم را تا حدود 

شده و اکثراً نان آور خانه هستند، بیشترین در چنین حالت زاری زنان که دست شان از کار گرفته 

 با گرسنگی حاد روبرو گشته اند. ،مورد خطر فقر و با خانواده

 خبر جانگدازی را در مطبوعات خواندیم که گروپی از اطفال و حتی کودکان در عقب یک مسجد

ینهم ...ااز گرسنگی جان باخته بودند و مالی مسجد این حادثۀ وحشتناک را اطالع داده است.. کابل در

 در حال ازدیاد.و  حادثۀ جگرگراش غیر قابل باور هزاراناز نمونه ای 

 

نشان میدهد به تکدی پرداخته اند در کابل این تصویر گویا، مصیبت گرسنگی و فقر اطفال را که  

 شکی نیست که با موجودیت فساد غیر قابل باور اداری، چپاول کمک های خارجی و قدرتمندی

ملیارد سال، نه تنها  20انستان درین افغجنایتکاران و قاتلین جنگ های افغانستان در امور و ادارۀ 

 چپاولگران علنیدزدان و از  و گروپ کوچکی عمالً به یغما رفت و باز سازی رمایۀ ملیسها دالر 
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ند، بلکه امروز دارایی ه به غارت و دزدی پرداختسالم ابا ورزید از ایجاد یک زیر بنای اقتصادی

در دسترس دولت جدید قرار گرفته  قول و غیر منقول شان هم نتوانستهمن غیر مشروعهنگفت  های

 اید.مرمت نمتا رسیدن کمک عمالً بحران اقتصادی و فقر شدید ملت مظلوم را و 

 اطفالبین ی و خارجی افغانستان، شدت فقر و خطر گرسنگی عمومی و خصوصاً در اخبار داخل

 جعۀ بشری پردۀفا بزرگترین قبل از چاره و وسیلۀ نجات، شاید که مظلوم آنقدر روز افزون است

ور از تصصورت میگیرد،  که از جانب ممالک خارج تأخیریبا شوم و سیاهی بر ملت بیفگند که 

  دور نیست.

 که زنی دمقیم حوزۀ واشنگتن احوال رسیامریکایی  –در آغاز سال جاری، برای انجمن زنان افغان 

ر شدید به فروش می رساند. سالۀ خود را به دلیل فق 10در منطقۀ غازی ستودیوم شهر کابل، دختر 

کابل  دربهر وسیله ای ویدیوی این مثیبت را دریافت نموده و با گماشتۀ مطمئنی سراغ آن خانواده را 

مادر بینوا که  دو پسر و یک دختر داشت به امید اینکه پسران شاید کاری دست و پا نمایند،  گرفتیم.

و با قناعت دادن وی و  یمش رسیدانجمن زنان بدادما دختر را از ناچاری به فروش گذاشته بود که 

و کرایۀ آینده و تهیۀ « اطاق محقر آنان را اخراج مینمودماه عقب افتاده و صاحب  5که »تهیۀ کرایه 

دا که . درآذوقه و کمک برای اطفال که مکتب بروند، توانستیم از فروش دختر جلو گیری نماییم...

 ً  یقیناً حتی در آنزمان مشتی بوده نمونۀ خروار. یم،شدخبر دار  این جریان که ما تصادفا

روز افزون چنین تراژیدی امثال مدد به که دست ما از  روز از بی بی سیرقتبار  حال اینک خبر

 :افغان در پیشرو دارد، متأسفانه کوتاه است زن و دخترکه جبر روزگار سیاه  انسانی ای

 فروش دختران به دلیل فقر و گرسنگی در افغانستان

 1۴00, 0۴عقرب 
 

های افغان فرزندان به فقر و گرسنگی افزون بر مصایب دیگر سبب شده تا شماری از خانواده)

 دختران خود را به فروش برسانند خصوص

ازدواج کودکان در افغانستان یک امر معمول بوده است، اما فقر ناشی از جنگ و تغییرات اقلیمی، 

 ً ده ها را وادار کرده است که دختران شان را در خردسالی یا خشکسالی بسیاری از خانوا خصوصا

 .به ازدواج بدهند و یا هم بفروشند
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بی مادر دختر هشت سالهٔ فروخته شده به فرانس پرس گفت:" من دخترم را به دلیل گرسنگی گل بی

و  هزار( افغانی فروختم. در روزهای آینده او )خریدار( خواهد آمد 300و قرضداری به سه لک )

 ".ها به این دلیل است که من چاره دیگری ندارمدخترم را خواهد برد. همه این

این در حالی است که برنامۀ جهانی غذا سازمان ملل متحد از احتمال سقوط اقتصادی افغانستان 

 .هشدار داده و گفته است که بیش از نصف از جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید مواجه است

 2021اکتوبر )سوم عقرب( با نشر گزارشی گفت که از ماه نومبر  2۵ز دوشنبه برنامۀ جهانی رو

 .میلیون نفر در این کشور با گرسنگی شدید رو به رو خواهند شد 22.۸میالدی 

محمد حسن، پدری که دو دخترش را فروخته گفت:"دو دختر خود را فروختم یکی ده ساله یکی نه 

موی در  کمری و سیاه [ آبگل در]ولسوالی . عیدیگل است یکی سیاه موی ساله. یکی عیدی

 ".[ اوبه است. از دست همی بدبختی گشنگی سختی و پریشانی در همین کمپ بودیم]ولسوالی

افزاید که خانمش از اثر فقر و دوری کودکانش تکلیف عصبی پیدا کرده و افزود که محمد حسن می

 .دشود که از آنان احوالی ندارنان بروند و یک سال میتوانند به دیدن دختران شبنابر نداشتن پول نمی

سالی و بحران اقتصادی را از عوامل عمدۀ فقر و  سازمان ملل متحد، کروناویروس، جنگ، خشک

گرسنگی مردم در افغانستان عنوان کرده است. برنامۀ جهانی غذا همچنین هشدار داده است که با 

دستی در نقاط دوردست این کشور ناحیۀ فقر و تنگنزدیک شدن فصل زمستان، مشکالت مردم از 

 .بیشتر خواهد شد

اکتوبر گفت که به هدف جلوگیری از سقوط  21این در حالی است که سازمان ملل متحد به تاریخ 

ای را ایجاد کرده است تا کشورهای کمک کننده بتوانند اقتصادی در افغانستان، صندوق امانتی ویژه

 .های خاص را در افغانستان تمویل کنندبان از طریق ملل متحد برنامهبدون ارسال کمک به طال

ارمندان ها تمام شده و معاش کاز زمان تصرف کابل توسط طالبان در ماه اگست، پول نقد در بانک

 .(تت نشده اسدولت نیز پرداخ

حال، این کمک هایی که هر روز از جانب منابع خارجی وعده و وعید میگردد، مشت بعد از جنگ 

نباشد که تلفات انسانی و تراژیدی های فامیلی ای که فروش دخترکان و اطفال معصوم افغان باشد، 

 خانواده ها را به ماتم نشاند.

 


