ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ: ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Το Αφγανιστάν εκτός των Ταλιμπάν
και
της
«ανθρωπιστικής
επέμβασης»
της
δυτικής
συμμαχίας έχει να αντιμετωπίσει
επίσης
τις
ακραίες
κλιματολογικές συνθήκες που
εντείνονται
εξαιτίας
των
κλιματικών αλλαγών.
Μετά από την παρατεταμένη
ξηρασία του φθινοπώρου έρχεται ο -πάντοτε δριμύς στην περιοχήχειμώνας και πάνω από τρία εκατομμύρια Αφγανοί αναμένεται να
αντιμετωπίσουν μέχρι τον Μάρτιο την ανάγκη επείγουσας
ανθρωπιστικής βοήθειας.
Πρόκειται για μία ανθρωπιστική κρίση… εν αναμονή!
Το Αφγανιστάν εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης και της
μορφολογίας του εδάφους του πλήττεται σταθερά από εξαιρετικά
δριμείς χειμώνες, ενώ αντίθετα οι καλοκαιρινοί μήνες είναι από
τους θερμότερους του κόσμου. Οι διαφορές θερμοκρασιών είναι
από τις ακραιότερες στον πλανήτη. Υπάρχουν περιοχές που οι
θερμοκρασιακές διακυμάνσεις ξεπερνούν τους 50 ή και 60 βαθμούς
ανά εποχή.
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως σε κάθε χώρα με
έλλειψη υποδομών, έχει προκαλέσει αύξηση των ακραίων καιρικών
φαινομένων. Έτσι, σύμφωνα με εννέα ανθρωπιστικές οργανώσεις
(μεταξύ των οποίων οι Oxfam και Save The Children), o βαρύς
χειμώνας, που συνήθως διαρκεί από το Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο
αναμένεται φέτος να έχει δραματικές επιπτώσεις για περισσότερα
από 3 εκατομμύρια ανθρώπους.
Οι φετινές βροχοπτώσεις ήταν πολύ λιγότερες των κανονικών, με

αποτέλεσμα να έχει καταστραφεί το 80% της σοδειάς σε 14 από
τις συνολικά 34 επαρχίες της χώρας κυρίως στο βορρά και τη
δύση. Με τις τιμές των βασικών διατροφικών προϊόντων να έχουν
διπλασιαστεί και την γενική ένδεια που επικρατεί στη χώρα λόγω
της μόνιμης εμπόλεμης (ή ημι-εμπόλεμης) κατάστασης, οι εννέα
οργανώσεις προειδοποιούν για γενικευμένα φαινόμενα πείνας και
εξάπλωσης ασθενειών σε πολύ μεγάλα τμήματα πληθυσμών, ιδίως σε
πολλές απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Δεδομένου μάλιστα
ότι χιλιάδες χωριά μένουν αποκλεισμένα για μήνες ολόκληρους,
οι επιπτώσεις θα είναι τρομακτικές. Πολλά παιδιά –τα οποία ήδη
δεν πηγαίνουν σχολείο για να βοηθούν στις οικογενειακές
δουλειές- αναμένεται να πεθάνουν από την κρίση. Η συντριπτική
τους πλειοψήφία θεωρείται ήδη υποσιτισμένη.
Η ανθρωπιστική κρίση που αναμένεται τον φετινό χειμώνα στο
Αφγανιστάν εκτιμάται ότι θα αυξήσει το μεταναστευτικό ρεύμα
προς το Ιράν και το Πακιστάν.
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ανθρωπιστική κρίση; Η… ελεύθερη αγορά που έχει εκτινάξει τις
τιμές των βασικών διατροφικών αγαθών και η αδιαφορία (η
διεθνής κοινότητα έχει παράσχει μόλις το 7% των 142 εκ
δολαρίων που σύμφωνα με τον ΟΗΕ απαιτούνται προκειμένου να
αποφευχθεί η κρίση).
Η “Νέα Τάξη Πραγμάτων” που επιβλήθηκε από τα “γεράκια” της
δυτικής συμμαχίας μετά την ανηλεή και αποτυχημένη εκστρατεία
εναντίον της χώρας, όχι μόνο οδήγησε σε αναζωπύρωση του
μεσαιωνικού φονταμενταλιστικού φαινομένου των Ταλιμπάν και
αύξησης της υποστήριξής τους, όχι μόνο
δυσκόλεψε ακόμα
περισσότερο την περιβόητη “απαγκίστρωση” των συμμαχικών
στρατευμάτων[1], αλλά κυρίως συνετέλεσε στην πλήρη εξαφάνιση
του –έστω και υποτυπώδους- επιπέδου διαβίωσης εκατομμυρίων
Αφγανών.

[1] Ο Πρόεδρος Ομπάμα είχε ανακοινώσει την σταδιακή απόσυρση

των στρατευμάτων των Η.Π.Α. από τη χώρα έως το 2014 με μία
αμφιλεγόμενη, ως προς τις πραγματικές προθέσεις του Λευκού
Οίκου, ομιλία. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στα μέσα Οκτωβρίου οι
νεκροί στρατιώτες των Η.Π.Α. επί προεδρίας Ομπάμα ξεπέρασαν
εις διπλούν τους αντίστοιχους επί προεδρίας Τζωρτζ Τζ. Μπους.
Επιπλέον, μετά από δέκα έτη οι δυνάμεις της δυτικής συμμαχίας
δεν ελέγχουν παρά ελάχιστα σημεία (κυρίως αστικά κέντρα και
συγκοινωνιακούς κόμβους) στη χώρα.
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