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  ۲۰۲۱نوامبر،  ۱۱شنبه، پنج                                                    استقالل   –بی بی سی 

 
'جهنم روی زمین' روبرو هستندبا فرارسیدن زمستان، افغانها با   

 

سی از وخامت بحران انسانی در بیای با بی مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل در مصاحبه

 افغانستان هشدار داده و آن را "بدترین فاجعه انسانی کنونی در روی زمین" خوانده است.

هایی از خشکسالی است، گزارشهوا از روزهای گرم اوایل پاییز در حال تبدیل به سرمای شدید 

 افزاید.در چندین منطقه کشور شده که به احساس وقوع فاجعه فزاینده می

درصد مردم  ۹۵دیوید بیسلی در گفتگویی با جان سیمپسون که به افغانستان سفر کرده گفته است "

 سوی گرسنگی هستند."میلیون نفر در حرکت به ۲۳)افغانستان( غذای کافی ندارند و 

ای بیزلی شش ماه آینده را در این کشور "فاجعه بار" خوانده و خطاب به رهبران جهان و آق

گوید: "تصور کنید که اگر این دختر کوچک یا پسر کوچک شما یا نوه شما در حال  میلیاردرها می

دادید، با این وضعیت  آمد انجام می تان بر می مرگ از گرسنگی بود، شما هر کاری که از دست

 تریلیون دالر ثروت روی زمین وجود دارد، شرم بر ما باد." ۴۰۰تی امروز وق

ها ، میلیونبینی شده بد باشدکنند که اگر هوا در زمستان امسال آنچنان که پیشبینی میکارشناسان پیش

 نفر از جمله کودکان احتماالً با گرسنگی حاد مواجه خواهند شد.

ن در ماه اوت، اعتماد عمومی بر آن بود که دولت قبلی به پیش از تصرف افغانستان به دست طالبا

 المللی در فصل سرما مدیریت کند. ریاست اشرف غنی بتواند شرایط را با کمکهای بین

 المللی هم با قدرت گرفتن طالبان از دست رفته است.های بیناما در شرایط کنونی کمک

خواهند به رژیمی کمک اند نمی اند و گفته های خود را به کشور قطع کردهکشورهای غربی کمک

 کند و طرفدار بازگرداندن "مجازات شرعی" است. کنند که دختران را از تحصیل منع می
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ن سابقه" کودکا همچنین اخیراً نهاد حفاظت از کودکان نیز هشدار داد که به دلیل بحران غذایی "بی

میلیون  ۲۲.۸رفته اند. این نهاد افزود که افغانستان بیش از هر زمانی در معرض گرسنگی قرار گ

در زمستان امسال با بحران یا سطح اضطراری ناامنی  -میلیون کودک  ۱۴از جمله تقریبا  -نفر 

 غذایی روبرو هستند.

تغذیه فاصله دارند و  میلیون کودک در حال حاضر تنها یک قدم با سوء ۵به گفته این نهاد، بیش از 

 عرض خطر قرار دارند.ها خردسال در ممیلیون

ست پس از خروج آخرین سربازان باقیمانده آمریکایی به دست طالبان سقوط آگافغانستان در ماه 

 نظامی بر تمام افغانستان تسلط یافتند. کرد و این گروه شبه

تسلط طالبان بر کابل و سراسر افغانستان باعث شد اقتصاد شکننده این کشور که وابستگی شدیدی 

 های خارجی داشت، بیشتر تضعیف شود.کمکبه 

 لواکی:پاستقالل خ ۀتبصر

سات سر ذریعۀ طالبان پیش بینی شده و مؤگرچه خطر خشکسالی و قحطی قبل از استیالی کشو

خیریۀ بین المللی از فقر و گرسنگی اکثریت در افغانستان هشدار داده بودند، ولی در شرایط حاد 

سرزمین ما، هیچ زمینۀ مساعدی برای امروزی که با وجود جلسات بین المللی پی در پی در مورد 

الت ح نجات ملت از فقر و حالت وخیم بشری تا بحال فراهم نگردیده است، شرایط طوریست که با

 زار خانواده های محتاج، حتی فروش جگرگوشگان اناث در هر طرف به مشاهده میرسد.

باز گشایی مکاتب جامعۀ جهانی بالستثناء برای شناسایی دولت طالبانی، شرایط حقوق زنان، 

را معیار قرار داده اند و دولت  عدلی مراعات حقوق بشر و اطاعت از قوانین مترقی بشریدختران، 

 رایط را به آینده موکول نموده است.ه پیش گرفته،  وعدۀ اجرای آن شاصولی ک درهم 

افغانی همانطوریکه در خبر بی بی سی مطالعه می نماییم، با تراژیدی ویران  در چنین حالتی جامعۀ 

 سخت و نهایت وخیم انسانی روبروست که با آغاز زمستان، فقر و گرسنگی از یکسو و قطع معاشات 

نب از جا و پولی و قطع کمک های بین المللی انجماد فعالیت های بانکی ،ورین، بیکاریمآمو کار 

تاریک و سهمگینی را بر کشور ما مستولی ساخته است که هیچ روزنۀ  اجتماعی دیگر، فضای

 روشنی فی الحال به مشاهده نمیرسد.

 

 


