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 های بشر  ها برای کمک ری کشورلااجالس ژنو؛ تعهد یک میلیارد د

 

 دوستانه به افغانستان
 

 
 GETTY IMAGESمنبع تصویر،

دگان در نشست اضطراری کمک به گوید شرکت کنن آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل می

 اند.ای معادل بیش از یک میلیارد دالر شدهافغانستان متعهد به کمکهای بشردوستانه

سازمان ملل امروز میزبان اجالسی در ژنو سوئیس برای جمع آوری پول به منظور کمکهای 

 لرادمیلیون  ۶00از  بشردوستانه به مردم افغانستان بود؛ سازمان ملل پیشتر اعالم کرده بود به بیش

 نیازمند است.

 این سازمان درباره فاجعه انسانی در افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان هشدار داده است.

دهد  تواند تضمیناندرو پترسون، یکی از کارکنان برنامه جهانی غذای سازمان ملل در کابل گفته می

د و مردم نیازمند این کشور مستقیما این کمکها را که نه غذا و و نه پول به دست طالبان نخواهد رسی

 دریافت خواهند کرد.
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ی که سازمان ملل به دنبال آن است، در صورت تامین، توسط دالرمیلیون  ۶0۶حدود یک سوم از 

 غذای سازمان ملل هزینه خواهد شد.برنامه جهانی 

 ۶۴مریکا در سازمان ملل در این کنفرانس وعده داده ایاالت متحده الیندا توماس گرینفیلد، نماینده 

هیکو ماس، وزیر خارجه آلمان  های بشردوستانه به افغانستان خواهد داد.ر بصورت کمکالمیلیون د

سال حضور در افغانستان،  20المللی بعد از بین یۀنندگان این کنفرانس بود گفته خیرکه از شرکت ک

 "وظیفه اخالقی" دارند به این کشور کمک کنند.

به  الرمیلیون د 31های غذا و دارو به ارزش  چین اعالم کرده بود محموله ،پیش از این کنفرانس

 اینافغانستان ارسال خواهد کرد؛ پاکستان هم هفته پیش اقالمی نظیر روغن خوراکی و دارو به 

 کشور ارسال کرده بود.

در نظرسنجی که این سازمان طی ماه جاری و ماه گذشته )سپتامبر و اوت( انجام داد به این نتیجه 

درصد شهروندان افغانستان دسترسی به غذای کافی ندارند "که دلیل عمده آن نبود  ۹3رسید که حدود 

 پول برای تهیه غذاست."

یب سرخ المللی صلدر کنفرانس ژنو به غیر از دبیرکل سازمان ملل، پیتر مائورر، رئیس کمیته بین

 و همچنین نمایندگان کشورها هم حضور دارند.

همزمان فیلیپو گراندی، کمیسیونر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به کابل سفر کرده تا وضعیت 

کند؛ او نیازهای شهروندان افغانستان را "شدید" خوانده "فاجعه انسانی" در این کشور را بررسی 

انمان خآقای گراندی گفته است در این سفر همچنین وضعیت سه و نیم میلیون افغان که بی است.

بنابر اعالم سازمان ملل افغانستان به اقالمی نظیر غذا، آب سالم،  اند را هم ارزیابی خواهد کرد.شده

 نیاز فوری دارد."" صحیدارو و امکانات 

دید ها، خشکسالی ش ای گفته: افغانستان وضعیت "وخیمی" دارد و با درگیری سازمان ملل در بیانیه

 گیری کرونا دست به گریبان است. و همه

در این بیانیه همچنین آمده "نیمی از جمعیت این کشور از قبل )به قدرت رسیدن طالبان( به کمک 

 آسیب پذیری را بیشتر کرده است." نیاز داشتند" و "اتفاقات اخیر

گوید: "اقتصاد با کمبود پول متوقف شده و نگرانی درباره حقوق زنان و دختران در سازمان ملل می

 ۵۵0حتی پیش از تصرف این کشور به دست طالبان در ماه گذشته، بیش از  حال افزایش است."

و  3خود شدند؛ تخمین زده شده حدود ها مجبور به ترک خانه و کاشانه  هزار نفر به دلیل درگیری



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

به غیر از این، مردم افغانستان با مشکالتی نظیر  اند.نیم میلیون نفر در داخل این کشور آواره شده

 اند.خشکسالی شدید و کمبود منابع غذایی دست به گریبان بوده

تان؛ ت افغانساتفاقات اخیر در حالیست که حتی پیش از سقوط کابل در ماه گذشته، نیمی از جمعی

 میلیون نفر برای گذراندن زندگی وابسته به کمک بودند. 1۸حدود 
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 توضیح تصویر،

درصد شهروندان افغانستان دسترسی به غذای  ۹3گوید حدود برنامه جهانی غذای سازمان ملل می

 کافی ندارند که دلیل عمده آن نبود پول برای تهیه غذاست.

گویند تعداد افراد نیازمند با توجه های بشردوستانه میمقامهای سازمان ملل و نهادهای فعال در کمک

 به خشکسالی و همچنین کمبود منابع مالی و غذا احتماال بیشتر خواهد شد.

المللی توسط دولتهای خارجی پس از سقوط حکومت حاکم در ها دالر کمک بین قطع ناگهانی میلیارد

  .های سازمان ملل در افغانستان افزایش داده و اعالم پیروزی طالبان فشار را بر برنامهافغانستان 

های مالی سازمان تحت مدیریتش هفته پیش آنتونیو، گوترش، دبیرکل سازمان ملل با اشاره به مضیقه

 گفته: "در حال حاضر سازمان ملل حتی قادر نیست حقوق کارمندان خودش را بدهد."

المللی برای کمک انی بهداشت، دیگر نهاد سازمان ملل که بخشی از این درخواست بینسازمان جه

به افغانهاست در صدد احیای صدها مراکز بهداشتی در این کشور است که با توقف کمکها توسط 

 اند.خیرین، در آستانه بسته شدن قرار گرفته

 ان را ترک کردند.هزاران نفر از ماه گذشته و با به قدرت رسیدن طالبان کشورش

ها ای صوتی گزارشلغنی برادر از رهبران طالبان و معاون نخست وزیر در بیانیهاهمزمان عبد

های اجتماعی اخباری درباره مرگ او درباره مرگ خود را تکذیب کرده است؛ پیشتر در شبکه
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 که االن هستم،ام؛ هر جایی او در این پیام صوتی گفته: "من همیشه در سفر بوده منتشر شده بود.

 همگی خوبیم و برادران و دوستان من هم خوبند."

 ت.سی مستقال قادر به تائید صحت این پیام صوتی نیسبیبی
 

خت و قدرتمندی وط پایتسقافغانستان قبل از اقتصادی نیست که اوضاع شکی تبصرۀ استقالل خپلواکی:

 و تلفات اراضی زراعتی و خشکسالید، مخصوصاً که با پیش بینی قحطی درهم و برهم بو طالبان

ال زار ود؛ حتی گرسنگی و فقر بین خانواده و احشرایط سختی برای مردم کشور پیش بینی میگردی

 نب مؤسسات کمکی و خیریۀ بین المللی گوشزد گردیده و اخطار داده میشد.جااطفال وقتاً فوقتاً از 

ولی با برهم خوردن نظام قبلی و غیر منظم بودن احوال دولت داری طالبان، در حالیکه کمک ها و 

یک بانک ها  اندک رفته است، وضع عمومی و فعالیتحسابات پولی از خارج هم مسدود قرار گ

 ده است.حالت قابل تشویشی را بوجود آور

، در حالیکه اکثراً در ندهمتآسفانه تعدادی از هموطنان ما که در قضاوت ها همیشه عجله بخرج مید

ا بیدریغ و قضاوت راه دور رو فضای امنی با دسترسی به انترنت قومانده صادر نموده شرایط 

کمک های جنسی  تحمیل می نمایند، معتقد اند که پسندیده است که جامعۀ جهانی و مؤسسات خیریه

 مسدود قرار داده اند!« ؟!»و پولی را به روی طالبان 

شکی نیست که اگر ادامۀ کمک های اساسی چون قرضه های بانک جهانی و صندوق وجهی بین 

حقوق زنان، تعلیمات و آزادی و و قید سهمیۀ پشتوانۀ بانک های دولتی افغانستان، شرایط  المللی

تمکین و اصالح روش و قیود سخت طالبان برای  بیمناس را زیر سوال ببرد، رویۀ معارف دختران

را بگیرد. ولی اینکه  آن گروه خواهد بود که تا حدی شاید جلو اختناق و سخت گیری های نا مناسب

ایی بکاهد و جلو یک ی که از مشکل فقر و کمرسی مواد غذتزاقارسال مواد ارکمک های بشری و 

نظر و توصیۀ غیر معقول و نا پسندی خواهد  بگیرد،در سر تا سر افغانستان  فاجعۀ بشری حتمی را 

 فوق العاده ای برگزار گردید از اهمیتسویس  –نو در شهر ژ امروز . چنانچه که کنفرانسی کهبود

 !، چونکه راه حلی برای کمک به گرسنگی و فقر مفرط بوجود آمدبرخوردار میباشد

 اینک موضوع اقتصادی و نهایت مهم دیگری را باید مطرح نمود. 

لستی گویا از جانب منبعی از دولت طالبان در شبکه های اجتماعی انترنتی بدست رسیده است که 

مناسب  اشخاصی را که در مؤسسات دولتی اعم از حکومت، قضاء و پارلمان یک عده دارایی های

وابستۀ یکی از آن دزدان ملت سوز، چارۀ قحطی  بروز میدهد که حتی مبالغ همی را دارا بودندم
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ت را این لسپناه بر خدا!! غذایی جمیع گرسنگان فعلی را که ملل متحد تعیین نموده است می نماید. 

که امیدواریم بزودی به همان منبعی که متعلق میباشد، یعنی بانک های دولتی افغانستان تصفیه و 

غیر انسانی و غیر شرافتمندانه است که در هر دالر آن قطره  بیرحمانه، وحشتناک،، آنقدر جمع گردد

مشاهده  که حق مسلم شان چپاول گردیده است، وطن را ای خون گرسنگان بی خانمان و برهنگانه

می نماییم......این لیست نمونۀ کامل معرفی جنایتکاران قصی القلبی است که خون ملت فقیر و بینوای 

ده اند.....هر یک قابل محکمه و هر یک باید به عدالتی که موجود بیرون کشی هیوالیی افغان را چون 

 ...عدالت اجتماعی!نبوده است، سپرده شود.

سرودۀ زیبای خانم پروین اعتصامی جا داشت که درین قضیه بدرخشد، ولی به همین دو مصرع فعالً 

 قناعت می نماییم:

 مال رعیت خورد گداستکه آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است       آن پادشاه 

 النی است، دردا که نهایت طوکه مال رعیت را بیدریغ خورده اند افغانستان لست رهزنانیدر 

 

 پایان


