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 شدید روبرو هستند ۀتغذی برخی کودکان با سوء توضیح تصویر،

زمانی که  ۱۹۸۰او در دهه  ۀافغانستان متولد شده است. خانوادسی در بییلدا حکیم مجری بی

کشور به اشغال نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در آمده بود از آنجا گریخت. اما خانم حکیم بارها 

روز بعد از به  ۱۰۰برای تهیه گزارش به این کشور سفر کرده است. او اکنون برای اولین بار 

 قدرت رسیدن طالبان به این کشور بازگشته است.

می دانستم که در اولین بازگشت به زادگاهم از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ماه اوت، با سواالت 

کشور از زمانی که طالبان دولت مورد حمایت غرب را برکنار کرد چقدر  زیادی مواجه می شوم.

به آرامشی که همیشه آرزویش را داشته اند می رسند؟ چه تغییر کرده؟ آیا مردم افغانستان باالخره 
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آینده ای در انتظار زنان و دخترانی است که طالبان شروع به کنار گذاشتن آنها از صحنه اجتماعی 

 کرده است؟

در اش معبا این حال یک سوال بود که انتظار نداشتم از خود بپرسم. بازگشت به کار بدون دریافت 

 ز به روز، هفته به هفته و ماه به ماه سخت تر می شود چه توانی می خواهد؟شرایطی که اوضاع رو

اما این دقیقا چیزی است که به آن برخوردم. از کارمندان بخش درمان در قندهار گرفته تا مسئوالن 

افغانستان از زمان  صحینل بخش مراقبت های وهای کابل، هیچ کدام از پرس شفاخانهفت در نظا

 دریافت نکرده اند. معاشسقوط دولت و توقف کمک های خارجی 

علیرغم همه این مصائب، آنها هنوز سر کار خود حاضر می شوند، و از جمعیتی بیش از پیش 

 درحال نزدیک شدن به لبه هستند. درمانده مراقبت می کنند، درحالی که خود

 

 نگرفته اند شمعاچند ماه است شفاخانه ان کنکار توضیح تصویر،

 کودکان ایندیرا گاندی در کابل کار می کند. شفاخانۀنسرین به عنوان مسئول نظافت در 

 او می گوید: "اگر سر کار نیاییم، این نوزادان می میرند، چطور می توانیم آنها را رها کنیم؟"

غذیه ت این بخش باید تا جای ممکن پاکیزه باشد، تا بیماران که بیشتر آنها ضعیف و به شدت دچار سوء

 هستند، دچار عفونت نشوند.

ی تواند پول حمل و نقل را بپردازد برای همین پای پیاده سر کار می آید، که نسرین می گوید نم

ساعته دوباره از دامنه کوهی که محله او در آن  12فت یری طاقت فرساست. او بعد از یک شمس

 قرار دارد باال می رود.

بت ناگوار است، وضعیت بیماران تحت مراق صحیان بخش مراقبت های کنهرچند وضعیت کار

 خیلی بدتر است.

درصد  ۹۵میلیون افغان با گرسنگی شدید روبرو هستند.  2۳سازمان ملل متحد می گوید تقریبا 

 جمعیت کشور به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند.
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در بخشی که نسرین تمیز نگاه می دارد، می توان جوانترین آسیب دیدگان این بحران را دید. گلنارا 

که سه ساله است آنقدر ضعیف شده که به سختی می تواند چشمانش را باز نگاه دارد. چشمانش گود 

 سوء هاین تاثیری است ک رفته، موهایش تنک شده و وقتی که بیدار می شود از درد گریه می کند.

 تغذیه شدید بر کودکان افغانستان دارد.

سهیل شاهین سخنگوی طالبان انگشت اتهام را به سوی جامعه بین المللی نشانه می رود و می گوید 

 که رنج مردم افغانستان ناشی از اقدامات غرب است.

 

 در افغانستان یلدا حکیم توضیح تصویر،
 

"اگر آنها می گویند که این کشور به طرف فاجعه، به طرف گرسنگی، بحران انسانی، پیش می رود 

 وظیفه دارند دست به کار شوند و برای جلوگیری از همه این فجایع گام های مناسبی بردارند."

که درباره حقوق بشر حرف می زنند... باید در کارهایی که به  "جامعه بین المللی و سایر کشورها

 بحران انسانی در افغانستان منجر می شود تجدید نظر کنند."

این تحلیل او که چه کسی مقصر هست را ممکن است قبول داشته باشید یا نه، اما بیشتر ناظران 

 ه خورده است.اتفاق نظر دارند که راه حل مشکل به تامین بودجه بین المللی گر

کمک های  دهن این موضوع در هیچ جایی به اندازه وضعیت اقتصادی عیان نیست. زمانی که شیر

 بین المللی بسته شد، اقتصاد متالشی شد.

پزی کار می خشت یک مرد که برای کارگری در خیابان منتظر بود به من گفت: "من در کوره 

قوق می گرفتم. حاال ماهی حتی دو هزار دالر( در ماه ح 2۷0هزار افغانی ) 2۵کردم. آن موقع 

 دالر( هم گیرم نمی آید." 22افغانی )

 هر چهار بچه او در خانه مریض اند و او هیچ پولی برای خرید دارو ندارد.

 او می گوید: "من آینده ای ندارم، خانواده های فقیر هیچ آینده ای ندارند."
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 تبصرۀ استقالل خپلواکی:

ر د بی بی سی در مورد علت تراژیدی انسانی افغان االصل خبر نگار «لدا حکیمی»تبصرۀ خانم 

ا ب و کارگران و مأمورین را تأمین نمودهعدم وجود بودجه ایکه معاش کمبود غذا،  افغانستان از قبیل

بیل از ق که شروطیمقصر است ۀ جهانید، اینست که آیا تنها جامعزمستانی که روبروست مجادله کن

حمایت دولت از حقوق و آزادی زنان، اشتراک دوباره دختران به مکاتب نسوان و تشکیل قوای 

البان ، یا اینکه طپیش نهاد نموده است را برای کمک مالی دولتی به اشتراک اقوام مختلفۀ افغانستان،

 ؟!دمی باشن مسئول، نمودند رائط متذکره را وعدههمه ش وعده های سر خرمن با  هم که در آغاز

شکی نیست که ملت فقیر، گرسنه و غرق در فاجعۀ بی مانند بشری رو به تزاید، چون سنگ زیرین 

آسیاب محنت این کشمش طرفین را متقبل گردیده است و باید ازعان کرد که طالبان اگر در چنین 

نع حقوق و آزادی های زن و دختر مظلوم افغان دست شرائط وخیمی، از تبعیضات بین االقوامی، م

البته شکی نیست که اگر جامعۀ جهانی  بردار نگردند، متأسفانه همین آش خواهد بود و همین کاسه!!

 به ادامۀ کمک های بشری هم بپردازد، قیود اجتماعی سخیفانۀ اجتماع طالبی هرگز بهبود نمی یابد.

که بیشتر از یک سال در هوتل های پنج روه طالبان به نمایندگی از گ «سهیل شاهین» پس این جناب

ستارۀ دوحه مهمان بوده و حیات رویایی ای را سپری می نماید، نه تنها از دل فقراء و گرسنگانی 

در  سال مبارزات خونین  20به نام ملت افغان نمی آید، بلکه نمیتواند که توضیح دهد که طالبانی که 

ا با کشتار های بی حساب مردم افغانستان، پیش بردند برای مؤفقیت امروزی ر« ؟!»راه نجات ملت 

د؟! نبه چه دلیل از آنان کمک گدایی می نمای، امروزو همه بر علیه خارجیان و جامعۀ جهانی هم بود، 

ه و می بودند و به بودج« ؟-نجات ملت افغان»گروه اشغالگر طالبان باید پیشبین چنین روزی برای 

مگر ممکن است که هم طرف  میداشتند. های عام المنفعه انکشاف اقتصادی و دوران سرمایه پالن

 متخاصم بود و هم حاتم تایی؟!

 اقالً به سختگیری های روز افزون،قیود و وضع و امریکا با  ،از جانب دیگر، جامعۀ بین المللی

ی کمک های بشری سازمان دهند و ود تر طرقی را بران المللی هرچه زکمک مؤسسات خیریۀ بی

اینکه فاجعۀ بشری فعلی به نقطۀ اوج خود برسد، اقالً از طریق ارسال غله جات و مواد  قبل از

دیده رو به داد یک ملت بینوا که بازیچۀ بازی های کثیف سیاسی آنان گ سوخت دست به کار گردند

  .اند هرچه زودتر حمایت نمایند


