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 2021سپتمبر  19یکشنبه       فریده نوری                                                           

 افغانستان 
 در سرک های کابل و بیچارگی بدبختی ،امیدینا

 (Le Mondeمنبع: اخبار لو ماند )

 (  Jacques Follorouخبرنگار: جک فولورو )

 16.09. 2021تاریخ:  

 مترجم: فریده نوری 

 دولت نو طالبان به خطر اقتصادی و بشری روبرو است 

 خبرنگار از کابل 

کابل بانک نو می    در کارتۀ شهر نو، نگهبانان   در قلب کابل   روز سه شنبه چهاردهم سپتامبر   نیمۀ   در

که تعداد شان به صد ها نفر می رسید و    ، مردم رااز پیاده رو پیش روی کابل بانک نو  کوشیدند، 

چیغ می  بانان این طور  هیکی از نگ، بیرون نمایند،  کنند   آمده بودند تا از حساب های شان پول اخذ 

 »بانک امروز باز نمی کند، بروید!«  زد،

از سه روز این ها منتظر هستند که بانک مرکزی    در همان جا خواب کردند.شب  تعداد زیاد شان  

است که هنوز    ها   بانک   ترین   نادر  جملۀ   از   کابل بانک نو پول تحویل نماید،  برای این بانک عامه  

ل های دولت  خدر حدود معین پول بکشند. اما د    مردم می توانند از حساب های جاری خود، البته

 افغانستان به صورت یأس آور و نا امید کننده خالی است.

مرکزی    آگست، سرمایه ها فرار کردند و سرمایه بانک   م قدرت به تاریخ پانزده   به با رسیدن طالبان  

 که در بانک های خارج و مخصوصاً امریکا گذاشته شده بود، همه منجمد گردید. 

دوباره    در اثر عدم موجودیت پول نقد   ی از بانک های شخصی که در شروع باز نمودند فوراً بعض

 . بسته کردند 
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در کنفرانس ایکه توسط تمویل کنندگان به روز دوشنبه به ابتکار ملل متحد در جینوا تشکیل شده بود،  

معادل    که   دالر  یک ملیارد وعده به کمک  شرایط در سیاست طالبان،    یک تعداد   تحت تمویل کنندگان  

مراعات    خصوصاً  م   ممالک کمک کننده،  شرایط  . نمودند   می شود،ملیون یورو    رچها  و  به هشتصد 

که    اولین مبارزۀ بزرگ است این  ، و  از طرف دولت طالبان می باشد   احترام گذاشتن به حقوق بشر  و

که    ، اقتصادی و بشری  وخیم   شته شد: جلوگیری از یک بحراناگذ   امروز در پیش روی رژیم طالبان

 ا بعد از بیست سال جنگ لکه دار بسازد.ر کامیابی به دست آمده خطر آن می رود که 

غالمغال کردند، در کابل بانک نو زیادتر حساب های مامورین دولت و قوای امنیتی  روع به شمردم 

  کابل   شهر   در  بیح که یک خورده فروشذ گذاشته شده است، اما در آن جا تجاران نیز حساب داشتند.  

است میگوید: »فقط ده هزار افغانی )معادل نود و دو یورو( می توانیم از حساب خود نقد بکشیم و  

ده نفری    یک فامیل  باید از  حساب خود دارم و  درتا بیست هزار افغانی چک داده می توانیم، من پول  

عمر خود معلوم می شود،  مواظبت نمایم. شمس الحق که بیست و هشت سال عمر دارد الکن دو چند  

با دو صد افغانی از    می گوید:  وی از والیت دور بدخشان آمده است، من پنج روز می شود که 

 بدخشان آمده ام، که فقط توسط آن می توانم تنها نان خشک بخرم.« 

  والیتی حبیب هللا یک مامور دولت است،  خود را حق به جانب  نشان می دهد، حبیب هللا در ادارۀ  

نورستان که در شمال شرق افغانستان واقع می باشد، وظیفه دارد. از یک ماه به این طرف وی از  

اقاربش و بقال فروشی شهر پارون که مرکز والیت نورستان است پول قرضدار می باشد و نمی  

 ند.« »دیگر آن ها برایش قرض نمی دهتواند قرضش را از سبب بسته بودن بانک دوباره ادا نماید. 

خشونت نگهبانان طالب را اعالم    مرکز والیت ننگرهار آمده است با آواز بلند   د هللا گل که از جالل آبا

ده آگست به این طرف که کابل به دست طالبان  زمی کند، » آن ها ما را لت و کوب می کنند، از پان

 افتاد من پول ندارم.« 

ن طور توجیه می نماید: »مردم شروع به حمله به  یکی از نگهبانان به نام شفیق هللا اعمال خود را ای 

 « بانک نمودند.

در حومه کابل، به ادامۀ یک میدان فوتبال سابقه در نزدیکی باغ بابر که به یک زمین خالی و خرابه  

تبدیل گردیده است، یک بازار خود سر روی کار آمده که سه هفته قبل موجود نبود و همین خودش  

ها در آن جا اموال خود را به قیمت    ل. فامیمی دهد را نشان    ساکنین میدی  به تنهایی مصیبت و نا ا

  بسیار پائین برای این که زنده بمانند به فروش می رسانند، و یا به امید این که بتوانند احتماالً سفر 

 با پول به دست آورده بپردازند.    می باشد  برآمدن از کشور به خارج  که خود را
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، تنها چند دانه قالین و الماری های فلزی باقی مانده است. وی مال  هل سالهچل  قیمت گ  ، در دکان

 ی را که در مصبیت اند می خرد و دوباره می فروشد. مردم

  یک حالت عجیب است زیرا خود وی با برادر جوانش به نام  خالد، که بیست ساله می باشد همه دار

خواستند که از پل هوایی در میدان طیاره کابل که توسط  ندار خود را از دست دادند زیرا می    و

»برادرم    امریکایی ها و متحدینش در آخر ماه آگست برای تخلیۀ افغان ها ساخته شده بود، استفاده کنند 

همه چیز را فروخت و من نیم اموالم را، برادرم یک هفته و من دو روز در میدان ماندیم، فکر می  

  خانم   با خارجی ها کار کرده بود، حاال در خانه من    با   برادرم شت، زیرا  کردیم که چانس خواهیم دا

 و یک پسرش زندگی می کند.«

یک سرک که به بازار خود سر تبدیل گردیده است، یک زن به نام فاطمه    در کنار تر  دو صد متر دور 

»ما دیگر هیچ چیز  دا می کند:  ص  دخترک خورد خود در روی زمین نشسته و با فریاد دردناک    با 

نداریم و شش نفر هستیم، شوهرم بوت   از گرسنگی  به خوردن  ما  باالخره همه  کند،  رنگ می 

ی طفالنه را برای فروش می اندازد، که به  و باالی یک پارچه تکه چند جوره کاال  خواهیم مرد،« 

 یقین فروخته نمی تواند. 

ساله همرای فامیل خود آمده    28اسد هللا  تر در نزدیک یک جویچۀ آب ایستاده و بویناک،  کمی دور

»من در یک مغازۀ تیلفون فروشی کار می کردم، حاال  تا تمام دار و ندار خود را به فروش رساند.  

 ه پول، ما می خواهیم به پاکستان مهاجرت کنیم.« ن نه کار دارم و 

اطاق تجارت و سرمایه  ای خود را بشنوانند،  همی خواستند صدا  تنها غربا نبودند که به روز دوشنبه  

اری افغانستان و هم وزارت معادن و صنایع ابراز کردند که تنها دوباره برگشتاندن ذخیرۀ بانک  زگ

 مرکزی اجازه خواهد داد که از بحران وخیم نجات یابیم. 

بانکی  یا قطع مجموع سیستم  اقتصادی وخیم را همراه  یک    ،قرار گفتار آن ها توقف  .  دارد رکود 

امور سیاسی    به وسیلۀ»مردم افغانستان  همند رئیس اطاق های تجارت ارزیابی می کند که:  یونس م

 به گروگان گرفته شده اند.«  جدید، بین امریکا و دولت 

 : تأخیر به یک حمایت مالی

غیر ممکن است    سیستم صحی نزدیک به انفجار یا ورشکستگی است، و  پول، ودیت  موج در اثر عدم  

 .بتواند قیمت عملکرد  و معاش پرسونل خود را بپردازد  که

افغانستان را به حالت    یانکشاف های    ، امریکا، بانک جهانی و اتحادیه اروپا کمک  از نیمۀ ماه آگست  

نصف اطفال افغان که سن شان کمتر از پنج سال    ،ملل متحد   گزارش قرار  تعلیق درآورده اند. فلهذا  
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زیر  نود و هفت فیصد نفوس افغانستان    ،نشود عاجل  د. اگر اقدام  است به سوء تغذی مبتال می باشن

 مبتال می گردند.  2022  سال  خط فقر در نیمه های

. در  تأخیر می کنند به دلیل مسایل سیاسی حالت اضطراری  این عکس العمل بهرجامعۀ بین المللی د 

رج و مرج بعد از  ه حال ایکه امریکا و متحدینش دیری نمی گذرد که از افغانستان در یک شرایط  

 بیست سال حضور خارج شده اند. 

ره می شد، که امریکا و  ابه کمک یک کشور ایکه توسط همین اشخاص اد تا  یکه آمده بودند  در حال

 . فرار کردند متحدینش به طریقه شرم آور از افغانستان 

کشور های کمک کننده ، به روز دوشنبه در جینوا اظهار داشتند که آن ها آماده نیستند که  کنفرانس  

کمک آن ها که برای حمایت از مردم افغانستان است، برای یک رژیم ایکه حقوق بشر و مخصوصاً  

   یرد.گ، مورد استفاده قرار حقوق زن ها را زیر پا می کنند 

 ام موجود است. منشی عمومی ملل متحد آنتونیو گیتریک تعداد ابهها  استفاده از کمک    در مورد 

Antonio Guterres م کشور«، حرف می زد  به روز سه  ، که از خطر یک »زوال یا سقوط تما

ملیارد دالر وعده داده شده در جینوا، توسط تشکیالت خودش    ۀ ازنمی دانست، که چه انداز  هنوز  شنبه 

 اداره خواهد شد. 

در حالیکه بر حسب    ،اهد کرد وکمبودی خ   در ختم ماه سپتامبر  مک غذاییوی پیش بین شده است که ک 

، چهارده ملیون افغان در معرض قحطی قرار دارند، »اگر ما می خواهیم در  پروگرام غذایی جهان

با کمک های  داشته باشیم، بهترین راه این است که    فت حقوق بشر برای مردم افغانستان پیشرزمینۀ  

شرایط خود را در مورد  ، و با حمایت خود بکوشیم تا  گو و مشوره نماییمو    نیز گفت بشری با طالبان  

 حقوق بشر باالی شان تحمیل نماییم.« 

روز سه شنبه در کابل وزیر امور خارجۀ دولت مؤقت طالبان، مال امیر خان متقی، مراتب قدردانی  

  با نموده و اطمینان داد که طالبان  و سپاس خود را در مورد وعده که در جینوا داده شده است اظهار  

د. الکن سپاس وی همراه با یک تهدید بود، وی عالوه کرد:  نهر یک از این کشور ها تماس می گیر

استفاده کنند،    افغانستان  باالیشار  فبرای    از کمک خود    »ما نمی خواهیم که ممالک کمک کننده  

 عمل برای هیچ کس مفید نیست.« الزیرا این طرز 

 CAREنشی عمومی  م   Sofia SprechmanSineironرای اجتناب از رقابت های سیاسی،ب

International    می گوید که ساختار های غیر دولتی    است   یک تشکیل غیر دولتی امریکایی که

 نستان« خواهد بود. ا»سریع و انعطاف پذیر برای افغیک طریقۀ تأمین سرمایه 
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در  ان  داکتر به صدا  را  ها، سیستم صحی  آوردند:    بدون سرحد، زنگ خطر  کمک  این  »بدون 

  « .و بزرگ، همه قبل از وقت خواهند مرد  دخور   افغان ها   منهدم می شود، و به سرعت  ستانافغان

 ).....( 

    . خارجی های  ف سیاست اهد ااز هر نوع شرایط به  باید مجزا نمود، را  ها کمک

          

   

               

          

  

           

 

 


