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Số 301 - Chuyện thời sự :

Những hình ảnh khó tin cách đây hơn
nửa thế kỷ về một Afghanistan tươi
đẹp và hiện đại

Afghanistan không phải lúc nào cũng như vậy. Năm
1940, Afghanistan từng là mảnh đất có nền văn hóa
rực rỡ và cơ hội dành cho tất cả mọi người.

Thứ Tư, 18/08/2021
*
Trước khi chìm trong bóng tối của chiến tranh và
bạo lực, Afghanistan từng là một quốc gia phát triển
mạnh mẽ về văn hóa, giáo dục, thời trang và cơ sở hạ
tầng. Đó từng là nơi mà phụ nữ được đi học, được làm
việc và được ăn mặc theo sở thích của mình.

Nơi đây có những công trình kiến trúc hiện đại.
Khoa học và giáo dục phát triển mạnh, phụ nữ mặc
váy, lái ô tô, được nghe nhạc và học đại học.

Hình ảnh những người phụ nữ Afghanistan năm
1940.

Những hình ảnh về Afghanistan cách đây hàng chục
năm cho thấy Afghanistan từng phát triển như thế
nào trước khi chìm vào bóng tối, bạo lực và chiến
tranh như hiện nay.
Cuộc sống ở Kabul vào những năm 1950 - 1970.

Năm 2016, trong số 23 triệu dân số ở Afghanistan,
chỉ có 5% phụ nữ có thể đọc và viết. Nhưng

Cách đây hơn nửa thế kỷ, phụ nữ ở Afghanistan có
thể theo đuổi nghề y. Phụ nữ và đàn ông có thể tới
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rạp chiếu phim cùng nhau hay gặp nhau ở trường
đại học.

Chính phủ Afghanistan vào thời điểm đó cũng thúc
đẩy nhiều dự án lớn nhằm cải thiện các cơ sở hạ
tầng quốc gia. Chẳng hạn, ngành cầu đường và xây
dựng các nhà máy điện lớn đã phát triển mạnh. Mọi
người đều tin rằng giáo dục sẽ đưa một đứa trẻ tới
một tương lai tươi sáng.

Sân bay Kandahar hiện đại được xây dựng vào năm
1960.

Các tiếp viên hàng không của Afghanistan.
Một cửa hàng băng đĩa ở Kabul năm 1960.

Kabul xinh đẹp và yên bình.
Một dàn hợp xướng ở Afghanistan.
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Thành phố Kabul hiện đại của năm 1960.
Một con đường ở Afghanistan.

Đường phố Kabul cách đây hơn nửa thế kỷ.

Các du khách nước ngoài tại một điểm cắm trại ở
Vườn Quốc gia Band-e-Amir.

Các bà mẹ và những đứa trẻ ở một sân chơi dành
cho trẻ em tại Afghanistan

Sinh viên Đại học Kabul năm 1960.
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Các cô gái đến trường học.

Một lớp học ở Kabul năm 1960.

Những người phụ nữ Afghanistan xuống đường
biểu tình năm 1980.

Một người phụ nữ Afghanistan đang làm việc.

M
Một lớp học dành cho phụ nữ năm 1980.
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Khoa Sinh học, Đại học Kabul ở Afghanistan.
Năm 1969, tạp chí thời trang Vogue đã xuất bản
một bài báo mang tên "Cuộc phiêu lưu ở
Afghanistan" nói về những buổi trình diễn thời trang
ở Kabul và sự thanh lịch của thành phố này.

Nhà thiết kế Safia Tarzi tại một studio của ông ở
Kabul năm 1969. Thời trang của Afghanistan từng
có ảnh hưởng với thế giới vào cuối những năm 1960.

Còn đây là hình ảnh quen thuộc về phụ nữ
Afghanistan mà chúng ta thấy ngày nay./.

Lão Phan sưu tầm

Những người phụ nữ Afghanistan cách đây hơn
nửa thế kỷ.

