
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۷/۱۰/۲۰۲۱                        پوهندوی آصف بهاند 

 

 د لوږې سونامي 
 

 دویمه برخه 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې 
 

 د تاوتریخوالي سونامي 
 

 دېـرشمه برخه شپـږ
 

 

 رمباړې وهي، چاره یې وسنجوئ، که نه لوی بشري ناورین سره به  مخ شو! په افغانستان کې فقر  
 

 

 
 

  چې په افغانستان کې دوه میلیونه ماشومان له خوار ځواکۍ سره ...  د ملگرو ملتونو اړوندو څانگو پخوا ویلي وو: » 
یو  ده چې: » رسېدلېبریده را تان باندې د لوږې سونامې د ستونزو په لړ کې خبره تر دې س« اوس پر افغان.دي )مخ(

 میلیون افغان ماشومان به زر له لوږې ومري...« 
 

 کې لیکلي دي:  رپوټیوه تازه  هتاند پ
زمان په یوه اعالمیه کې د افغانستان د بشري ناورین په  »تاند:) چار شنبه، د میزان څوارلسمه( نړیوال خوراکي سا

 .اړه خبرداری ورکړی
 .میلیونه افغانان په جدي ډول له غذایي نا امنۍ سره الس و ګریوان دي ۱۴دغه سازمان ویلي، چې  
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

میلیونو ډېر افغان ماشومان به د روان کال تر پایه پورې له شدیدې    ۳دې ترڅنګ، یاد شوی سازمان وایي، چې تر    د
 .ناسمې تغذیې څخه وځوریږي

د نړیوال خوراکي سازمان د معلوماتو په اساس، شاوخوا یو میلیون افغان ماشومان د ناسمې تغذیې له کبله دا اوس د 
 .مرګ ګواښ سره مخامخ دي

 .د دغو ننګونو په حلولو کې د عاجلو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده نړیوال روغتیایي سازمان له افغانستان سره
یو شمېر هېوادونو لکه: چین، پاکستان، ایران او نور سیمه ییز او عربي هېوادونه، چې له پخوا نه د طالبانو په مالتړ  

وایي، چې دا مرستې  تورن وو، افغانستان ته د خوراکي توکیو ځینې محمولې استوي، خو منتقدین یې ناڅیزه ګڼي او  
 د طالبانو لښکر ته نه، اوس یو وږي ملت ته استول کیږي، چې هیڅ درد یې نه دوا کوي او باید زیاته وي.« 

دي او بیا یې وایم چې:  ویليدا څو ورځې مخکې مې د همدې مقالې لومړۍ برخه خپره کړه، هلته ما په ټینگار سره 
تېروتنو په وجه د افغانستان پر خاوره او د افغانستان پر    د نا اهله، ناپوه او خرڅو شوو سیاسي رهبرانو د پرلپسې

بېوزلو وگړو باندې، د نورو سونامي گانو تر څنگه، د لوږې یوه وژونکې سونامي په ډېر وحشت سره راروانه ده او 
  د دې وژونکې او ورانونکې سونامې څپې په لومړي گام کې ماشومان، کوچنیان، ښځې ـ په تېره حامله ښځې ځپي او 
 زموږ خلک خوار زار د سوال کچکول په الس هر دم شهید رڼې ـ رڼې هر لوري ته د یوې مړۍ ډوډۍ په تمه گوري.  

د    سلنه خلک  ۴۲چې د افغانستن    د اکسفام په نوم نړیوالې خیریه ادارې څو میاشتې مخکې دا خبرداری ورکړی و
اب شوی او نور هم مخ په خرابېدو دی. د  عیت خروضلوږې تر ټولو بد حالت کې ژوند کوي، خو اوس تر دې هم  

 رخه کې داسې راغي وو: بپه یوه  راپور اکسفام د
میلیونه کسان د غذایي خوندیتوب له اړخه په بحراني حالت    ۱۵۵ویلي، په نړۍ کې    ...»... اکسفام د لوږې په اړه  

 .میلیونه کسان ور زیات شوي دي ۲۰کې ژوند کوي چې د تېر کال پرتله 
فیصده کېږي، د لوږې تر ټولو بد    ۴۲میلیونه او دوه لکه کسان چې د ټولو وګړو    ۱۳راپور وایي، په افغانستان کې  

 .حالت کې ژوند کوي
 .انستان درېیم هېواد بلل شوی چې د ټولې نړۍ په سطحه غذایي خوندیتوب نه لريد اکسفام راپور افغ

د خوړو خوندیتوب دا معنی لري چې ټول خلک، په هر وخت کې بشپړ، صحي او وړ خواړه ولري، یا د هرې کورنۍ  
 د یوه غړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځان ته پرې برابر کړای شي.« 

لې نړۍ ته په ښکاره او لوړ غږ سره وویل چې روانو حاالتو ته په کتو سره، پر افغانستان  نړیوالې مؤسسو څو ځلې ټو
خبر داری    خطرملگرو ملتونو څو ځلې پر افغانستان باندې د رارونې لوږې د  باندې د لوږې څپې راروانې دي.  

 مسؤلینو هېڅ پاملرنه نه ده ورته کړې. ، خو ورکړی و
ر په لوستلو سره د  بږي چې د هر خـد اوس له پاره د لوږې د سونامې په باب په میډیا کې زورونکي خبرونه خپرې

ونکو خبرونو ځینې  ر ږي. د دې زوـلوی بشري ناورن انځور ایستل کې  هبادرده او بادرکه خلکو په ذهن کې د یو
 سرلیکونه دا دي: 

 

 :تاند 
 ــ یو میلیون افغان ماشومان به زر له لوږې ومري، 

 

 ، پښتو:غـږامریکا 
 کلنۍ کښته نیمایي افغان ماشومان به له خوار ځواکۍ سره مخ شي،ــ تر پنځه 

 

   :تاند
 میلیونه لوږې سره مخ دي  ۷ــ دا مهال سل زره افغان ماشومان خښتې اچوي،  

 

   :تاندنن 
 ۍ نړیوال سازمان: ښایي میلیونونه افغانان له قحطۍ سره مخامخ شيــ د کډوال

 

 : رادیو ازادي
 یې مړه شوي ۱۷۰ــ غور کې لس زره ماشومان خوار ځواکه دي چې 

 

   :تاند
 زره ډېر روغتیایي مرکزونه د بندېدو له خطر سره مخامخ دي  ۲ــ په افغانستان کې تر 

 

 کام:  دات ــ خامه
 ي لرسلنه کورنۍ کافي خواړه نه  ۹۳ډبلیو اف پي: 
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  ، ږيـږي، خو د لوستلو، اورېدلو او عمل یا مخنیوي له پاره یې د سپڼ په اندازه غږ نه اوچتېـدا خبرونه هره ورځ خپرې
الس غځولی    يبه ټول عمر د سوال یا گدای  وزموږ خلک   . داسې ښکاري چېږيـد یو متر په اندازه قدم نه اخستل کې

 وي او په لمدو سترگو به د نورو ترحم ته سترگې پر الره وي.
نړیوالو خیریه ټولنو ال پخوا خبرداری ورکړی و چې د افغانستان شرایطو او حاالتو ته په کتو سره قحطي راروانه 

 ده، خو هیڅ یوه مسؤل هېڅ ډول عمل ونه کړ. 
ږي. خلک په تېره ماشومان ــ کوچنیان او ښځې له ـتربلې غوړېد لوږې سونامې په کمېدو نه ده، بلکې لمن یې ورځ 

کې داسې   پوټر  سختو ستونزو سره مخ کوي. په افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو او د هغو د پایلو په باب په یوه
 راغلي دي: 

د هغو افغانانو شمېر، چې له سختي لوږي سره مخامخ دي، د دغه راپور له مخې له پروسږ کال راهیسې له  ...  »
سنلي لوړ شوی دی. د اندېښني وړ هغه خلک دي چې خپلې ځمکې خرڅوي، ماشومان کار    ۵،۹سلنې څخه    ۴،۷

 .کولو ته هڅوي او یا خپلو خپلوانو ته کډه وړي، څو په کافي اندازه خوراکي توکي ځان ته پیدا کړای شي
ډۍ پیدا کړي، ویل کیږي چې اوسمهال هر پنځم وګړی په افغانستان کې دغه زار هلو ځلو ته اړ دی، څو ځان ته ډو

 .چې دا د تېر کال په پرتله د دغسې پېښو دوه برابره ډېرښت ښېي
د خوړو د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو مسوول، کالود جیبیدار، وویل چې دغسې کسان د بېړنیو حاالتو له  

زیاتي اندېښنې وړ« پاره په کافي اندازه د خوراکي توکو زېرمي نه لري. جیبیدار نوې خپري شوي شمېرې »د ډېري  
 « .وبللې

دا ښکاره خبره ده چې د خوراکي توکو د نشتوالي په وجه په ټولو انسانانو کې خوار ځواکي رامنځته کې/ي، په تېره 
په ماشومانو ـ کوچنیانو او ښځو کې او د خوارځواکۍ پایله یا مړینه ده یا دایمي معلولیت؛ ځکه نو اړینه دته چې دې  

 ه وشي:موضوع ته جدي پاملرن
 

 
 په افغانستان کې فقر رمباړې وهي، چاره یې وسنجوئ، که نه لوی بشري ناورین سره به  مخ شو!
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