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

        
 ۲۷/۱۰/۲۰۲۱                        پوهندوی آصف بهاند 

 

 د لوږې سونامي 
 

 مه برخه پنځ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي 
 

 مه برخه څلوېـښت
 

 

نشتوالي سره مخ دي.  په افغانستان کې تر دوه ویشت میلیونه ډېر انسانان د خوراکي توکو له  
ماشومان، کوچنیان او بارداره ښځې د خطر پر لومړۍ کرښې باندې والړ دي او د نیستۍ گړنگ ته  

 ورلوېـږي! 
 

دا به د بشریت په اوسني تاریخ کې تر ټولو زورونکې غمیزه او لوی مختوروالی وي چې ماشومان  
 مریي تاوتریخوالی سره مخ دي.  او کوچنیان له لوږي مري او په ډلـیـز ډول، له دومره لوی نا 

 

 

 
 

ټول نړیوال په دې پوهېـږي چې افغانستان له خورا ستر ازمون سره مخ دی او دا سیمه د خپل تاریخ په ترټولو سخت  
پړاو کې د یو ستر بشري کړکېچ په څپو کې راگیر ده، نړیوال دې ته گوري چې دا غمیزه نوره هم پراخه شي او بیا  

 ړي چې ټول بشریت به یې په مخنیوي کې پاتې راشي.داسې څه رامنځته ک
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او   چلندونه  سیاسیونو  د  خپلې مرستې ورسوي، خو  کسانو  اړمنو  تر  ژمي  له  غواړي چې مخکې  خیریه مؤسسې 
دریځونه یې مخه ډبوي، سیاسیون په خپلو »تاکړي ـ ما کړي او...« کې سره اخته دي او بیا هم تېروتنې کوي؛ اړمن  

 تو د نه رسیدو په وجه د سیاسیونو د تېروتنو پور د خپل ژوند په بیه پرې کوي.کسان د بشري مرس
 

مه( باندې   ۲۵ام کال د اکتوبر پر پنځه ویشتمه )  ۲۰۲۱د ملگرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان د    رپوټ   دا الندې 

 خپور کړ:
 

»د ملګرو ملتونو خوړو سازمان 'ډبلیو ایف پي ' مسوولینو خبرداری ورکړی، که سمالسي اقدامات و نه شي، سږ  
 .ژمی به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخامخ شي

 

اعشاریه اته میلیونه کسان د   ۲۲یي، داسې احتمالي خطر شته چې ښایي د افغانستان نیمایي نفوس، نژدې مسوولین وا
کافي خوړو له نه خوندیتوب او له پنځه کلنۍ د کم عمر نژدې درې اعشاریه دوه میلیونه ماشومان له کم خوراکۍ سره  

 .مخامخ شي
 

 :وایيد ایف ډبلیو پي اجراییه مدیر ډېویډ بیاسلې 
 

 '' .افغانستان له خورا ناوړه بشري کړکېچه تېرېږي او موږ غمیزې ته شیبې شمارو''
 

د اګست په نیمایي کې د طالبانو ولکې ته د افغانستان له غورځېدو وروسته د دغه هېواد کمزوری اقتصاد ال ناتوانه  
 .شو، چې وار له مخه پر بهرنیو مرستو تکیه و

 

ېواد سره مرستې بندې کړې، نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د دې هېواد ساتلې  لویدیځو هېوادونو له دې ه
 .پیسې کنګل کړې

 

یو هېواد په داسې صورت کې پر بهرنیو مرستو تکیه بلل کېږي، چې د ناخالص عاید یا 'جي ډي پي ' لس سلنه یې  
سلنه    ۴۰پر بهرنیو مرستو تر السه کېږي، خو د افغانستان په هکله د نړیوال بانک شمېرې ښیي چې د جي ډي پي  

 .یې له همدې الرې پوره کېده
 

رکوي چې د ژمي له رارسېدو سره به له هغو افغانانو سره مرسته ال ستونځمنه ډبلیو ایف پي مسوولین خبرداری و
 .کړي، چې اړمن دي

 

د دې سازمان مسوولین وایي، دا لومړی ځل دی، چې د خوړو کمښت او نه خوندیتوب لړ کې د ښاري او کلیوالو 
 .سیمو افغانان په ورته ډول له ستونزو سره مخامخ دي

 

 :کرهنې چارو څانګې کیو یو دونګېو په دې هکله وایي د ملګرو ملتونو خوړو او
 

موږ باید افغانستان کې )د مرستو رسولو لړ کې( سمالسي الس په کار شو، خپل ظرفیت او چټکتیا ډېر کړو، چې د  
سخت ژمي له راتګه مخکې چې ډېرې الرې بندېږي، د میلیونونو افغانانو، چې کروندګر، ښځې، ماشومان، سپین 

 انان ټول پکې شامل دي، د لوږې مخه ونیسو. ''«ږیري او ځو
 

له یوې خوا د هغو هېوادونو مرستې ملگرو ملتونو ته نه دي رسېدلې چې د مرستو ژمنه یې کړې وه او له بلې خوا  
کوردننه له خلکو سره د نویو واکدارانو چلن او پالیسي؛ د دې مخه نیسي چې په ټاکلي وخت اړمنو کسانو ته مرستې  

 او په دې ډله کې لومړني متضررین بیا هم ښځې، ماشومان او کوچنیان دي.  ورسېـږي
 

د افغانستان او جهان حاالتو ته په کتو سره لیدل کېـږي چې د انسانانو تر منځ څومره توپـیر شته دی. په افغانستان کې 
، خو د نړۍ په بل سر  کې ډېری خلک نیم ډالر )پنځوس سنته( نه لري چې خپلو بچو ته څو وچې ډوډۍ پرې واخلي 

 ډالرو خرڅېـږي.  څلوېښت میلیون اوهیو اعشاریه په  کرمچ کې یو جوړه کارول شوي
 

اوس د نویو یا زړو کرمچو غم له موږ سره نه شته،  اوس په لومړي گام کې باید زموږ ټوله انرژی دې ته وقف شي  

وي  هره ورځ د مسؤلینو تر غوږونو تېر  میډیاچې څنگه هغه ماشومان وژغورو چې د مرگ له خطر سره مخ دي.  

 چې:
 

   «.له پنځه کلنۍ د کم عمر نژدې درې اعشاریه دوه میلیونه ماشومان له کم خوراکۍ سره مخامخ شي ...»
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دا کومه گټه نه کوي چې موږ د نورو د فیشن او جامو یا بوټو په باب فکر وکړو، موږ چېرې او نړۍ چېرې؛ اوس  
سونامي نه د بچېدو فکر وکړو، که مو له دې حالت نه لږ  باید موږ یوازې د خلکو د ژوندي پاتې کېدو او د لوږې له  

ځان راوېسته، بیا به د نورو ښېگڼو او پرمختگ په باب غږېـږو، اوس خو مو د ژوند امپـیر له صفر هم ورټیټ شوی 
 دی. 

 

که د چا کړي؟ او ولې ګړي؟ په باب فکر وکړو، لومړني مسؤلین موږ خپله یو. که عام خلک، ماشومان، کوچنیان او 

 ته پاملرنه وکړئ:  مطلب بارداره ښځي له لوږې مري، موږ خپله یې مسؤلین یو. دغه الندې 

 
 »دروغ است

 

 از قحطی نمرده استطفلی 
 

 نه یک، نه هشت 
 

 پارسال هم کودکی نمرده بود 
 

 برف باریده بود 
 

 فقط زیر خیمها چند طفل، دستان نازِک شان کبود بودند 
 

 و پلکان شان کمی یخ بسته بودند
 

 در مکتب و ورزشگاه هیچ کودکی نمرد،
 

 :واضح باید گفت
 

 ...کشتند
 

 ***** 
 گرسنه ایم چه بیهوده است که بگویم 

 

 نان است در هرسبد و نانواییها 
 

 اما کودکان دستهای شان قطع از سکه های پول
 

 ...تقال برای نان سودی ندارد
 

 کودک دیارم دستاناش تهیست 
 

 ...آسمان دور و زمین سخت

 

 ***** 
 دروغ است

 

 طفلی نمرده است، جسمش ربوده است
 

 ...او را میان پارچه های کفن
 

 .اندآرام مانده 
 

 ...او خواب رفته است
 

 ...غش کرده بهر لقمه نانی کنار نان
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 :کودک نمرده است
 

 ...نه یک، نه هشت
 

 ما مرده ایم، انسان مرده است 
 

 کودک نمرده است
 

 باور کنید سخاوت دیندار مرده است
 

 خداداد فقیهی«
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