
 
 

 

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

        
 ۰۹/۱۲/۲۰۲۱                            آصف بهاند 

 

 

 

 د لوږې سونامي 
 

 مه برخه یولس
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي 
 

 مه برخه شپـږڅلوېـښت 
 
 

 اصلي ستونزه او پوښتنه دا ده چې: 
 

رڼې اوبه   ــ خوږې   پرېمانه موږ به تر څو پورې په پردیو خوړو خپلې خېټې مړوو. پراخې مځکې، 
او ښه قوي مټور ځوانان؛ خو وږي ـ تږي او د سوال السونه کله خدای ته پورته کوو او کله هغو  

 پردیو ته چې یو میلیون ځل مو کافر ورته ویلي دي.  
 

 ست یو. هر څه خدای راکړي، خو موږ گدایي ته نا
 

 
ځینې خبرې داسې پخې وي چې کلونه وروسته یې د پوخوالي اندازه خلکو ته هغه وخت ښکاره شي چې هماغه پخه  
خبر په عملي ډول د هغو ټولنو پر ژوند باندې حاکمه شي او په عملي ډول د هغې ټولنې خلک ورسره الس گرېوان 

 وو: شي، کلونه پخوا د انگلیس مدبر واکدار چرچیل ویلي 
 

»هغه څوک چې په وروسته پاتې هېوادونو کې په غوټه کړو سوکانو سره انقالب کوي، یوه ورځ به په غوړېدلو  
 سوکانو سره گدایي وکړي.«

 

پر افغانانو باندې دا کانه ترسره شوې او همدا اوس عمالً ورسره الس گرېوان دي. موږ څو ځلې خپلې منگولې غوټه  
مترقي انقالب« او »اسالمي انقالب« د زنده باد نارې مو داسې جگې کړې چې کړې، سوکان مو جگ کړل او د »

 ستوني مو شکول؛ خو اوس مو هماغه غوټه کړي او هوا ته جگ کړي سوکان غوړولي، خیر غواړو او... 
 

زموږ وږي دوه غوږونه څلور کړي وي چې کله به له کوم ځای نه کومه خیریه مؤسسه غږ کوي چې د خیرات غله  
لپاره شپ  مو  افغانستان کېو ویلي دي چې  ملتون  ورگ ملدانه درغله. اوس بیا   ږ سوه میلیونه ډالره  ـ د ژمنیو مرستو 

 دي.  کړيترالسه 
 

ملګرو ملتونو ویلي، هغه شپږ سوه میلیونه ډالره مالي مرسته یې ترالسه کړې له نړیوالې ټولنې یې په افغانستان کې »
 .د ژمي موسم کې د بشري مرستو لپاره غوښتې وه
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 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

 

امریکا متحده ایاالتو، اروپایي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره )اوچا( وایي، د دې مالي مرستې لویه برخه د  
 .ټولنې او جاپان ورکړې

 

ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او احتمال شته چې د دې هېواد نیمایي  
 .وګړي راتلونکو څو میاشتو کې له سختې لوږې سره مخ شي

 

 « ږي چې دا مهال تر ټولو بد وضعیت کې دي.میلیونه کسانو لګول کېیود دې مرستو لویه برخه پر هغو 
 

 ویره لري چې په افغانستان کې به لوږه او بېوزلي ډېره شی: مؤسسېله دې ټولو مرستو سره ـ سره ځینې مسؤلې 
 

راتلونکو څو میاشتو کې به افغانستان کې بیوزلي او په ځانګړي  »... اوس نړیواله ټولنه داسې وېره څرګندوي چې په  
 .ډول لوږه ډېره شي

 

د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام مسوولینو له مخکې د افغانستان نژدې نیمایي نفوس په هکله اندېښنه څرګنده کړې،  
 چې له لوږې سره مخامخېدای شي...« 

 

دا دی چې نړیوال بانک د افغانستان د زیرمه شوې شتمنۍ څخه   زیریخو په دې ورستیو ورځو کې یو وړوکی ښه  
میلیونه ډالره( ازاده کړې او د ملگرو ملتونو دوو ادارو )د خوړو نړیوال سازمان او یونیسف( ته   ۲۸۰یو لږ شمېر )

 نو ته د مرستې په ډول ورسوي: یې په واک کې ورکړي څو هغه تر ټولو لوږې ځپلو افغانا
 

  ۲۸۰میلیارده ډالره بانکي زېرمو د    ۱۰»راپورونه وایي، چې د نړیوال بانک مدیره پالوی د افغانستان د کنګل شویو  
 .میلیونو په ازادولو هوکړې ته رسیدلی دی

 

میلیونه فقر ځپلو وګړو ته د عاجلو مرستو  ۲۴دا پیسې به دوو نړیوالو بشري ادارو ته ورکړل شي، چې د افغانستان 
 .په برابرولو کې استفاده ورڅخه وکړي

 

د یاد شوي بانک دوو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي، چې د افغانستان دغه بانکي زېرمې به د خوړو نړیوال  
 ف ته په واک کې ورکړل شي.« سازمان او یونیس

 

د یو شمېر افغانانو نظر دا دی چې دا واړه او لوی خیراتونه د حل اساسي الر نه، بلکې د لنډې مودې له پاره د حل  
یوه لنډه چاره ده. دا افغانان هیله څرگندوي چې د لوږې د دې سونامي د مخنیوي او د دې اقتصادي بحران د مخنیوي 

اساسي الر ولټول شي، که دا کار ونه شي، حاالت به ورځ تر بلې پر منفي لوري په گړندي له پاره دې د حل یوه  
ډول حرکت وکړي او په دې لړ کې اصلي متضررین خلک عام خلک دي او په عامو خلکو کې تر ټولو مخکې 

 ماشومانو ـ کوچنیانو او حامله مېرمنو ته د مړینې تر بریده خطر پېښېدای شي.
 

ورکړی دی چې په افغانستان کې تر ټولو ستر  خبرداری ملتونو د بشري مرستو د سمبالولو ادرې »اوچا«د ملگرو  
 بشري ناورین د رامنځته کېدو په حال کې دی. 

 

 ورکړی دی چې په افغنستان کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی: خبرداریدغه راز نړیوال سره صلیب هم 
 

نړیوال سره صلیب ادارې په افغانستان کې حاکم بشري ناورین له څو لسیزو راهیسې بېساری ګڼلی او د بدو پایلو  »
 .په اړه یې خبرداری ورکړی

افغانان وږي،    ۲۲،۸دغې ادارې د یوه راپور له خپرولو سره ویلي، چې   سلنه نور وچکالۍ ځپلی او    ۸۰میلیونه 
 .«  میلیونونه هم له هېواده د وتو په هڅو سرګردانه ګرځي

 

بله د تشویش وړ خبره دا ده چې د لوږې سونامي ترڅنگ په راروان ژمي کې تقریباً اته سوه زره داسې ماشومان او  
سمه    په نښه کړي دي چې په ژمي کې (سېف دي چلدرنادارې )د ماشومانو مرستندویه  چنیان د ملگرو ملتونو  کو

 څرگنده شوې ده: داسې . د تاند په یوه رپوټ کې د ملگرو ملتونو د اړوندو ادارو اندېښنهسرپناه نه لري
 

»د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان اړوند د ماشومانو مرستندویه ټولنه، سېف دي چلدرن خبرداری ورکوي، چې په  
لکه داسې ماشومان هم لري، چې سمه    ۸پیل شوي وژونکي ژمي کې د میلیونونه وږو ماشومانو ترڅنګ افغانستان  

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

 

لکه افغانان په موقتي خیمو کې اوسي چې عموماً پالستیکي    ۶د دغې ادارې له سروې سره سم، شاوخوا یو میلیون او  
 .دي او د باران، واروې او منفي صفر درجې هوا په وړاندې پکې ژوند نه شي کېدای

 

ه افغان ماشومان په داسې کورونیو کې اوسي چې کافي کمپلې یا بړستنې نه لري او  لک  ۶ملیونه او  ۸پر دې سربېره 
 .ملیونه نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري ۳
 

په افغانستان کې د سېبف دي چلدرین سیمه ییز رییس توماس هاویلز وایي:» افغانستان په خپل ثبت کړي تاریخ کې  
ژمی به ملیونونه ماشومان سړې شپې په تش نس سبا کوي. له لوږې د ماشومانو د تر ټولو بده لوږه تجربه کوي، دا  

 .مړینو بوږنوونکي خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي
 

 ته ټیټېږي.« ۱۲د افغانستان په ځینو والیتونو کې د سختې یخنۍ له کبله، د سانتي ګراد د تودوخې درجه منفي 
 

 چې: اصلي ستونزه او پوښتنه دا ده 
 

موږ به تر څو پورې په پردیو خوړو خپلې خېټې مړوو. پراخې مځکې، بې توله خوږې او رڼې اوبه او ښه قوي 
مټور ځوانان؛ خو وږي ـ تږي او د سوال السونه کله خدای ته پورته کوو او کله هغو پردیو ته چې یو میلیون ځل 

 مو کافر ورته ویلي دي.  
 

 گدایي ته ناست یو. هر څه خدای راکړي، خو موږ 
 

افغانانو او افغانستان هر څه درلودل او لري یې، خو حاالت داسې راوړل شوي دي چې خلک له خپلو خدای ورکړو 
شتمنیو هم محروم کړای شوي دي. کله چې پر افغانستان باندې ټوپکیان رانازل کړای شول، دوی هرڅه لوټ کړل  

ازه شتمني یې دننه په افغانستان کې پر خپلو ماڼیو او د عیش عشرت پر او د غنیمت نوم یې ورباندې کېښود، ډېره اند
رامنځته کولو ولگوله او څه منقوله شتمني یې له ځانو سره بهرنیو هېوادونو ته ولېږدوله، هغه څه چې تر مځکې  

 الندې او د مځکې پر سر پاتې دي، هغو ته هم عام خلک السرسی نه لري، اوس نو:
 

 زخعاصي پوه شه او دو
 

 وږي نسونه او تش السونه. 
 

 »خدای دې مل شي د وطن او د ملگرو!«
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