
 
 

 

 4تر 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 نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۳۰/۰۴/۲۰۲۲                           پوهندوی آصف بهاند 

 

 

 د لوږې سونامي 
 

 اولسمه برخه 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي 
 

 پنځوسمه برخه  دوه

 
هغو خلکو شمـېـر چې عادي خوړو ته یې السرسی  پر افغانستان باندې د لوږې سونامې د څپو د راتگ په پیل کې د  

نه درلود، د تشویش وړ وو، د حاالتو د سمون هیله کېده؛ خو نه یوازې سمسمکی رامنځته نه شو، بلکې حاالت دومره 
خراب شول چې خبره د کور د اسباب له خرڅالو نه هم پسې تېره شوه او ان تر دې چې خلکو له مجبوریت څخه د 

 او خرڅالو ته هم مخه کړه، خو...  اوالدونو لیالم
 

اوس د لوږې د عامېدو مسأله نوره هم مخ په ورانېدو ده او لوږه ورځ تربلې مخ په ډېرېدو ده. ویل کېـږي چې پنځه  
 یوه برخه ده:  رپوټمیلیونه ماشومانو او کوچنیانو ته پوره خواړه نه رسېـږي. دا د یوې نړیوالې رسنۍ د یوه تازه 

 

»د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره 'سېف د چلډرن ' مسوولینو ویلي چې افغانستان د لوږې له ناوړه حالت سره  
 .مخامخ دی او څه باندې پنځه میلیونه ماشومان په دغه هېواد کې له لوږې کړیږي

 

میلیونه هغه ماشومان چې کورنۍ یې په کرنې او مالدارۍ    ۱۲دې ادارې په یوه تازه رپوټ کې ویلي چې اوسمهال  
تکیه دي، د دوامداره وچکالۍ او د اټکل شویو کمو ورښتونو له کبله د کافي خوړو ترالس کولوه جدي ستونزو سره  

 .الس او ګریوان دي
 

شوي چې د خوراکي توکو د ترالسه کولو په موخه ځینې ناهیلي کوونکي    د دوی د رپوټ له مخې ځینې دغه کورنۍ اړ
ګامونه واخلي، خپل څاروي وپلوري، له خلکو داسې پورونه واخلي چې بیا یې پرې کول ورته ستونزمن وي او خپل 

 .ماشومان له ښوونځیو وباسي چې کار وکړي
 

د افغانستان اقتصاد په جدي ډول په زراعت پورې  د ماشومانو د خوندیتوب د ادارې په تازه رپوټ کې راغلي چې  
 میلیونه وګړو تکیه پر کرنه او مالدارۍ ده.«  ۲۵سلنه کورنیو یا د څلویښتو میلیونو له ډلې د    ۶۱تړلی او د څه باندې  

 

ته، نړیوالو خیریه ټولنو په څو ځلې دا خبره میدیا ته کړې ده چې پر افغانستان باندې د لوږې سونامې تر راتگ وروس
د نړیوالې ټولنې له میلیارونو ډالرو مرستو سره ـ سره اوس هم خلک، په تېره ماشومان، کوچنیان او باداره ښځې،  

 وږي دي او د خوړو خوندیتوب نه شته. 
 

په دې وروستیو کې نړیوال سره صلیب یو ځل بیا پر افغانستان باندې د لوږې د راخپرې شوې شونامي د مخنیوي 
 یې دي:  ویليت کړی او لپاره خپل غږ اوچ

 

 .په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمېټې استازی وایي، د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري»
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-61158606
https://pa.azadiradio.com/a/31811098.html
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 4تر 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

 

خوندیتوب نه لري، چې د خوراکي ایلوی فیلیون نن د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي، خلک په داسې حال کې د خوړو  
 .موادو بیې په وروستیو میاشتو کې لوړې شوي دي 

 

 «هغه ویلي، ال هم اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره ډېر کارونه وکړي
 

د لوږې سونامي او یا د هغې د مخنیوي له پاره هېڅ داسې خبر خپور نه شو چې هیله بښونکی وي، هر خبر او رپوټ 
 چې راځي، تر مخکیني دا بد او خواشینونکی وي. د لوږې په باب دا الندې د څو خبرونو او رپوټونو سرلیکونه دي:

 

  رادیو:ازادي 
 

 .« له دریو افغان ماشومانو دوه یې کافي خوړو ته الس رسی نه لري»
 

   پښتو:بي بي سي 
 

یونیسف: د روان کال تر پایه په افغانستان کې د سختو خوارځواکو ماشومانو شمېر تر درېیو میلیونو پورته کېدای »
 .« شي

 

   پښتو:بي بي سي 
 

 .« د ملګرو ملتونو سرمنشي: افغانان له لوږې ماشومان او د بدن غړي پلوري»
 

   رادیو:ازادي 
 

 .«شي روان کال به ډېری ماشومان مړه شيمرستې ونهسېف د چلډرن: که افغان ماشومانو سره »
 

   رادیو:ازادي 
 

 .«ملیونه ډالرو مرسته وکړه ۳۷۴ریتانیا افغانانو ته د خوړو برابرولو په هدف د  »ب
 

   رادیو:ازادي 
 

 .«په کابل کې ځان ته اور اچونکی کس مړ شو»
 

  :تاند
 «تنه افغان ماشومان له خوارځواکۍ او لوږې مړه کړي ۱۷۰د ورځې  »
 

   پښتو:بي بي سي 
 

 »د ملګرو ملتونو خبرداری؛ افغانستان کې بشري بحران ناوړه کېږي.«
 

   پښتو:بي بي سي 
 

 میلیونه اوسېدونکي له 'سختې' لوږې سره مخامخ دي.«  ۲۳»ملګري ملتونه: د افغانستان 
 

   :تاند
 

 میلیونو ته رسېدلی.« ۲۳»م.م: په افغانستان کې د وږو شمېر 
 

   پښتو: بي بي سي
 

 «  افغانستان کې ال ډېر خلک ماشومان کار ته لېږي او خوراکي مواد پور کوي»
 

 : پښتوامریکا غږ 
 

 چې ماشومانو ته ډوډۍ' پیدا کړي.«  »ځینې افغانان خپل 'پښتورګي خرڅوي
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 4تر 3 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

 

   تاند:
 

 میلیون افغان ماشومانو مرګ نیږدې دی.« »یونیسف: د خوارځواکۍ له کبله د یو 
 

   پښتو:بي بي سي 
 

 »د افغانستان بشري کړکېچ؛ لسګونه ماشومان له شري او خوارځواکۍ مړه شوي.«
 

لرلی او لري یې. په دې روستیو کې د وچکالۍ په د لوږې سونامي د دالیلو او عواملو په لړ کې طبعي افات هم اثر  
راغلي    داسې   اثرهم ځینې خلک نه شي کوالی ځان او کورنۍ ته پوره خواړه ورسوي. د بي بي سي په یوه رپوټ کې

 دي: 
 

ې افغانستان کې ورښتونه ښه وو، خو په غرونو کې واورې په  »... سېف د چلډرن وایي، په تېره میالدي میاشت ک
 .چټکۍ اوبه شوې او د هوا د تودوخې له کبله کنګلونه هم په چټکۍ په اوبه کېدو دي

 

ددوی په وینا اټکلونه دا دي چې راروانو میاشتو کې به ورښتونه کم وي او همدا الملونه به وضعیت ال پسې خراب 
 .کړي

 

میلیونه ماشومان چې    ۱۲ټ کې راغلي چې په افغانستان کې په هرو درې ماشومانو کې دوه یا  ددغه ادارې په رپو
 کورنۍ یې په زراعت او مالدارۍ بوختې دي له اوسني وضعیت څخه اغېزمن شوي دي.« 

 

افغانستان څخه د افغانانو  بله پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره، ولې بهرنیان له  
 وتلو ته باد ورکوي؟ که دا ټول خلک له هېواده ووزي، دا وطن به چا ته ورپاتې وي، مالک به یې څوک وي.

 

ما د خپلو مقالو همدې لړلۍ )د لوږې سونامي( په تېرو برخو کې هم ویلي دي چې پر افغانستان باندې اوسنۍ حاکمې  
 ال او راتلونکو کې ډېرې ناوړه پایلې ولري، یو بېلگه به یې زه دلته وړاندې کړم: ستونزې، په تېره لوږه به په اوسمه

 

په افغانستان کې د لوږې سونامې یوه لنډه پایله دا ده چې ډېر تحصیل کړي خلک هم د دې پر ځای چې د مهمو وطني  
 او ملي مسایلو په باب فکر وکړي، یوازې د روزي او خیټې غم او فکر کوي. دا الندې  

 ده: بېلگهیې یوه 
 

 »عبید ژوند
 

 ژوند په افغانستان کې
په جسمي لحاظ د امنیت احساس کوم هېچا مې په سر ټوپک نه دی نیولی؛ مګر په فکري ډول، سم ناامنه یم، هېڅ ډاډ  

 .اندېښمن یمنه لرم او همېش حاالتو ته 
 

ما ته ملي مسایل ځکه لومړیتوب نه لري، چې زه وږی یم، ماشومان مې په نهاره ویده کیږي او مور مې هره ورځ  
 .د بچو دې حالت ته سترګې په ژړا سرې نیولي وي

 

کې فکر زه ددې پر ځای، چې د هېواد، په اقتصاد، ښوونیز بهیر، پرمختیایي پروژو، روغتیایي سېستم او نورو برخو  
 .وکړم، برعکس د کورنۍ لپاره د وچې ډوډۍ د پیدا کولو په سوچ کې یم

 

زموږ ماشومان ددې پر ځای، چې په عصري ښوونځیو کې د دوکتورانو ښوونکو د الس الندې زده کړې وکړي، تر  
سختو  څو خپل هېواد او راتلوونکی جوړ کړي؛ برعکس بوټونه رنګوي، السي ګاډۍ چلوي، خښتې وباسي، په نورو

 .کارونو کې مصروف دي او ځینې ترې ناوړه ګټه اخلي
 

ښځې چې د نارینه په پرتله زیاته ټولنه تشکیلوي، د انسان په سترګه ورته نه کتل کیږي. ددې پر ځای، چې تعلیم  
وکړي، ځان او نور وپېژني او د کور کارونه سمبال کړي، مجبوراً د سرک په سر یې خلکو ته د سوال الس نیولی 

 .و په ټولنه کې یې عزت د پوښتنې الندې دیا
 

ځکه    .زه غربت/ بې وزلۍ دومره ځپلی یم، چې د ملي ارزښتونو هېڅ قدر نه دی رامعلوم او نه یې په اړه حساس یم
 .نه ماته ډوډۍ راکوي او نه پیسې
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 4تر 4 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

 

لت سترګو ته نېغ چې نوره نړۍ کې سپوږمۍ ته د خلکو ختلو خبرونه ګورم، ماته د هېواد د زده کوونکو هغه حا
 .ودریږي، د کتابچې او قلم د نه اخیستو د بې وسۍ له امله ترې ښوونځي پاتې شول

 

  .زه چې د خلکو بې عدالتیو ته ګورم؛ نو په خدای مې باور ال نور زیات شي، چې څومره ښه دی
 .په موږ اوس هم د کاڼو پر ځای باران کوي او رحم راباندې کوي

 

ځ د سرحدي پولو د پېژندلو په حیث چې یوازې کرښې ګورم؛ نو ماته اتومات په هېواد کې د د نورو هېوادونو تر من
 .خلکو تر منځ د  امریکا غالمه او د پنجاب غالمه ټاپې رایادې شي

 

 .ځان ته حیران وګورم، چې موږ خپلو کې څومره فاصله لرو
شم، چې د څه شي ارزښت یې راکړ!؟ څه    نړۍ چې د تعلیم په ارزښت غږیږي؛ نو زه مې په خپل تعلیم کې حیران

  ګټه مو هېواد او خلکو ته ورسیده؟
 

او بالخره ځان سره دې پایلې ته ورسېږم، چې موږ هېڅ ژوند ونه کړ او نه کوم ژوند لرو. موږ یوازې د بربادۍ،  
 .لو فکر ولروتشدد، او منفي فکر لپاره یو. د ژوند په هېڅ برخه کې مؤثر نه یو او نه به له دې حالته د وت

 

 موږ به تر قیامته د نورو د الس اله یو.«
 

او په دې ډول زموږ د ټولنې د زدکړي قشر یا علمي کادرونو نه د دوی اساسي دنده هېروي چې دا به په راتلونکو 
 کې د افغانستان او افغانانو لپاره ډېر ناوړه عواقب ولري. 
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