
 
 

 

 5تر 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

        
 ۰۲/۰۷/۲۰۲۲                           پوهندوی آصف بهاند 

 
 

 د لوږې سونامي 
 

 لمه برخه ش
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي 
 

 نځوسمه برخه ـپپنځه  
 

 
 

سلنه هېوادوالو په هر پل او هره سا کې حضور لري،  لوږه خاموش او بېوسلې قاتل دی چې زموږ د تقریباً پنځه نوی  
 ډېر یې د گور تیارو ته ولېـږل او تر هغه ال دېر یې په ژوندینې تر مړو هم بدتره کړي دي. 

 

که زموږ د نوي نسل استازي، د خپلې ټولنې سیاسي مشران مخاطب کړي او په چوپه خوله دا پاسنی عکس وروښیي،  
 دوی به حق په جانب نه وي؟ 
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 5تر 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 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

طبعاً چې وي به، ځکه چې نه یوازې د دې عکس په الس نسل بربادي، بلکې تر دې نه وروسته د څو نورو نسلونود  
بربادۍ مسؤلین هم هغه سیاسي خطاکاران دي چې کلونه، کلونه یې په بېالبېلو نومونه ټولنه او خلک غولولي دي، له  

 بدمرغیو له اوسنۍ لوږې سره یې مخ کړي دي. 
 

 ارانو چې د لوږې او بېکارۍ نیوکه وشي، دوی هماغه یو سپـر وروړاندې کوي او وایي چې:پر نویو واکد
 

 »امنیت ښه دی، امنیت پوره تامین دی.« 
 

 خو که دې ورته وویل چې:  
 

 »د گېډو امنیت به څنگه شي؟« 
 

 بیا نو وایي چې: 
 

 »دا زموږ کار نه دی...« 
 

دا ویلي دي چې: د لوږې د لومړي قدم متضررین ماشومان ــ کوچنیان ما »د لوږې سونامي« مقالو په ډېـرو برخو کې  
او بارداره ښځې دي. د لوږې سونامي له پیل نه تر نن ورځې پورې ترخو تجربو دا وښودله چې د ټولنې له نورو  

اسې  وکړو ډېر همدا »ماشومان ــ کوچنیان او باداره مېرمنې« تلف شوي دي او یا د خوارځواکۍ له ستونزو سره د
 مخ دي چې که ژوندي پاتې شي، همدا خوارځواکي به یې د عمر ترپایه پر ژوند باندې منفي سیوري وغوړوي. 

 

د دې تر څنگه د وچکالي او نورو طبعي پېښو لکه زلزله، لومړني او زیات شمېر فربانیان هم همدا واړه ماشومام ــ 
پکتیا ـ پکتیکا او خوست زلزله ده، چې په ټولو زلزلې  کوچنیان او بارداره ښځې دي چې تر ټولو غوره مثال یې د  

 ځپلو سیمه کې د متضررو ښځو او ټپي مېرمنو د درملنې له پاره یوه ښځینه ډاکتر هم نه شته. 
 

او   لوږه  ډېرېدونکې  ماشومانو  افغان  د  دي چې  ویلي  دا  ځلې  ـ څو  څو  بلکې  نه،  یو ځل  بنسټونو  اړوندو  نړیوالو 
پایلې ولري، خو چا ته یې وایي او په چا یې اورې. څو ورځې مخکې د بي بي سي په یو  خوارځواکي به ډېرې بدې 

 راغلي وو: داسېرپوټ کې 
 

»ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې 'یونېسف' مسوولین وایي، په افغانستان کې د ماشومانو ډېرېدونکې لوږې او 
 .خوراځواکي اندېښمن کړي دي

 

د افغانستان لپاره د یونېسف استازي محمد 'اګ ایویا' په یوه ټویټر پیغام کې ویلي، د افغانستان په روغتونونو کې یې 
 .مې مېندې ولیدې، چې ماشومان یې "د لوږې له السه" مريناوسه او محرو

 

نوموړي زیاته کړې، د ماشومانو لوږې او خوراځواکۍ مخه نیول کېدای شي او د ملګرو ملتونو نژدې دوه زره افغان  
کارپوهان مېندوارو او هغو مېندو ته چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، دې لړ کې سال مشورې ورکوي، خو په وینا  

 .د وسایلو لږوالي له کبله دا هڅې ټکنۍ ديیې 
 

 .نوموړي د نغدو پیسو لېږد په دې لړ کې مرستندویه چاره بللې
 

 لوږه، لږ یا ناسم خواړه او ککړې اوبه د ګڼ شمېر افغان ماشومانو د ناروغېدو او خوارځواکۍ المل دي...« 
 

 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. یو میلیون افغان »سیگار« هم وړاندوینه کړېده چې 
 

 راغلې ده:  داسېد تاند په یوه رپوټ کې د سیگار وړانوینه 
 

ادارې سیګار مه(    ۹)دوشنبه، د جوزا    تاند» لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ځانګړې  افغانستان د بیارغونې  د 
 .خبرداری ورکړی، چې یو میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي

 

میلیونه ماشومان   ۳٫۲انستان کې لږ تر لږه کال کې به په افغ  ۲۰۲۲دغې ادارې د یو یونیسف له قوله لیکلي، چې په 
 .له سختې خوارځواکۍ وکړېږي

 

 .دغه سازمان خبرداری ورکړی، که بېړنی اقدام ونه شي، ښایي یو میلیون ماشومان د دغې ناروغۍ له امله مړه شي 
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 5تر 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 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

خبرداری ورکړی و، خو  د یونیسف په ګډون ډېرو نړیوالو بنسټونو مخکې هم په افغانستان کې د ورته ناورینونو  
 .طالب ویاندویانو نه و منلی

 

 .طالبان باور لري، چې داسې څرګندونې د دوی خالف تبلیغات دي
 

ځینو مهمو طالب مشرانو خو مخکې دا هم ویلي وو، چې له لوږې څوک نه مري، خدای یې په وښو هم ژوندي ساتي  
 «.میږياو یا دا چې خلک دې خدای ته په » بغارو« شي، چې پرې ورح

 

 
 

کور دننه هم په خبره پوه او بادرده قلموال او فرهنگیان د لوږي د مخنیوي، حلالرو په فکر کې دي او وخت ناوخت  
 ده: بېلگهخپل غږ جگوي، دا یې یوه غوره 

 

 ! په خلیجي هیوادونو ،اروپا ، امریکا ، هند او مرکزي اسیا کې میشتو سودا ګرو ته»
 

بدي   دې وطن د  عبدالرحمن الکوزي ته د  يینږیرـډګر ټول منلي ملي سوداګر او قومي سپ  سودا ګري د  افغانستان د  د
تر   لمن غوړوم چې الس  بد بحران څخه  ورځي  دغه  له  دي  او خپل ولس  اوچت دي شي  را  نه کښیني  دي  زني 

 . وژغوري
 

 !ملي سوداګرو او پانګوالو
 

 ، حبوباتو پر خریدارۍ وس او توان بر وي که مو د
 

 ، که په بنګالي منډه یي کې وریجي په الس درځي
 

 ،هند په مارکیټ کې غنم په الس درځي که د
 

 ئ،الى شتغوړي او اوړه اخیسکه په مرکزي اسیا کې 
 

 ، ژر یې واخلئ
 

 دغذا بحران نړیوال کیږي هسي نه چې سبا ته په بین المللي مارکیټ کې اوړه ټن زرو ډالرو ته ورسیږي 
 ،وریجي ټن په څلورزره ډالره شي
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 5تر 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 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 . خرید قدرت په صفر کې ضرب شي  خلکو د ستاسي د او
 

 ،نه نړیواله ټولنه او نه ملګري ملتونه ستاسي خلکو ته نجات ورکوالى شي  بیا
 

 ، که څلویښت کلني جګړي ستاسي درې ملیونه کسان وژلي وي 
 

 . سترګو په وړاندي وژني دغه روانه قحطي به دغومره دوه برابره افغانان ستاسو د
 

 !دخداى په خاطر خپل ملت ته نجات ورکړئ
 

 . الس تر زني مه کښینئ
 

( خبرداری ورکړی WFPد نړیوالو اړوندو مؤسسو د خبردارۍ په لړ کې د ملگرو ملتونو د خوړو نړیوال پروگرام )
چې په افغانستان کې قیمتي او فقر نور هم په زیاتیدو دي، واکداران یې غم نه کوي او له عامو خلکو الر ورکه ده، 

 ارزښت نه ورکوي او غږ یې نه اورېدل کېږي. که کوم یو یې د حلالرې لپاره وړاندیز لري، هغه ته څوک
 

د خوړو د نړیوال پروگرام په خبرداري کې یوازې د افغانستان نوم یاد شوی دی، خو په نړیواله کچه د نویو نظامي 
سیاسي کړکېچونو او ټکرونو په رامنځته کېدو سره چې د روس ــ اوکراییٔڼ جگړه یې وزېـږوله؛ اوس قیمتي او فقر  

 ړۍ باندې جال غوړولی دی او ټول بشریت تهدیدوي.په ټولې ن
 

که موږ د افغانانو په توگه د لوږې او قحتۍ ستونزه یوازې د افغانستان په جغرافیه کې په نظر کې ولرو او یوازې د  
وږو افغانانو په باب فکر وکړو، بیا هم هغه پایله چې موږ په خپل فکر کې سنجولې ده، نه شو ترالسه کوالی؛ ځکه 

کې داسې راغلي   رپوټحرکت کې دي. د دبیلو اف پي په یوه  چې په ملي او نړیواله کچه هر څه په منفي لوري په  
 دي: 

 

خبرداری ورکړی، چې په افغانستان کې لوږه   (WFP) د خوړو نړیوال سازمان  مه(    ۱۱»تاند)چار شنبه، د جوزا  
 .او د توکیو قیمتي دواړه په شدت سره مخ په بره روان دي

 

میلیونه افغانان عاجلو خوراکي    ۱۸د دغه سازمان اجراییوي رییس ډیوید بیزلي وایي، چې په روانه میالدي میاشت کې  
 .مرستو ته اړتیا لري

 

 .میلیونه افغانانو ته مرستې رسولی شي ۱۰د هغه په وینا، دغه سازمان یوازې 
 

 .هغه وړاندې لیکلي، چې په افغانستان کې د سون توکیو، ترانسپورت او نورو توکیو بیې ورځ تر بلې په لوړیدو دي
 

نور وږي پرې ماړه    د نړیوال خوراکي پروګرام اجراییوي مشر دغه راز لیکلي:» دمګړۍ له وږیو ډوډۍ اخلو، چې
 «.کړو

 

 .میلیونه زیات افغانان کافي خوړو ته السرسی نه لري ۲۰د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو د ارقامو له مخې تر  
 

 .طالبان بیا په دې کچه د فقر د ارقامو شدت ردوي او وایي، چې په دې تړاو له مبالغو ډک تبلیغات کېږي
 

نورو دالیلو تر څنګ د فقر او بیکارۍ له کبله هم هره ورځ په زرګونه افغانان له  دا په داسې حال کې ده، چې د  
 مختلفو خطرناکو الرو اففانستان نه وځي او نورو هېوادونو ته کډوال کېږي.« 

 

د افغانو په لوږې پورې اړوند، اوس د خیراتونو مسأله هم مخ په خرابېدو ده، له یوې خوا نړیوال له موږ سره ستړي 
و نه شي کوالی چې ټول عمر خپله ډوډۍ له موږ سره نیمه کړي، له بلې خوا به زموږ خلک که ټول عمر الس  دي ا

گدایي ته غځولی وي، نو په گدایي او مفتې ډوډۍ به اموخته یو او څو نسلونه نور به مو هم لکه زموږ غوندې گدایي  
 ته ناست وي.

 

استفاده وکړو، په ټولنه کې د کار او تولید فکر عام کړو او د خلکو حلالره یې دا ده چې موږ له خپلو طبعي زېرمو نه  
د وږو نسونو له پاره باید خپل وطني او کورني تولیدات زیات کړو، ارزښت ورکړو او د کورنیو تولیداتو فکر عام 

روزي  کړو، که موږ داسې ونکړو او نسونه مو خالي وي دا یوه منل شوې خبره ده چې خالی نسونه، خالي ککرۍ  
 او تشې ککرۍ او بې فکره ماغزه، انسانان د مریتوب دایرې ته ورټیل وهي؛ نو ځکه باید د:
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 5تر 5 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 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 »خپل وطن ـ گل وطن«،
 

 »خپله السه ـ گله السه« 
 

فکر عام کړای شي، د خپلو مځکو کر کلې ته مخه کړو او د خپل الس د تڼاکو حاصل ته سترگې په الر اوسو، نه  
 پردیو خیراتونو او کرمونو ته. 

 

 او بیا هم هماغه یوه موخه باید په نظر کې ولر: 
 

 اصلي الره د افغانستان او افغانانو په پښو درېدل دي؛ نه بشري مرستې. 
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