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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۰۲/۲۳

محمد سمیع صادق

جنګ ځپلي ماشومان
د انګلیسي ژبي یو متل وایي چي د یو عکس ارزښت د زرو الفاظو سره برابر دئ ،یعني یو بې حرکته تصویر کوالی
سي چي د متعددو فکرونو ،عقېدو یا مفک ورو د رسالت دنده په یواځي سر تر لفظي توضېحاتو بهتره تر سره
کړي .د عکسونو په قېدو شېبو کي پوره تاریخ ،په زړه پوری یا تریخ واقعیت ،یو بشپړ پېر یا ئې اهم پړاو نغښتی وي.

له ښکلو هنرونو څخه که ئې دغه ځانګړی ډول د ښکال د نمایش پر ځای د انسان درد ،المیه ،غم ،ناروغي ،مرګ یا
هم بل کوم ناورین ښکاره کړي نو په لېدلو به ئې هر سالم عقل لرونکی او د عاطفې څښتن انسان وځوروي ،په تېره
بیا که داسي دردونکي انځورونه د یو معصوم او بې وزله ماشوم وي نو به هرو مرو سترګي نمي او طبیعت در خراب کړي.

د عکاسۍ په وروستي تاریخ کي د کامرې سترګي د ماشومانو درې داسي عکسونه قید کړي دي چي د نړۍ د ګوټ
ګوټ انسان پر زړه ئې د افسوس چړې تیري کړي دي.
په دوی کي اول عکس کیون کارټر په کال  ۱۹۹۳کي د سوډان په ایود کلي کي د له یولوڅ لغړ ماشوم څخه د کاختۍ
په وخت کي اخیستی دئ .په عکس کي لیدل کیږي چي ماشوم ۵ ،کالو په شا و خوا کي ،و خوراکي کمپ ته د کرار
کرار تګ پر مهال د سوء تغذیه او کمزورې له امله چپه سوی دئ  .په دې وخت کي یو ټپوس مځکي ته را کښته
کیږي او په غالب ګومان غواړي چي ماشوم خپل د ګیډي ښکار وګرځوي .کیون دغه تاریخي صحنه قید کړه چي
پکښي د لوږي یو قرباني د یو مردار خور مرغه د دعوت مېله کېدای سوای .دا ناچاره ماشوم په هغه ورځ خو د د
ټپوس له تېرې مښوکي له شره خدای وساتی خو  ۱۴کاله وروسته د مالریا په رنځ اخته او مړ سو .دا عکس د
دې سبب سو چي خلګو د سوډان و قحط ځپلو ته په لوړه کچه چندې ټولي کړې.
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دوهم انځور د الن کوردی دی چي د سوریې د کوباني شارګوټي سره ئې تعلق درلود .په کال  ۲۰۱۵کي د کوردي
ځواکونو اود داعش تر منځ د جګړې پر مهال د الن کورنۍ غوښتل چي د ترکیې له الري ځانونه په بادي کښتي کي
د یونان و یوې جزیرې ته ورسوي تر څو وکوالی سي د اروپا په کوم هیواد کي پناه واخلي .د دې بدبخته فامیل کښتی
په اوبو کي اوړي او د الن په شمول څو نور انسانان چي په هغوی کي د الن بل ورور هم وو په شپه کي غرقیږي.
سهار وختي د دې تور سري ،پړ مخ پروت ،کمکي ماشوم جسد په سرې انګیا او تور نېکر کي داوبو پر غاړه داسی
څرګندیږي لکه په خواږه خوب چي د ریګو پر بستر بیده وي.
دغه تصویر د اروپا پر سیاستوالو او مشرانو ډېر ژور اغېز وکړ او یو له هغو دالیلو څخه وو چي اروپایي هیوادونو
به  ۲۰۱۵کي د مهاجرینو و سیالب ته خپلي دروازې پرانیستلې.

درېیم عکس بیا هم د سوریې له هیواده څخه د  ۵کلن عمران دقنیش دی .په کال  ۲۰۱۶د اګست په میاشت کي روسي
هوایي ځواکونو د هغه پر کور بمباري وکړه چي له کبله ئې دی او فامیل تر خښتو او خاورو الندي سوه .په دوړو او
وینو کي پوښلی د ده عکس په امبوالنس کي هغه وخت واخیستل سو چي تازه د ړنګ سوي ودانۍ له ډبرو او خاورو
څخه ژوندی خو د ذهني ټکان په حالت کي را ایستل سوی وو .د دغه عکس په لېدلود بېال بېلو ملکونو عوامو او خواصو
د جنګ پر خالف کلک غبرګونونه وښودل او وې غوښتل چی ژر تر ژره دي و دې جنګ ته د پای ټکی کښېښوول سي.
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یو زموږ د افغانستان ماشومان دی چی دا  ۴۰کاله ،په ځانګري ډول د ډله ییزو او ټولنیزو رسنیو په عامېدلو سره ،ئې د
هر ډول کړکېچ انځورونه خپریږي خو د پردیو نړیوالو خبره ب ه ایسته پریږده زموږ د خپلو داخلي افغان سیاسي
مشرانو ،جنګ ساالرانو ،جنګ پاالنو او جنګیاالنو زړونه ئې د دې معصومانو پر پار هم نرم نه کړه .موږ ته که د
مرستي ،ږغورني یا آزادي په احسان په تهذیب و تمدن غره پردي یا ګاوندي راغلي دي زموږ همدغه ګالن ئې
رژولي یا مسخ کړي دي.
د ملګرو ملتونو د  ۲۰۱۹د راپور پر بنسټ په افغانستان کي هر ورځ  ۹ماشومان په روان جنګ کي معیوبه یا وژل
کیږي .د  ۲۰۱۸او  ۲۰۱۹تر منځ  ۶۵۰۰ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده ۳،۸ .میلیونه ماشومان بشري مرستو
ته اړتیا لري ۶۰۰۰۰۰ .ماشومان مو د سوء تغذیه سره مخ دي ۳۰٪ .ماشومان مو د وخت تر مخه د کار اخیستني
یا مزدورۍ په ستونزه اخته دي.
داسي هیڅ نه بریښي چی د جنګ ښکېلي غاړي ،که دولت دی که طالبان ،د ماشومانو په مرګ ژولي دی سر ګرځوي.
زموږ ماشومان د سوډاني ماشوم په څېر په واورو او ګرمۍ کي له لوږي مړه کیږي ،د جنګ له السه مستحقي مرستی
نه ور رسېږي .د الن په څېر په سلګونو ماشومان مو د اروپا د تورو اوبو په تل کي فنا سوه .د عمران په څېر کله د
طالبانو د ښخ سوو بمونو قربانیان او کله هم د افغان یا امریکایي هوایي ځواکونو په بمبار کي کباب سي .تقریبا ً
هره ورځ په ټولنیزو رسنیو او تلویزیون کي د شهیدو ماشومانو یا د هغوی د غمځپلو پلرونو میندو او په ژړاو چیغو
سر بد حاله خپلوانو عکسونه او ویډیو ګاني خپرې او شریکیږي مګر ولي د سولي پر کوتري طالب یا هم د مور
ى فَ ُه ْم الَ یَرْ ِجعُونَ .
غوندي افغان دولت زړونه نه ورچوي؟ جواب ئې زما په نظر دغه آیت دی ُ
ص ٌّم بُ ْك ٌم عُ ْم ٌ
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