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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١٠فروری،  ٢٠                           ماللی موسی نظام

            
   دست افتاده گيره يیچو استاد

  در کابلدوست و خانم سجيه در خدمت بيجا شدگان آمپ ها  بشرداآتر
 

 فقر گسترده و مزمن به پهنای سرحدات افغانستان، علی الخصوص ازآغاز جنگ ها و بربادی روز ۀدرپهلوی معضل
فزون سرزمين ما، يعنی آودتای هميشه منحوس ثور آه در با شهادت يكونيم مليون نفوس افغانستان،  بزرگترين آتلۀ ا

مهاجرين و پناهندگان  جهان را  تا امروزهم تشكيل نمود، در داخل افغانستان نيز به همين مناسبت، فقر، جنگ، عدم 
بتدريج شكل گرفته » بيجا شدگان« ترده، گروپ ديگری  بنام وجود امنيت و بی توجهی اوليای امور وفساد اداری گس

در پهلوی مشكالت بيشماری آه گريبانگير ملت مظلوم افغان گرديده است، . ودردا آه هر روز به حجم ٱن افزوده ميگردد
ای امور در سيالب ها و زمستان های سردی آه تلفات انسانی و حيوانی زيادی را متاسفانه بار می آورد، بی توجهی اولي

هرسال جامعۀ جهانی برای تمويل مردم بی بضاعت . آمك رسانيدن به موقع هم اسباب بدبختی و مصائب زياد ميگردد
ذخيرۀ گندم و بعضی ديگر از مواد غذائی را فراهم مينمايد ، ولی سالهاست آه ميشنويم آه اين مواد حياتی يا به سرقت 

ير قابل استفادۀ انسان و حيوان تعويض گرديده است و يا اينكه حكومت با سر رفته، يا به اجناس آهنه، پوپنك زده و غ
بلندی اعالم مينمايد آه چونكه گدام های آافی برای ذخيرۀ مواد غذائی در همان مناطق آه هميشه احتياج موجود است، 

  !  آمك های انسانی منصرف گشته است»بموقع « ساخته نشده، از فرستادن
بعد از قبول تلفات، مردم بال آشيده با خالی . اه ها را مسدود ميكند و ارسال مواد غذائی قطع ميگرددسالهاست آه برف ر

اين آتلۀ مظلوم افغان همچنانكه از مشكالت ناشی از قحطی و ازبين رفتن مزارع زراعتی . رهسپار شهر ها ميگردند
وصًا در مناطق پشتون نشين آه درين مدت نزديك ترك يار و ديار مينمايند، از فشار جنگ و بمباردمان های آور مخص

به يك دهه سنگ زيرين آسياب در جنجال طالب، القاعده و جامعۀ جهانی بوده است، اجبارًا بسوی شهر ها و پايتخت 
افغانستان رو می آورند و با پناه گرفتن در خيمه های پالستيكی آه برودت و حرارت را به اوجش ميرساند، با فقر و 

همچنان درين مشكل دردناك ميبينيم آه در سمت شمال . غير قابل تصور شب و روز سياهی را سپری مينمايندمسكنت 
ميبرند » گمان« افغانستان مثًال مناطق بدخشان هم با مصيبت فقر، اهالی به اعتياد خود و اطفال معصومشان رو آورده و 

 . فراموش نمايندهلک مصيبت مآه ناداری مدهش، مرض و برودت را ميتوانند با آن
  ای پالستيكی مملو ازــمه هــشهر آابل آه سكنۀ ٱن به مليون ها اضافه گرديده است، در پهلوی مشكل بينوايی اکثريت، خي

 ! بی سرنوشترا هم اجبارًا در گوشه های از ويرانه ها متقبل گردد»عودت نموده گان«و » بی جا شدگان«  
يد، در هلمند، قندهار، ارزگان هم بمباردمان ها، جنگ و بی امنيتی طوفان ميكند و در حاليكه زمستان سرد بيداد مينما

 با حرآت دائمی، ترك ديار ويران، باغ های ميوۀ منهدم گشته و مزارع سوخته و آاشانه های بی »بيجاشدگان« سيل 
 .روی می آورند» چهار راهی قمبر« سقف، با يك آيندۀ سياه و نامعلوم اکثرًا بسوی کمپ 

 داآتر »عودت نموده گان «  و»بيجا شدگان « بهر حال قبل ازينكه اين بحث تلخ را به درازا بكشانيم، به ارتباط به همين
رمضان  بشر دوست در تيلفون با خانم سجيه آامرانی آه پروگرام موفقی را درتلوزيون آريانای الس آنجلس بر عهده 

بضاعت حتی از راه دور، موفقتر از سره مياشت ناآام و بی آفايت در دارد و الحق آه در قسمت آمك به هموطنان بی 
افغانستان ميباشد، از حال زار و رقت بار ساآنين اين آمپ ها شكايت نموده و گفته است آه پول تنخواه وی از ولسی 

 آه در اصل برای خانم سجيه. جرگه چون قطرۀ ناچيزی است آه هيچ جائی را نميتواند برای آمك به آن بينوايان بگيرد
يك مصاحبه به خاطر تعويق انتخابات پارلمانی به داآتر بشر دوست تيلفون نموده بود، متوجه ميگردد وی موضوع فقر 
و گرسنگی باشندگان آمپ هارا از  قصۀ انتخابات مهمتر دانسته و اظهار ميدارد آه گرسنگی و نداشتن لباس، اين 

خانم سجيه به وی وعده ميدهد آه صدای درخواست امداد را برای آن هميشه . ستبينوايان را در حالت بدی قرار داده ا
گرچه داآتر بشر دوست دران سر . محتاجان هموطن از طريق پروگرام تلويزيونی در روز يكشنبۀ آينده پخش مينمايد

 آه افغانان ما در حق هموطنان محتاج خود هميشه ديگر دنيا اميد زيادی نداشت، ولی خانم سجيه وی را مطمئن ميسازد
  .سخی و بخشنده بوده اند

 
 فروری باشد صدای آمك به آمپ ها توسط خانم سجيه در فضا اوج ميگيريد و هموطنان رحيم با ٧روز موعود آه 

. را سپانسر ميشوندحتی عده ای هم دوام پروگرام . تيلفون با دادن وعدۀ ارسال پول و يا آريدت آارد پا پيش ميگذارند
 : جريان اين صدای آمك به بينوايان چنين ميباشد



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليپه دافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  ر  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 ٣١۴٥٣مجموعًا آمك های متفرقۀ نقدی در همان پروگرام يکونيم ساعته از طريق کريدت کارت حساب بانك وچك به 
ه خانم سجيه  درين زمين.دالر ميرسد آه مستقيمًا به حساب داآتر بشر دوست برای آمك های عاجل به آابل ارسال گرديد

 .با کمک از طريق وسترن يونين هم پول های ارسالی هموطنان را به داکتر بشر دوست به زودی ممکنه رسانيد
 ۵٠٠ کيلو چای، ۵٠٠ کيلو روغن، ۵٠٠ عدد آمپل، ۵٠٠ دالر نقده، ١٠٠٠٠ هم چنان هموطنی از دوبی با فرستادن 

 .    بوره رسانيدۀ کابل درين عمل خير کمک نمودکيلو
 سلندر گازی آه با مقدار آم گاز زير خيمه و در صندلی مانند بخاری قابل استفاده ٢٠٠هموطن وطن ديگری از ترآيه 

کيلو آرد رساندۀ آابل را ١٠٠٠٠همچنان هموطنی هم از ازبكستان به مبلغ .  بوجی آرد به کمک شتافت٢٠٠است با 
 فروری رسانيده آابل اطالع ١٨ دالر جنس را بتاريخ ١١٠٠٠ی باالخره يكی ديگر ازتاجران افغان ما از دوب. وعده نمود

داد آه عبارت از آرد، روغن، برنج، آمپل، بوره و چای ميباشد با سپانسر شدن پروگرام چند ماهۀ خانم سجيه آريدت 
  .فغانستان هم گذاشتا سخاوت به اختيار تلوزيون آريانایآارد خويش را با 

 عنوانی داآتر بشر دوست رسيده است، برای تقسيم آمك ها گروپ های امداد رسانی هموطنانی آه اجناس شان در آابل
 به زودترين فرصت و بصورت عادالنه  »حيات بخش« راهم درشهر کابل فورًا مهيا ساخته اند تا در آمپ ها اجناس 

  .به مستحقان تقسيم گردد
 وسترن يونين به داآتر بشر دوست از طرف هموطنان  دالر ديگر هم مستقيمًا ازطريق٢٠٠٠درين هفتۀ اخير جمعًا مبلغ 

مهربان ما فرستاده شده است، آه درين زمستان سرد در پهلوی آمك های ذآر شدۀ باال، باشندگان محتاج خيمه های 
  .زيادی را از خطرات گرسنگی و يخ زدن نجات بخشيده است

 
 هموطنان نهايت ارجمند،

م داآتر بشر دوست  و خانم سجيه از تمام آمك های بشری و باممنونيت و تشکرات قلبی فراوان محتر
شريفانۀ هموطنان ما ازهر گوشۀ جهان به مردم بينوای آمپ های محتاجان کابل، بيائيد  شما هم صرف 
با مبلغ ناچيزی آه در خارج الحمدوهللا همه به آن دسترسی داريم به نجات مردم تان در آمپ های 

نميكند آه چند آمك مينمائيد، فقط ذآات و خيرات تانرا برای اين مصيبت فرقی . اطراف آابل بپردازيد
 .رسيدگان درين سرمای زمستان هر چه رودتر اختصاص دهيد

مبالغی آه جمع آوری گرديده برعالوۀ اينكه به ياری همان محتاجان آمپ چهار راهی قمبر و ديگر 
های سالنگ هم در شفاخانه آمك تداوی آمپ ها رسيده است، برای مجروحين حادثۀ المناك برف آوچ 

  . و ادويه شده است
 تمام جريانات آمك رسانی که با تيم امدادی فعال داکتر بشر دوست صورت گرفته است وميگيرد، 

  .ويديو تيپ شده و درآينده در پروگرام  خانم سجيه به نمايش برای هموطنان مهربان گذاشته ميشود
  

 پروگرام خانم سجيه بروز های نان محتاج  و بی بضاغت تان لطفابرای آمك های بشری تان به هموط
 hotmail.com@sajiakam٥:   به ايميل و تيلفون ذيل مراجعه نموده ممنون سازيديکشنبه و يا

   ٠٢٥٢-٤٥٩-٣١٠  :تيليفون 
 


