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 م٢٧/٠٦/٢٠٠٨                                  پوپل وردگ
 
 

  .ازخانه تاخيابان يک در فاصله است
  !ينده افغانستان در غبارکوچه ها گم شوندآنگذاريد 

  .ينده يی فردای افغانستان استآاطفال امروز 
 
  

 رسيدن به اينده شدن از بين درحاليکه اطفال امروز اينده فردا می باشد اما در افغانستان بد بختانه اطفال ما قبل از
مگر دراين جا .درحاليکه انها حق يک سان با اطفال وخانواده های که حالت اقتصادی شان خوب است دارند. ميروند

 .برای اين قشر مظلوم تنها زمينه گدايی ،اسپند دود کردن ويا ساير کار های شاقه اماده شده است وبس
 

 خانه که درشرايط مختلف مورد استفاده های گوناگون به خصوص استفاده های  ودر کنار اطفال صدها مادر بيوه وبی
جنسی افراد منفور جامعه قرار می گرفتند ويا اينکه درمنازل سروت مندان مصروف پاکسازی منازل وياهم شستشوی 

ند وديگر تشناب های انها بودند حال ازبرکت برنامه کمک کوچه درمنازلشان نشسته معاش ماهوار بدست می اور
 ضرورت ندرند که وظايف قبلی

  
اگربگويم که دريا اولين شخصيت افغانی است که دلش به يتيمان وقربانيان سه دهه بدبختی سوخته است از حقيقت 

 .دورنيست
واين نکته خيلی مهم ودر نفس خود حرکتی است که در ان شادی وسرورهمراه با نيک دلی ويک اقدام باارزش انسانی 

 .می باشد
 

به همگان معلوم وهويدا است که درافغانستان درطول سی سال گذشته چه ستم های که بر مردم اين ديارنبود که نامد 
اين حالت به شکل دوام . هزارن خانم بيوه وهزاران طفل بی مادر وياهم بی پدر شدند.هزارن خانواده زنده به گورشدند

 .دار هويت مردم اين خاک را به کام بدبختی فرو برد
 .اگر بگويم که نود پنج فيصد مرد ما در اتش همين بدختی سوختند اشتباه نيست وحقيقتی هم است کشنده وتلخ

واز اين داستان غمبار تنها قشری لذت می برند که خود انها .که شنيدن اين رقم در قالب حکايت ازحوصله فارغ است
ان وحاکمان نيز چشم های حقيقت بين را در برابر ملت در کنار اين موضوع دولت مرد.ميز بان اين بدبختی ها بودند 

 .دوخته بودند در عين حال ناله های يتيمان وبيوه زنان تاحدی اسمان هارا شگافتن گرفت
 

 اما به داد شان کسی نرسيد شب ها ورز های بدبختی را اين قشر قربانی شده ومضلوم باشکم های گرسنه ،وپاه های 
انهارا ازهم ريخته بود سپری نمودند خيلی جای شرم وبی عدالتی  است که اوالد برهنه،در حاليکه جنگ سخت 

وناموس اين وطن ازدست بزرگان چوکی دوست ووطن فروش  اين ديارشب وروز خودرا در عالم ناتوانی ودر عين 
 .حال گرسنه گی وبی سرپناهی درزير خيمه ها بگذرانند

 
واين حالتی است کی هر افغان با چشمان سرديده .خوشگزرانی نمايندوانها درقصر های طاليی در عالم عيش ونوش 

اگر تعدادی دست به کار شدند .است ولی برای حل اين موضوع ونجات دادن مردمان بدبخت وبيچاره کسی پيدا نشد
 .انها درمدت زمان کوتاهی جانهای شان را از دست دادند ويا اينکه دوباره پا به فرار نهادند

 
به دليل اينکه جنگ ساالران . گفته ميتوانيم که مردم بيچاره مستقيم تحت فشار تفنگ داران بودند وهستند يعنی در کل

که درنتيجه چندميليون طفل ونوجوان درکنار خانواده های .موجوديت وحضور شانرا درحالت بد مردم پيداکرده اند
زان وياهم در يخبندی های زمستان درحالی ناتوان شان درزير بار های سنگين درگوچه ها وسرک درهوای گرم وسو

 .که پاه های مظلوم شان کفش را از مدت ها نمی شناخت خم گشتند
 

درحاليکه اطفال امروز اينده فردا می باشد اما در افغانستان بد بختانه اطفال ما قبل از رسيدن به اينده شدن از بين 
مگر دراين جا .های که حالت اقتصادی شان خوب است دارنددرحاليکه انها حق يک سان با اطفال وخانواده . ميروند

 .برای اين قشر مظلوم تنها زمينه گدايی ،اسپند دود کردن ويا ساير کار های شاقه اماده شده است وبس
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 ميخواهم به خوشی وافتخار بگويم که شخصی به نام فرهادريا که قبل از غاز اين حرکت انسانی وبشردوستی اش تنها 
 های جاويدانی خود دل هارا نوزش ميکرد اينبار توانست در کنار ارادت مندان هنر خود توجه همه انسان با سروده

 .دوستان را به خود جلب کند
 

 فرهاد دريا با براه اندازی برنامه يی زيرنام کوچه دست هزاران يتيم وبيوه های گرسنه راگرفت وبا کمک اندک 
 روزگارکنار برد افتخار بزرگی است برای دريا وهمه دوستان دريا که با اغاز مقداری انها را از زير بارهای سنگين

 .چنين برنامه يی که هدف ان کمک همدستی هزاران طفل خوردسال از مرگ وبدبختی نجات پيداکردند
 

شخاص فرهاد هنر مند دلها ،وسفير حسن نيت که بلند ترين مقام يک انسان واقعی را در بين هزاران تن از افراد وا
 .سر شناس درسرتاسر دنيا به خود اختصاص داد

 
دوستان . واين لقب را کسی ديگری نميتواند به دست يباورد مگر جز فردی که از بين مردم ناتوان وبيچاره سربلند کند

وخواننده گان عزيز ببيند کسی که به وطن وبه اوالد اين وطن عالقه داشته باشد از تمام منفعت های شخصی خود 
ته دست ياری وتعاون را برای قشر مظلوم و ناتوان کشور خود ميدهد چه خوب است که اين احساس واين انديشه گذش

 .را هر يک افغان ديگر که توان ياری وتعاون را داشته باشد به هم نوعان خود بدهد
 

فرهاد دريا را همه افغان ها .که با انجام اين حرکت باارزش اينده اين وطن را از بدبختی وهالکت نجات ميدهد
ومعلوم است که فرهاد دريا کدام .ودرحال حاضر همه مردم جهان به خوبی ميشناسد وتمام دارايی در يارا هم ميدانند

که يک عمر زنده گی اش را دراسمان عشق درميان سرمايه دار ويا خان نيست تنها هنرمند است هنرمندی است 
 .ستاره گان که نور محبت وعشق را ميپاشند سپری نموده است

 
دريا بااجرای کنسرت های هنری خود درکشوروخارج از کشور غم سدها طفل پابرهنه ،گرسنه ومادران بيوه را که 

ل های شانرا بادست اورد نقدی خود که درحقيقت از درد ورنج زنده گی داد ميکشند ودراتش ناتوانی وفقر ميسوزند د
 .برای انها کمايی شده است به دست گرفته وانها را مددميرساند

 
درحقيقت دريا اينده اين وطن را از کام بدبختی نجات ميدهد در حال حاضر صدها تن طفل که در فصل های مختلف 

ار گرفته اند وانها ديگر بر زير بار ويادود کردن دانه سال زير بار وکارشاقه خم گشته اند تحت پوشش برانه کوچه قر
های سپند ، شستشوی موتر،رنگ نمود بوت ها وساير کارهای شاقه قرار ندارند انها مصروف کارهای هنری 

 .،ودرس تعليم قرار دارند که همزمان با اين امتياز معاش ماهوارنيز از ادرس برانامه کوچه بدست می اورند
 

ل صدها مادر بيوه وبی خانه که درشرايط مختلف مورد استفاده های گوناگون به وخصوص استفاده ودر کنار اطفا
های جنسی افراد منفور جامعه قرار می گرفتند ويا اينکه درمنازل سروت مندان مصروف پاکسازی منازل وياهم 

اش ماهوار بدست می اورند شستشوی تشناب های انها بودند حال ازبرکت برنامه کمک کوچه درمنازلشان نشسته مع
حال شما خود فکر کنيد اگر همين پروسه دوام پيدا کند .وديگر ضرورت ندرند که وظايف قبلی شانرا پيگيری کنند

وهمه افراد که در کوچه ها مصروف جمع اوری کاغذ وساير کار های خشره هستند تحت پوشش برانامه کمک 
 يک سو جلو فهشا وازسوی ديگربا بی سوادی مبارزه صورت ميگيرد رسانی قرار بگيرندچقدر مفيد واقع می شود از

وهمه اطفال که تعداد زياد شان هنوز هم در خيابان های پر از خاک وکثافات بسرنيبرند درچوکات برنامه قرار گرفته 
 .زمينه اموزش وتعليم برايشان مساعد می شود

 
 قدر ميتوانم بگويم که دريا يک شخص دلسوزوبارحم است من به عنوان يک فرد افغان درمورد اين اقدام دريا همين

واين کارا را ملياردران وسروت مندان افغان که سرمايه و درارايی انها دربانک های بيگانه گان قرنتين است نمی 
 هم توانند بکنند به دليل اينکه خداوند تعالی برای انها حس انسانيت را اعطا نه کرده است واگر دروجود شان زره يی

 . وجود داشته باشد ان را دربدل اجرای هدف وخواهش شان اجرامی کند
 

اما فرهاد دريا در مقابل کمک وياری اش از اطفال ادامه دروس . وچنين افراد در کشورما به قدر کافی وجود دارند
 .وتعليم را توقوع دارد

 
ين را ميوخواهد که مادران وپدران در مقابل فرهاد دريا از خانواده های که در برانامه کوچه ثبت نام کرده اند ا
 .درغير ان فارغ امتياز شناخته ميشوند.دريافت کمک پولی از ادرس کوچه اطفال خودرا به شامل مکتب نمايند
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يک موضوع ديگر را هم .دوستان عزيز ببينيد که اين اقدام برای اينده وطن ما چقدر خوب وبجا واقع می شود
 در حدود صد ها تن افغان وطن دوست نيز برنامه کوچه را ياری کرده وتعداد زيادی از ميخواهم ياداور شوم که

 .اين هم جای خوشی وافتخار است.اطفال ومادران بيوه را اسپانسر نموده اند
 

 .که افغان های واقعی از مشروعيت وشفافيت اين برنامه پی برده وبه اينده کشور خود کمک می نمايند
فرادی که بخواهند کمک نمايند پول خودرا برای شخصی وياافرادی که مسوليت پروسه را به اعهده برانامه کوچه را ا

دارند نمی دهد بلکه برای مستحقينی که برای انها حساب بانکی باز شده است تحويل بانک وحساب ماهوار شان 
 که شخص کمک کننده برايش واطفاليکه شامل اين پروسه اند بطور شفاف از حساب بانکی خود مقداری را.ميدارد

 .ريخته است در هر ماه به دست می اورد
وبطور شفاف وصادقانه .ودراين پروسه دست شخص فرهاد دريا وياکسی ديگری به عنوان مسول برنامه وجود ندارد

اره در پايان من از همه وطندران خود که امکانات مادی شان نسبت به مردميکه در فقر وبيچ. حق برای حقدار ميرسد
گی بسر ميبرند خوب است ميخواهم تا دست اطفال که در سنين خورد مورد استفاده های جنسی افراد منفور ويا 

 .اجرای کار های شاقه قرادارند گرفته به اينده اين وطن کمک نمايند
 

ند افغانستان من به عنوان يک ژورناليست نقش افرادی را که در اين برنامه سهم بگيرند وياگرفته اند در ساختن اي
درپايان برای فرهاد دريا وتيم که اين برنامه را ترح .طوری ميدانم که انها سنگ تهداب افغانستان جديد را ميگذارند

  .ريزی نموده از در بار پرودگار موفقيت وکاميابی ارزو دارم به اميد ايند يک افغانستان جديد
  

 پايان
 

 
 


