
 پوهندوی آصف بهاند 
 

 د لوږې سونامي  
 

 لسمه برخه  یارد
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي 
 

 مه برخه څلوېـښت  تها
 

 
 

ېالبېلو ډولونو تر هغو  بسره تاوترخوالی په   و په وروسته پاتې ټولنو کې به له ماشومانو، کوچنیانو او مېرمن 
هغه وخت زمینه   ته   د ذهنونو بدلېدلو   ،د خلکو په ذهنونو کې ژور بدلون رامنځته شيپورې روان وي چې  

برابرېدای شي چې خلک تعلیمیافته شي او په ټولنه کې یو ژور تعلیمي بدلون راشي. که دا کار ونه شي او  
 ړېدلی وي. د خلکو د سواد او پوهې کچه ډېره ټیټه وي، نو د تاوتریخوالي او نورو ستونزو څادر به تل غو

 

اوس چې ډیری خلک بې تعلیمه دي، له گڼو ستونزو سره مخ دي، تاوتریخوالي ورسره روان دی، کار نه  
 شته او د لوږې سونامي د ټولنې ډېره سلنه خلک ځپـلي دي. 

 

د همدې ناخوالو په اړودوړ کې، په افغانستان کې د رژیم له بیا بدلېدو سره د کار لمن په رسمي او غیر  
رسمي ساحو کې ورټوله شوه، ډېر خلک بیکاره شول، لوږه پر ټولنې باندې تر دې بریده حاکمه شوه چې  

  بیا هم اړوتلې چې د ژوندي پاتې کېدو له پاره خپل کوچنیان الرو   ۍ خبره بشري ناورین ته ورسېده، کورن
شاقه کارونو ته اوږه ورکړي  کوچنیان    همداواټونو ته وباسي یا یې سوال کولو او گدایي ته کینوي او یا  او

او د یوې مړۍ وچې ډوډۍ پیسې وگټي؛ په دې حال کې هم د تاوتریخوالي ډېره سلنه ماشومانو او کوچنیانو  
ږي. که مو وخت درلود دا  ـ، کوچنیان د ښونځي په ځای گدایي او شاقه کار ته لېـږل کېهته ور په برخه د 



او د بي بي سي ډېر تازه رپوټ وگورئ چې افغان کوچنیان د یوې مړۍ ډوډوۍ د پیدا    ئلینک کلیک کړ 
 کولو له پاره په سختو سړو کې کوم کارونه تر سره کوي: 

 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59811933    
 

ږي او دا  ـڅومره سپکاوی کې ته   خلکو، خلک څومره زورويیخوالي او لوږې سره یو ځای دا چې له تاوتر 
سپکاوی د ماشومانو، کوچنیانو او نورو خلکو پر ژوند څومره منفي اغیز پرېباسي، دې ته د ډېرو خلکو پام  

 :اشاره کړې ده داسې  هنه دی. د ملگروملتونو یو لوړ پوړي چارواکي دې موضوع ت 
 

لري اړتیا  ته  هیلې  او  وقار  عزت،  لري.  هم  اړتیاوې  نورې  سربېره  ډوډۍ  ګوله  یوه  پر   «.»انسان 
 

پر افغانستان باندې د لوږې سونامي څپې ورور ـ ورو خپرې شوې، نړیوالو یې ننداره کوله، کله چې خبره  
بشري ناورین برید ته ورسېده، د ملگرو ملتونو تر څنگ ځینو خیریه مؤسسو هم د مرستو د راټولولو او  د  

 تر اړمنو کسانو یې د رسول کار پیل کړ. 
 

تر   مؤسسو  خیریه  او  ملتونو  ملگرو  د  د  څ اوس  هم  دیپلوماتیکو شخصیتونو  لوړو  کچه  نړیواله  په  نگ، 
کې راغلي   رپوټ . په یوه  ړو له پاره د مرستو ټولولو غږ کړی دیمیلیونو وږو وگ  ۲۳افغانستان د څه باندې  

 . شهزاده چارلس له افغانستان سره بشري مرستو کمپاین کې برخه واخیسته  د انگلس ولیعهد دي چې 
 

چې د افغانستان    په ډله کې دی   وکسان   م د هغودغه راز د انگلیس پخوانی صدراعظم ښاغلی گوردن براون ه
نړیواله  »   ویلي دي چې:   ګورډن براون   د بشري ناورین د مخنیوي له پاره یې د مرستو ټولولو غږ کړی دی. 

 « ټولنه دې په بیړه له افغانستان سره بشري مرستې وکړي
 

افغانانوسره  گوردن براون په ریښتیا سره د یوه انساني احساس له مخې پر ټولې نړۍ غږ کړی دی چې باید له  
 مرسته وشي. د بي بي سي په رپوټ کې د گوردن بران د خبرو 

 راغلي دي:  داسې  په باب  
 

»د بریتانیا پخواني لومړي وزیر ګورډن براون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره دې په  
 .بشري مرستې وکړي بېړه 

 

ښاغلي بروان خبرداری ورکړی او ویلي یې دي چې ''لویدیځ زموږ د مهال د تر ټولو لوی بشري ناورین  
 '' .په اړه ویده دی 

 

 .میلیونه وګړي له ولږې سره مخامخ دي  ۲۳کې  د ښاغلي بروان په وینا افغانستان 
 

هغه غوښتنه کړې چې د پیسو ټولولو لپاره باید نړیوال کنفرانس ژر وبلل شي چې له افغانستان سره د څلور  
 .اعشاریه پنځو ملیاردو ډالرو مرسته برابره شي 

 

دنده ترسره کوي دغه راز  ګورډن براون چې اوس مهال د ملګرو ملتونو لخوا د زده کړو د سفیر په توګه  
خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بحران به ګاونډیو هېوادونو او اروپا ته د ګڼو افغانانو د تګ المل  

 شي...« 
 

د انگلستان د  د پاسنیو سیاسي اشخاصو ترڅنگ خیریه مؤسسو هم د بسپنې د ټولولو هڅې پیل کړې دي.  
ږې سونامي او د رامنځته کېدونکي بشري ناورین د مخنیوي  ن د لواطبعي افتونو ضد کومیټې ، د افغانست 

 : راغلي دي  داسې  . په یوه رپوټ کېله پاره د نویو مرستو د راټولو غږ کړی دی 
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کړکېچ او وچکالۍ افغانستان د  »... د طبعي اپتونو د مخنیوي کومېټې خبرداری ورکړی چې کورونا وبا،  
 .بشري بحران په څنډه درولی دی 

 

دې کومېټې ویلي چې پنځه میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم دي ښایي په افغانستان کې  
ومري هغه یې اشاره یې هغو ماشومانو ته وي چې ملګرو ملتونو هم د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ  

 بللې وو.« 
 

خیریه بنسټونو چې اکسفام، کرېستین اېډ، اسالمیک ریلیف    ۱۵کې راغلي دي چې: د بریتانیا    رپوټ   په یوه بل 
او د برتیانیا سره صلیب کمېټه هم په کې شامل دي په ګډه له خلکو نه په افغانستان کې د بشري بحران لپاره  

 مرسته غوښتې ده. 
 

، پهړتېره  د افغانستان د بشري ناورین پورې اړوند په ټولو رپوټونو کې ټینگار شوی دی چې که له افغانانو
له ماشومانو، کوچنیانو او باداره ښخو سره بېړنۍ مرستې ون شي، ښایي د پڼځو میلونو په شا و خوا کې  

 ده:  برخه   ماشومان او کوچنیان تلف شي. دا د راپور یوه
 

ان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم دي ښایي په افغانستان کې  »دې کومېټې ویلي چې پنځه میلیونه ماشوم
ومري ښایي اشاره یې هغو ماشومانو ته وي چې ملګرو ملتونو هم د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ  

 بللې وو.« 
 

د سیاسي اشخاصو، ملگرو ملتونو او خیریه مؤسسو ترڅنگ د هېوادونو په کچه هم د مرستو یولست خپور  
 هېوادونو په انځور د لیکلې اندازې سره مرستې کړې دي:  الندې  تراوسه پورې دغو شوی دی.  
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بله لویه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي له پاره د ملگرو ملتونو، خیریه ټولنو  
 رې ورسول شي  واړمنو پ  رلې شوې مرستې څنگه تودا راټ  ،ېالبېلو هېوادونو له لوريباو  

 

کې یو اعشاریه پنځه    اوږدوپه  تېر کال  د  ملګري ملتونه وایي، له اړمنو افغانانو سره یې د مرستې لپاره  
 خلک بیا هم شکایت کوي.    دا راټولې شوې مرستې ویشل شوې دي، خو . میلیارده ډالره بسپنه ترالسه کړې 

 

 دا عکس وگورئ: 
 

 
 نړیوال سازمان  له  خوړو د 
 افغان ماشومانو غوښتنه  ه د څخ
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