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 2022جون   24جمعه                                                 بی بی سی رشی از گزا           

 دیدم«   شبی که زمین پکتیکا لرزید؛ »سقف خانه فرو ریخت و آسمان را می

 
 EPAمنبع تصویر،

سابقه،   در میانه یک بحران بشری همزمان با رکود اقتصادی، فقر و گرسنگی کم
 افغانستان دچار یکی از مرگبارترین فجایع طبیعی نیز شد.

 

های دوردست پکتیکا و خوست، در اولین ساعات تابستان  ( در والیت زلزله چهارشنبه )اول سرطان

 اخیر در این کشور بود.  ۀدو ده زلزلهغافلگیر کرد، بدترین  که صدها نفر را هنگام خواب 

بسیاری با صدای فروریختن سقف و دیوارهای خانه خود از خواب بیدار شدند. زندگی صدها خانواده  

 در چند دقیقه زیر و رو شد. 

 دیدم« »سقف خانه فرو ریخت و آسمان را می    
 خود را از دست داد.   ۀر برد اما چند عضو خانواد د  شبیر، از کسانی که از این زلزله جان سالم به 

 کند:   سی لحظات اول این زلزله را اینچنین روایت می بی گویی با بی و    پکتیکا در گفت   ۀاو در شفاخان 

 

در برده    شبیر، از کسانی که از این زلزله جان سالم به 

د چندین عضو خانواده خود را در این رویداد  گوی  می

 .از دست داده است 

»صدایی بلند شد و بستر خوابم شروع به لرزیدن کرد.  

جا    ام از جا بی   توانستم آسمان را ببینم. شانه  سقف خانه پایین افتاد و من گیر مانده بودم، ولی می 
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عضو    ۹یا    ۷و سرم آسیب دیده بود ولی توانستم که خودم را بیرون کنم. مطمئن هستم که  شده بود  

 اند.«  در همان اتاق بودند، جان باخته ام که  خانواده

بستری است، هنوز    شفاخانهاو که به ب

 خود خبر ندارد. ۀ از سرنوشت خانود 

اند    سی گفته بی در محل به بی   داکتران

نتیجه   در  هم  کودکان  از  شمار زیادی 

 اند.  فرو ریختن دیوارها جان باخته 

 

 سعیدهللا یک ساله زمانی زخمی شد که پاره سنگی به سرش خورد

 ای که داشتیم چیزی باقی نمانده« »از خانه
سنگی به سر او خورد و این    که یکسال دارد، از این رویداد نجات یافت، هرچند پاره اما سعیدهللا  

 کرد.  نهشفاخاکودک را زخمی و راهی 

اش زیر آوار گیر    سی گفت پس از زلزله سه عضو خانوادهبی شامیرا، مادربزرگ سعیدهللا به بی 

 مانده بودند. 

به ما داده شود که    نده است و فقط منتظریم خیمه ای که داشتیم چیزی باقی نما   گوید: »از خانه   او می 

 دیگری نداریم.«  ۀ جایی بگذاریم و در آن زندگی کنیم. چار

 بود و مرکز آن در جایی بود که ساکنان روستاهای اطراف آن در خانه   ۱/ ۶این زلزله به بزرگی  

ها بنا شده که در    نه ها در دام  کنند و برخی از مناطق هم خانه   های گلی و غیرمعیاری زندگی می 

 پذیرند.  برابر حوادث طبیعی به شدت آسیب 

اند که   اند. مردم محلی گزارش داده های گیان و برمل پکتیکا بیشترین تلفات را متحمل شده ولسوالی 

 اند.  ها روستا کامال با خاک یکسان شدهده

 
 اش زیر آوار گیر مانده بودند گوید پس از زلزله سه عضو خانواده شامیرا، مادربزرگ سعیدهللا می 
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 »در هر اتاق چند نفر مرده بودند« 

عضو خانواده اش را از دست داده    ۱۹پکتیکا به خبرنگاران گفت که    شفاخانۀ یک زن دیگر در  

 است.

یگر، چهار نفر در اتاق دیگر، سپس سه نفر در  او گفت: »هفت نفر در یک اتاق، پنج نفر در اتاق د 

 من کشته شدند.«   ۀاتاق دیگر، همه از خانواد 

شب بود که زلزله رخ داد. من و کودکانم فریاد زدیم. یکی از    گوید: نیمه   یکی از زنان دیگر می 

 های ما هم جیغ سر دادند. ما تخریب شده بود. تمام همسایه  ۀهای خان اتاق 

 
 شب بود که زلزله رخ داد. من و کودکانم فریاد زدیم   گوید: نیمه   این زن می               

سی گفت که مردم همه چیز خود را در این  بیغورزیوال، یکی از بازماندگان دیگر به بی  هللا عزت 

اند.»اینجا چیزی باقی نمانده است. همه وسایل ما هنوز زیر آوار است...هیچ    از دست داده  زلزله

و آب نیاز  اند. ما به غذا    های باز دراز کشیده   و سرپناهی وجود ندارد. مردم در زمین   پتو، خیمه 

ها ویران شده    داریم. کل سیستم توزیع آب ما ویران شده است. همه چیز ویران شده است، خانه 

 است.«

نگاران    کنند. یکی از روزنامه   شاهدان حاضر در صحنه وضعیت را »ناامید کننده« توصیف می 

  روید، صدای عزاداری مردم برای مرگ عزیزانشان شنیده می   گوید: »در هر خیابانی که می   می

 شود.« 

به    دیده در والیت پکتیکا سفر کرد تا  ساله، از کسانی است که به یکی از مناطق آسیب   ۴۹عالم وفا،  

بیرون کشیدن افراد گرفتار در زیر آوار کمک کند.او گفت مردم از شهرها و روستاهای همجوار  
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  ۴0گوید: »من امروز صبح )چهارشنبه( رسیدم و خودم    برای نجات مردم به اینجا آمدند.عالم می 

 جسد پیدا کردم. بیشتر آنها جوان و کودکان خردسال هستند.« 

 چه کار کنم« ام جسد خانواده  ۹»حیرانم با 

 
 BNAمنبع تصویر،

 دست داده است   عضو خانواده خود را از   ۹نادرشاه، در مصاحبه با خبرگزاری دولتی باختر گفت  

 انگیز دیگری هم از محل گزارش شد.  های غم  پس از زلزله روایت 

خود را از    ۀعضو خانواد   ۹از جمله خبرگزاری دولتی باختر مصاحبه با مردی را منتشر کرد که  

 دست داده است.

خود را از دست داده است و اکنون حیران است با اجساد    ۀ فرزند، داماد و نواسنادرشاه، گفت چند  

 ها چه کار کند.   آن

 دانم چه خواهد شد.«  گوید: »دیگر جایی برای زندگی هم نداریم. نمی  او می 

 
 SOCIAL MEDIAمنبع تصویر،

های اجتماعی    خود را از دست داده است در شبکه   ۀعضو خانواد   ۱۷شود    عکس فردی که گفته می 

 دست به دست شده است 
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- دست شده و از جمله رئیس رادیو  به   های اجتماعی دست   شبکه   عکسی از یک مرد هم از دیشب در 

خود را در این    ۀعضو خانواد   ۱۷شود تمام    تلویزیون دولتی افغانستان آن را منتشر کرده که گفته می

 زلزله از دست داده است. 

 کافی برای رسیدگی به مجروحان این رویداد هم وجود ندارد. صحیرسد ظرفیت    به نظر می 

و پرستاران هم در میان قربانیان    داکتران سی گفت: »بی در ولسوالی گیان در پکتیکا به بی   داکتریک  

 هستند.« 

اما مشکل در ارتباطات و    نهادهای مختلف و آژانس  تا کمک کنند،  های امدادی در تالش هستند 

 افزایند.  می  مشکلتدارکات آب به این 

ردن غذا، دارو و سرپناه اضطراری برای افراد  اند و بر آو  این نهادها از دیروز دست به کار شده 

 نیازمند تمرکز دارند. 

 
 EPAمنبع تصویر،

 مردی در کنار اجساد بستگان خود                                   
 

 KZ/TWمنبع تصویر،
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    ________________________________________________________ 

 : خپلواکی  – ل استقال

 هخورده، شیرین شهر ُمرد  یک شهر زخم                           

 ر هرگز نبود این شهر، این زخم را سزاوا                         

 م دیشب شب عروسی، امروز روز مات                         

 ...رخت سپید بر تن، اّما همه عزادار                         

ر...، زندگی  این است اوضاع و احوال این شب ها و روز ها در پکتیا و پکتیکا و خوست و ننگرها

انواده ها که  چه خ  ا خاک مدفون گردید ودر چند لحظه زیر خروار ه  ام  های غریبانۀ مردم مظلوم

بر ماتم عزیزان نشسته اند، نه نان است و نه آب، فقط هرچه است خاک است و خاک. یکی خاک  

ۀ آسمانی. الهی خاک پاک ما  رند، تحفخاک تحفه میگیمی فروشد، یکی خاک میخرد، و تعدادی هم  

ریز و درد و غم و آوارگی و بی خانمانی  گر خاک مد   ردم مظلوم افغانستان، را نگهدار، اما بر سر م

 را از آنها دور داشته باش. آمین 


