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 2021اکتوبر   28پنجشنبه      حمید انوری                                                            

 نگایه گذرا بر اخبار و گزارش ها
 خوب، خراب و خنث   اخبار 

   پیروزی تیم کریکت افغانستان  خبر خوب:
در مقابل تیم سکاتلند    در اولین مسابقۀ شانو شما،  کریکت یا همان"دوپ دنده" ای خود ما   )ملی( تیم

( به میدان رفت  به گفتۀ بی بی سی   . این تیم با بیرق ملی افغانستان)و نه بیرق جمهوری ند پیروز شد 

های جام  پیروزی تیم ملی کریکت افغانستان در برابر اسکاتلند در چارچوب بازی   . و افتخار آفرید 

افغانستان جنگ زده و برباد داده شده، غوغا بر پا کرد و در قهر فقر و    ، درآوره/دور  20جهانی  

یکت  مرحبا و حبذا بر کر   . بین مردم آفرید   حالیو خوش  خنده و شادی سرنوشتی و...،  بیکاری و بی  

سپورتی و غذائی هم    بازان بلند قامت افغانستان که در بدترین شرایط که هیچگونه شرایط صحی و

برایشان میسر نبود و شرایط امنیتی هم سخت سوال برانگیز می نمود، به چنین پیروزی دست یافتند.  

در داخل و    به تمام بازیکنان قامت افراشتۀ تیم ملی کریکت افغانستان و تمام هموطنان شریف ما 

   یگوئیم.گ را شاد باش مخارج از افغانستان این موفقیت بزر

اب  ارسال داشتند و دوباره به خو  یسبوکیتبریکی ف  یم( هم پیام ها اندا  ه) کته سِر ریزاندرین میان چند 

   شیرین شان فرو رفتند.

عاطفی محمد نبی، کاپیتان تیم ملی افغانستان هنگام پخش    (عکس العمل)یان اما واکنش در این م"... 

 شدن سرود ملی افغانستان توجه بسیاری را جلب کرد. 

 "  او با پایان یافتن سرود ملی اشک چشمش را پاک کرد. 

افغانستان هنگام پخش سرود  الزم به یاد آوری است که اشک های محمد نبی کاپیتان تیم ملی کریکت  

، برای  حمت و تالش و پشتکارز  اکشور از سر شادی و خشحالی بوده است که آنان توانستند ب   ملی

افراشته شدن بیرق    مردم مظلوم افغانستان، شادی تحفه دهند و لبخندی بر لبان خشکیدۀ شان بیآورند.

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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مردم شریف افغانستان است و ناخودآگاه اشک    در هر مکان و هر زمانی، افتخار تمام   ملی افغانستان 

 به چشمان جاری می سازد.شوق  

 

  ..، در هر برهۀ از زمانپید و سیه . رنگین و بی رنگ و س بیرق های روه هائی افراد و گبگذار 

سر خویش بزنند، نه بیرق سرخ  ، هر غلطی که میکنند، بکنند و هر ُگلی که میزنند، بر برافرازند 

پید و سبز، باقی ماند و نه هم بیرق سپید خواهد ماند. بیرق ملی  رق سیه و سماندگار شد، نه بی

 افغانستان همانا بیرق سه رنگ سیاه و سرخ و سبز است و همان خواهد بود. 

 : خرابخبر 

باره بحران غذا در افغانستان؛ کودکان از 'گرسنگی'    المللی درهای بینهشدار سازمان"

 . یرندم می

ملل  سازمان  غذایی  جهانی   برنامه 

(WFP)     داده است که در هشدار 

ها   میلیون  فوری، صورت عدم اقدام

در    ( ه)تبع شهروند افغانستان 

روبرو   گرسنگی  با  پیشرو  زمستان 

همزمان، نهاد حمایت از    خواهند شد.

سابقه"    میرند، به دلیل بحران غذایی "بی   گوید کودکان از گرسنگی در کابل می   کودکان نیز می 

 " .کشند  میلیون کودک افغان گرسنگی می   ۱۴تقریبا 

و به یک فکر عمیق    مو بر اندام راست میکند. تکانی میخوری ،  این خبر بد و خیلی ها هم وحشتناک

اخل می شوی، کودکانی را  و خانه خانه و به هر کلبه و هر ویرانه د   وچهک فرو میروی. به کوچه  

  کنند. مادرانی را می بینی که  عجو   ته نان خشک و خالی هم ندارند تا سد نظاره گر می شوی که تو 
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نیم قد تقسیم کند. کودکانی را   توته نانی قاق و چندین روزه را تالش دارد بین سه چهار کودک قد و

نیمه برهنه اند و  زمستانقهر  می بینی که در این   خیمۀ  از  سردی هوا بخود میلرزند،  از  ، تقریباً 

ش گرفته اند تا اندکی گرم  و پاره پارۀ شان، باران سرازیر است، همدیگر را تنگ در آغ  پالستیکی

 آیند و... 

، بغض در گلو میگیرد، اشکها ناخودآگاه از  این حالت زار را هرچه بیشتر ادامه دهیکردن  تشریح  

بس است، دیگر بس است! چهل و اندی سال    چشمان جاری می شود و می خواهی فریاد برآوری که 

قحطی،    کشتار، انتحار،  ، . جنگ، خوناست که سرزمین افغانها را مصیبت، پشت مصیبت میرسد 

 زله و فررفتن زمین و سیل و طوفان و... و یا هم زل خشک سالی  ، قیمتی

بخت برگشته را نظاره گر    ران د بازهم همان کودکان رنج و ستم و فقر و فاقه را می بینی و بازهم ما

یران حیران به زمین و زمان مینگرند،  زمین سایه و در آسمان ستاره ندارند و حمی شوی که در  

شک اطفال قد و نیم قد و نیمه برهنۀ خویش بگذارند و بی  تا بر دهن های خندارند    لقمه نانی در کف

 زمین لرزه ای"!  خدایا"  : محابا از دل تنگ و از بخت بد فریاد میزنند که

های سازمان ملل  ی گفته که بر اساس دادهنهاد بین المللی حفاظت از کودکان امروز در گزارش"...  

متحد که توسط این نهاد تجزیه و تحلیل شده است، کودکان افغانستان بیش از هر زمانی در معرض  

در زمستان امسال    - میلیون کودک    1۴از جمله تقریبا    -میلیون نفر    22.8گرسنگی قرار گرفته اند،  

 هستند. با بحران یا سطح اضطراری ناامنی غذایی روبرو 

نهاد خبر روز گذشته برخی رسانه  امام مسجد    این  از یک  نقل  به  داده که  بازتاب  های محلی را 

سرپرست در غرب کابل از گرسنگی جان باخته اند. این    گزارش داده بودند که هشت کودک بی 

  ماهه تا هشت سال سن   18بین    - ها گفته که این کودکان، چهار پسر و چهار دختر  شاهد به رسانه 

نون، اگر بدترین نباشد، یکی از  دیوید بیسلی، مدیر اجرایی این نهاد گفته است "افغانستان اک  ..داشتند.

کشورهایی است که با بدترین بحران بشری روبرو هستند...ما در حال شمارش معکوس برای رخ  

 "   .دادن یک فاجعه هستیم

هموطن! بیائید دست به دست هم داده و هر کسی به قدر توان، به هر نوعی که ممکن باشد، به داد 

میرود و رو سیاهی به زغال می  این هموطنان مظلوم و بخت برگشتۀ خود برسیم. میگویند:"زمستان  

 ماند"، بیائید زغال نباشیم، شیر نباشیم، فقط انسان باشیم. 
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گرسنگی و..، در این قسمت بیآورم،  فاقه و تا چند عکس از اطفال دم مرگ و از فقر و   تالش کردم

که  است که طاقت تماشای آن نیست    غم انگیزد، چنان درد آور و  هآنچه گوگل در اختیار قرار مید 

دند و  قطاره جاری می گرچهار، اشک ها  در گلو کلوله می شود غض  لو گرفته می شود، بنیست. گ

و زمین و زمان را برهم بریزی    می خواهی تا می توانی گریه کنی و فریاد برآوری و چیغ بزنی 

 می افتی:  زیبای بابا طاهر عریان و...، به یاد سرودۀ 

 

 ن چون اگر دستم رسد بر چرخ گردون       از او پرسم که این چونست و آ

 ون ــوده در خــو آلــرص جــی را قـکـی   ییک را داده ای صد ناز و نعمت                     

 

جو آلوده  را همان نان  کودکان و مادران ما  اکثریت  سرزمین بال رسیدۀ ما،    ا امروزه روز، درو ام

 در خون هم میسر نیست که نیست. روزگار عجیبی است هموطن! 

 خبر خنثی: 

مان خبر خوب است در مورد  مربوط می شود به همان خبر خوب و یک قسمتی از ه  این خبر خنثی

 همان خبر خوب، یک خبر خنثی است. می خوانیم:   ین قسمتِ . ا پیروزی تیم ملی کریکت افغانستان 

پیشین از جمله حامد کرزی، رئیس بسیاری از مقام "...   پیشین، عبدهللا عبدهللا، رئیس  های  جمهور 

پیشین شورای عالی مصالحه ملی، حنیف اتمر، وزیر خارجه در دولت اشرف غنی، مسعود اندرابی،  

هایی از بازیکنان کریکت  س هللا نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی با انتشار عکوزیر داخله سابق و رحمت 

 بی بی سی .." .اند  های تبریکی پخش کرده  های اجتماعی، پیام  در شبکه 

با پشتاره های از پول در خارج از کشور بی غم باش لم   یا فراری اند و ذکر شده در باال،   این افراد 

  رفته اند تاخود را در کابل محکم گ  و چند رسوای دیگر  مانند حامد کرزی و عبدهللا یا هم  داده اند و 

و    تقال دهند نود در افغانستان را به پول نقد تبدیل کرده به بانک های خارج ا جایداد های آنچنانی خ 
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  شمی بر آنها کنند و کدام مامور چمگر "طالبان کرام"، یا"برادران نارضی" شان گوشۀ    رین میانه،اند 

نمی دانم  اما به آنان ارزانی نموده و نان را به نرخ روز زهر مار کنند. من   بیغولهدر کدام   چربیات 

وخته، یک  های س  هره مُ در تالش اند تا از این   دیگرخبری که چرا بی بی سی و بعضی رسانه های 

اینها در تمام عمر خود افراد و اشخاص خنثی، استفاده جو، خائن و ترسو    یادگاری جور کنند.   ح یتسب 

بودند که همیش در استخدام استخبارات مختلف خارجی قرار داشتند و دارند هنوز. اینها همه ننگ  

به این   ست و دیگر هیچ.تاریخ افغانستان هستند. این قسمت خبر بی بی سی، یک خبر کامالً خنثی ا

گان باید گفت که شماها منفعت جویان و دزدان سرگردنه را هیچ پیوندی به افغانستان و مردم  زاد   اغآ

افغانستان نبوده و نیست. شما ها همه فقط و فقط باعث شرم افغانستان بودید و هستید و در قدم اول  

بیرون درز   فرمایشی که از شما ها  خبر  ر ه  .پاسخگو باشید یده سباید به این ملت جنگ زده و آفت ر

 به پشیزی نمی ارزد. میکند، خنثی است و 

 

 دزد اگر شب گرم یغما کردن است

 روشن است   دزدی حکام روز 

 

 

 


