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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۸/۰۹/۲۰۲۱                        پوهندوی آصف بهاند 

 
 

 

 د مدرنو وسلو پر مټ له افغان کوچنیانو سره تاوتریخوالی 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي 
 

 شمه برخه دېـر دوه
 

میدانونو کې د بریا ډولونه غږوي، زه یې داسې گڼم چې موږ بریالي نه، بلکې مات فیسبوکي یاران دې د فیسبوک په 
یو. موږ چې د انگلیس ـ روس او امریکا په مقابل کې ځان بریالی گڼو، په حقیقت کې موږ بریالي نه مات یو. په لندن  

چې هم وطن لوټه ـ لوټه دی، هم  ـ ماسکو او د امریکا په هېڅ یوه ښار کې یوه پاڼه هم نه ده ښورېدلې؛ مات موږ یو  
 اقتصاد وران ویجاړ دی او هم مو د فکر مانۍ له خاورو سره برابره شوې ده.

 

 لیکلي دي:  داسې زما یو فرهنگي دوست په ډېرې خواشینۍ سره
 

ساری فرصت له السه ورکړ. موږ ونه توانېدو درېغه لوی او بېبسیاینې یو بېافغانستان د ودې، پرمختګ او ځان »
موږ د پردیو د موخو لپاره   چې په تېرو شلو کالونو کې ورڅخه سمه ګټنه وکړو. موږ خپل لومړیتوبونه ونه پېژندل،

خپلې پښې په خپله ماتې کړې، موږ نور د پورته کېدو او ګرځېدو نه یو. اوس که زنځیرونه وي او یا نه وي موږ د 
 «  .ښورېدو نه یو. موږ ټول مات یو 

 

فزیګې او رواني  بل تریخ حقیقت دا دی چې د لسگونو او سلگونو ډول تاوترخوالي په پایله کې زموږ څو نسلونه له  
 پلوه داسې ځپل شوي دي چې په کلونو ـ کلونو د بېرته درېدو توان نه شي ترالسه کوالی. 

 

 بهرنیان راغلي وو چې اسامه ولټوي، خو وژلي یې عادي خلک او ماشومان دي. دا یې یوه بېلگه ده.
رش تنه یې پر یوه ځای او یوه  امریکیانو د خپل راتگ پیل هم په داسې یې یوې ډله ایزې وژني وکړ چې یوسلو دې

شېبه کې ووژل، دوی په کندهار کې د واده مراسمو ته پر راټولو خلکو بمونه وورول او د ناوې او زوم په گډون یې  
یوسلو دېرش تنه ووژل چې ډېری په کې ماشومان او کوچنیان وو او دا دی اوس یې د وتلو په ورستیو ساعتونو کې  

 چې شپـږ تنه په کې ماشومان او کوچنیان دي. ووژلکې د یوې کورنۍ لس تنه  هم د داعش په پلمه په کابل
 

رون برید  دبي بي سي په افغان پالزمېنه کابل کې له هغې کورنۍ سره خبرې کړې دي، چې وایي، د تېرې ورځې  
چا ته سړی شکایت وکړي، چا ته څومره باید وژاړو،   تنه وژل شوي دي.  ۱۰ږو ماشومانو په ګډون  ـکې یې د شپ

 څوک به مو خبره او چغې واوري؟ 
 

  بېلگه یانو پر ویر باندې د یوه افغان قلموال د تړمو اوښکو او او فریاد یوه          دا څو جملې د همدې ماشومانو او کوچن
 ده:   

 

اوس لګیا یم پر ، د تلویزیون پر سکرین د دې کابلي ګلونو د رژولو خبر راغی، ایسته مې بلې خونې ته رامنډه کړه»
 ،بېوسۍ ژاړم او دیوالونه راته له ډېرې ویرې ګونګیان ديخپلې 

 

 ، خو زه په هر دیوال کې همدا ګلونه وینم
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 ،لکه لمبو کې چې موسکي وي
 

 ، لکه له خپل قتله چې زما بېوسۍ ته ډېر حیران وي
 

 ...لکه
 

 !خدایه
 

 ،د ازمیښتونو دا لړۍ ډېره اوږده شوه
 

 !خدایه
 

 ،الیه راجعون( په ډېر تکرار ژبې ستړې شوېنور مو د )انا هلل و انا 
 

 !خدایه
 

 ښه به نه وي چې په ټولو د حیات چینه وچه کړې او کیسه ختمه شي؟ 
 

 اخر، 
 

 موږ د خپلې تاال شوې باغچې د رژیدلو ګالنو پوښتنه له چا وکړو؟
 

 «.دا خاموشي خو به مو ووژني
 

بشري حقونو د مدافعینو د ترټولو مدرنو وسلو پر مټ په وینو  دا د هغو رژېدلو گالنو د عکسونو بېلگې دي چې د  
 لړلي د گور تیارو ته ولېـږل شول: 

 

 
 

له افغان ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي لړلۍ نه یوازې نه درېږي او نه ورو کېږي، بلکې د هرې ورځې  
کال د اگست پر یو دېرشمه بي بي سي په یوه   ام میالدي  ۲۹۲۱په تېرېدو سره نور هم زور اخلي او گړندۍ کېږي. د  

 کې د ماشومانو او کوچنیانو د وروستیو تلفاتو په باب داسې لیکلي دي:  رپوټ
 

سال جنگ   ۲۰در طی  »سازمان نجات کودکان همزمان با خروج آخرین سربازان آمریکایی از کابل اعالم کرد که  
 .اندهزار کودک کشته یا معلول شده ۳۳در افغانستان حدود 

 

 .ساعت یک کودک کشته یا نقص عضو شده است ۵این رقم به این معناست که به طور متوسط در هر 
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 .خوانده استدهنده از بهای جنگ برای کودکان" المللی نجات کودکان این آمار را "بازتابی تکانسازمان امداد بین 
 

اند بسیار باالتر است و موارد مرگ بر اثر گرسنگی، این سازمان گفته آمار واقعی کودکانی که در جنگ آسیب دیده  
 فقر و بیماری در این آمار لحاظ نشده است...« 

 

کوچنیانو    دې ارقامو ته په لیدو سره هر لوستونکي اټکل کوالی شي چې زموږ په هېواد کې په ټول کې له ماشومانو او
سره د ترسره شوي تاوتریخوالي کچه څومره ده چې له بده شامته د چا کړي؟ ولې یې کړي؟ او څوک به یې څه ډول  

 پوښتنه کوي؟ پته او شخص نه دی مالوم. 
 

 د پاسني یاد رپوټ په یوه بله برخه کې له ماشومانو او کوچنیانو سره د شوي او روان تاوتریخوالي په  
 راغلي دي:  داسېباب 

 

گوید: "در حالی که آخرین پروازهای نظامی کابل را »حسن نور، مدیر حوزه آسیا در سازمان نجات کودکان، می
که افغانستان طی  المللی و توجه و حمایتی  کنند، واقعیت تلخ این است که همراه این هواپیماها، پوشش بینترک می

ها کودک شود. اما همچنان که بقیه جهان به کار خود مشغول هستند، میلیونچند هفته گذشته داشت هم احتماال محو می
 ".گذارندافغان امشب گرسنه، اندوهگین و نامطمئن از آینده سر به بالین می

 

است که تمام عمرشان با مصایب جنگ همراه   سال به جا مانده نسلی از کودکانی  ۲۰گوید آنچه بعد از  آقای نور می
 .کندبوده است. او شدت رنج انسانی در دهه گذشته را "خارج از حد تصور" توصیف می

 

هفته گذشته اعالم کرد که حدود   ملل متحد  اخیر، کودک    ۶۰سازمان  ماه  افغانستان در سه  در  بیجاشدگان  درصد 
 .اندبوده

 

  ۳۰ساعت، حدود    ۷۲های طالبان، تنها ظرف  پیش از آن هم یونیسف گفته بود که در مقطعی در جریان پیشروی
 ها جان باختند.«کودک در جریان خشونت

 

یونیسف څو ځلې ویلي دي چې په افغانستان کې له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوترخوالي کچه لوړه شوې او په  
گڼو برخو کې د هغوی حقونه تر پښو الندې شوي او وضعیت یې له هره اړخه مخ په ورانېدو دی. دا د یونیسف د 

 دی: رپوټروان کال د اگست د نه ویشتمې نېټې 
 

تاوتریخوالي زیاتوالي  » د  اونیو کې  تېرو  په  وایي  )یونیسف(  د مالتړ صندوق  د ماشومانو  ملتونو  ملګرو  افغان  د 
 . ماشومان هم اغېزمن کړي دي

 

ویلي چې ګڼ شمېر ماشومان له خپلو ښوونځیو بېځایه شوي او له روغتیایي (  ۷وږې)  ۲۹یونیسف نن یکشنبه اګست  
 .خدماتو څخه محروم شوي دي

 

اندې  یونیسف امنیتي کړکېچ، د خوراکي توکو د بیو لوړېدل، کرونا ویروس او راتلونکی ژمی د افغان ماشومانو په وړ
 .نور ګواښونه بللي دي

 

د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ صندوق وایي که رامنځته شوی وضعیت دوام پیدا کړي د دوی د اټکل له مخې 
 .تر پنځو کلونو کم عمره یو میلیون افغان ماشومان به له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي

 

د یادې ادارې د معلوماتو په اساس د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې څه باندې څلور میلیون افغان ماشومان له ښوونځیو 
 .میلیون یې نجونې دي ۲.۲محروم دي چې 

 

زره ماشومان له خپلو سیمو څخه  ۳۰۰یونیسف همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د جګړو او وچکالۍ له امله  
 .بېځایه شوي دي

 

اندېښنه   د افغانستان سره د ځینو بنسټونو د مرستو د بندولو په اړه  له  ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ صندوق 
 .ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې اړمن افغان ماشومان به یوازې پرې نږدي

 

ه کېدو راپور یونیسف په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د وروستیو جګړو له امله د زرګونو کورنیو د بېځای
 .ورکړل شوی
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پر کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته ال هم په دغه هیواد کې لوی بازارونه، بانکونه او سوداګریز بندرونه په بشپړه  
 .توګه نه دي خالص شوي چې له امله یې خلکو د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایتونه کړي

 .میلیون ماشومان بېړنیو مرستو ته اړتیا لري ۱۰یونیسف تیره اونۍ همدارنګه وویل چې په افغانستان کې 
یادې ادارې ویلي و چې افغان ماشومان له بشري ناورین سره مخ دي او په خبره یې د خوراکي او روغتیایي موادو 

 .« او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري
 

افغانانو سره، له افغانستان سره او په تېره له افغان ماشومانو او کوچنیانو سره د جفاگانو دې اوږدې لړۍ  اوس نو له  
ته وگورئ، اوسنیو پایلو ته یې نظر وکړئ او د نورو نسلونو هغه بدمرغیو ته هم سترگې پر الر اوسئ چې زړي یې  

 په تېرو کلونو او اوسني وخت کې کرل شوي دي. 
 

وو خپل کارونه یې ترسره کړل، خپلې موخې یې ترالسه کړې او لکه تل څوک یې بریالي او څوک    بهرنیان راغلي
 نابریالي، ټول په خپله مخه والړل؛ خواره خواري د افغانانو او افغانستان په برخه:

 

 کنډواله وطن، 
 

 له دوښمنیو، کرکو او پخوانیو خوسا افکارو ډکې ککرۍ،
 

 لښکرونه، د کونډو، یتیمانو او وږو تږو 
 

له دې ټولو سره ـ سره له ماشومانو ـ کوچنیانو او نوي نسل سره رنگارنگ تاوتریخوالي ته په بېالبېلو نومونو دوام 
 ورکوو، 

 

 او په پای کې د بریا په نامه، د خپلې بربادۍ اتڼونه هم کوو. 
 

 کېده، که مو د هر نسل تعلیم ته پاملرنه کړې وای، حال به مو داسې نه گدوډ 
 

 هیله ده چې هر افغان د خپلو بچو تعلیم ته جدي پاملرنه وکړي. 
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