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 د لوږې سونامي 
 

 مه برخه ت ا
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي 
 

 څلوېـښتمه برخه دری
 

 
ماشومانو او کوچنیانو پر ضد تاوترخوالی  تر ټولو دردونکې خبره خو دا ده چې په افغانستان کې د  

نه یوازې دا چې نه کمېـږي، بلکې الزور اخلي، نوې بڼې یې رامنځته کېـږي او تر بېالبېلو نومونو  
الندې د ماشومانو لومړني حقونه تر پښو الندې کېږي، ماشومان او کوچنیان د لویانو له داسې ظالمان  

هم نه وي کړی او ماشومان او کوچنیان د ظلم په داسې  عملونو سره مخ کېـږي چې چا یې ال سوچ  
دایرو کې را گیر کېـږي چې پر هغوی باندې د روان ظلم تاثیرات د هغوی پر ټول ژوند باندې منفي  
اغیز پرېباسي، لویان د خپلو ظلمونو او تېر وتنو د پټولو له پاره ډېر ځلې هرڅه تقدیر ته سپاري او  

 موضوع بیا د خلکو هېره وي. 
 

په اوسني وخت کې له ماشومانو او کوچنیانوسره د تاوتریخوالي یوه غوره او اصلي بېلگه جگړه ده.  
گڼشیر   کې  ترڅ  په  اړودوړ  د جگړیز  کې  افغانستان  په  دي چې،  ویل شوي  کې  رپوټونو  تازه  په 

 ماشومان او کوچنیان یا ژوبل شوي دي او یا وژل شوي دي. 
 

اغلي دي چې د تېرو شپـږو میاشتو په لړ کې د بېالبېلو مسلحو  د امریکا غږ په یوه نوي رپوټ کې ر
گروپونو د جگړو په ترڅ کې څلور سوه شپېته ماشومان او کوچنیان وژل شوي دي، د ملگرو ملتونو  

 ویلي دي:  داسې اړوندو څانگو په خپلو رپوټونو کې 
 

د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق )یونیسف( چې د ملګرو ملتونو په حواله وایي  »
 .ماشومان په جګړو کې وژل شویدي ۴۶۰چې په تېرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې  

 

یونیسف په افغانستان کې په ناچاودل شویو موادو او په ځینو ځایونو کې د جکړې له کبله د  
 .مانو د مرګ ژوبلې په دوام اندیښنه ښودلې ماشو

 

په یوې اعالمیې کې ویلي چې تیره ورځ د کندز  ( ۱۳لړم)۴د ملګرو ملتونو دغې ادارې د نومبر په  
په والیت کې د ناچاودل شویو موادو په چاودنې کې د یوې کورنۍ نهه غړي ووژل شول چې څلور  

 .یې نجونې او دوه یې هلکان وو
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.pashtovoa.com/a/unicef-reports-of-460-deaths-of-chidlren-in-afghanistan-/6301430.html
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

میې کې ویل شوي چې پدې چاودنې کې درې ماشومان ټپي شوي هم دي. دې  د یونیسف په اعال
ادارې ویلي دا ماشومان هغه وخت ووژل شول چې ناچاودل شوی مواد یې چې د جګړې د وخت  

 .نه هلته پاتې و، کور ته راوړ او وچاودید 
 

چاودل  په اعالمیې کې ویل شوي، " ماشومان په ځانګړي توګه د جګړې د وخت څخه د پاتې نا
 ."شویو موادو د خطر سره مخ دي ځکه هغوي دغه مواد نشي پیژندلی 

 

ملګرو ملتونو په عاجله توګه د جګړې د وخت نه د پاتې شویو چاودیدونکو موادو د د پاکولو په  
 .اړتیا ټینګار کړی او ویلي یې دي چې افغان ماشومان ال هم ددې موادو قرباني کیږي

 

یونسیف زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې څه باندې  
ماشومان په جګړو کې وژل شویدي. دا هغه شمیرې دي چې دې سازمان په افغانستان کې   ۴۶۰

 .ثبت کړیدي 
 

د ماشومانو  په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د ټولو خواوو نه غوښتي چې 
 .د خوندیتوب کوښښ وکړي او د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې مخه دې ونیسي

 

ملګرو ملتونو همدارنګه په سمدستي توګه د ماشومانو سره د زور زیاتي د بندیدو غوښتنه کړې او  
ویلي یې دي چې په افغانستان کې چارواکي باید د ماشومانو خوندیتوب او مصؤنیت ته په ټولو چارو  

 « مړیتوب ورکړي.کې لو
 

موږ تر اوسه نه یو توانېدلي چې د ماشوم او کوچني لومړني حقونه وپېژنو او هغو ته یې ورکړو. په  
افغانستان کې د قانون جوړولو استازي، د ماشومانو او کوچنیانو د لومړنیو حقونو او د هغوی د ساتنې  

منل شوي او د نړۍ په ډېره سلنه هېوادونو  او پالنې پر هغو قوانینو خبر نه دي چې په نړیواله کچه  
 کې تطبیقېـږي. 

 

دا له پخوا دود شوې ستونزه ده چې په افغنستان کې کوچنیان د الرو او واټونو پر څنډو باندې د  
یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو په موخه کار کوي او په دڼو یې گورو چې د هغوی د ماشومتوب او  

 پېلایر لرې، په شاقه کارونو تېرېږي. کوچنیوالي زرینه دوره له تعلیمي چا
 

کې د افغان کوچنیانو د بد وضعیت په باب خواشیني څرگنده کړې ده او    رپوټ دوچولې پښتو په یوه  
 ویلي یې دي: 

 

ماشومان هم مدثر ته ورته    ې ک  ځ زرو په من   ۲۰۰زرو او    ۱۰۰د    ې پر اساس په کابل ک  کلونو ټد ا»
درانه بارونه    ولوي،ټ  ریته خ   ې برخلیک لري. دغه ماشومانو پر چوکونو او یا د رستورانتونو مخ

  ۍ کلن  لورڅپه  ولډ زیاتره په اوسط  یې   خهڅکوي. له دغه ماشومانو  هټل ې اوچتوي او یا په کثافاتو ک
 ږي.«   برخلیک سره مخ کی  ېله د  ېک
 

پر مځکه باندې ورځي او روزي یې خدای وررسوي« د پالیسۍ له مخې  د »وې زېـږوه، وزن یې  
ورځ تربلې د ماشومانو او کوچنیانو شمېر ډېرېـږي، خو د خلکو دې ته پام نه وي چې د وږو او  

 بېسوادانو لښکر مخ په ډېرېدو دی. په همدې نږدې ورځو کې د ملگرو ملتونو په  
 

له  کې ویل شوي دي چې څومره افغان حامله ښځې او ماشومان له خوارځواکۍ کړېـږي: »  رپوټ   یوه
 ي.« پلځ  ۍواک ځخوار یې  وی  خه څماشومانو   دوو او  وښځ حامله افغان  ۴هرو 

 

په افغانستان کې د ملگرو ملتونو ځانگړې استازې، د ملگرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته  
 وویل:    داسېچې افغانستان ته ځانگړې شوې وه، په افغانستان کې د لوږې سونامي په باب 
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افغانستان    یون ی لیم  ۳۸  ت یدرصد از جمع   ۶۰کند    یم  ی نی ب  شیگفت که سازمان ملل پ   ونزیدبورا ل »...  

 «سرما بدتر خواهد شد. دنیکه احتماال با رس ی تی روبرو باشند، وضع ی با بحران گرسنگ
 

چې افغانان د هغې گناه    وویل   هغې په افغانستان کې د بشري ناورین رامنځته کېدو د مخنیوي له پاره 
 پور پرې کوي چې خپله یې کړې نه ده: 

 

کنند؛    دایاز مردم افغانستان پ  یمال   ت یارائه حما   ی برا  یی کرد راه ها   ب ی را ترغ  ی »او جامعه جهان
شده اند    یراموش شده اند و در واقع گرفتار مکافات کنند به حال خود رها و ف  یکه "احساس م   یمردم

 خواهد بود."« ی خیتار  ی " و افزود تنها گذاشتن آنها "اشتباهستند یکه خود مسبب آن ن 
 

بیا هم د لوږې سونامې د څپو په اثر په افغنستان کې د بشري ناورین د رامننځته کېدو د څو پېښو  
 بېلگې: 

 

    : تاند 
 

 ې.« هم وپلورل شو ې نجون  ۍهرات   ۲دوام،   الوڅنجونو د خر وزلو ې د ب»
 

   :صبح هشت 
 

 .«اند شان را به فروش گذاشته فرزندان  یدو خانواده در هرات از نادار»
 

   پښتو: بي بي سي 
 

 « نه لري  یته السرس  و ړکافي خو ځ افغانانان هره ور رډېمیلیونه  ۱۸له »
 

دې ټولو خبرونو او رپوټونو ته په کتو سره، له ورایه ښکاري چې د افغانستان د ډېرې سلنې خلکو  
ماشومانو او کوچنیانو. د دې خطرونو الملونه که وپلټل شي،  ژوند له خطر سره مخ دی، په تېره د  

لومړنۍ گوتې میندو پلرونو او کورنیو ته وراوږدېـږي. لویان پرته له دې چې د نوزېـږو د راتلونکي  
ژوند د پروگرامونو په باب فکر وکړي یا پالن ورته ولري، لگیا وې زېـږي یې، اوس دا دی حالت  

  چې له کنتروله وتلی او نور به هم مخ په خرابېدو روان وي.تر دې بریده رارسېدلی دی  
 

همدا اوس هم که د هېواد په کچه ټولې میندې او ټول پلرونه که د خپلو راتلونکو نسلونو په باب د یوه  
منظم پالن په فکر کې شي، نو په راتلونکو وختونو کې به د ورته ستونزو او لوږو مخیوی شوی  

 وي. 
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