
 
 

 
 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 
 ۱۷/۰۲/۲۰۲۱              هللا پتمن بینج
 

 , ماشومان او جګړهمیرمنيافغان 
 

 .موږ ټول روڼفکره افغانان د جګړې د کونډو او یتیمانو د کړاونو مسئول یو
 

د ملګرو ملتونو د ښځو او ماشومانو د حقونو پلوي سازمانونه، نړیوال سور صلیب ، د بښني نړیوال سازمان او 
 .باور دي چې د جګړې لومړی درجه زیانمن قربانیان ښځي او ماشومان دي...ټول پدی نور

 
دا بدترین زیانمنه دوه ډلي خلک په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د نارینوو د جګړو پور ورکوي. په مستقیمه توګه 

وګه کله غیرمستقیمه ت په کلیو او ښارونو باندې د ځمکنۍ او هوایي بمباریو له کبله تر خاورو الندې وژل کیږي او په
چې د دوې پلرونه، وروڼه او میړونه په جګړو کې ووژل شي دا دوه مظلومې طبقي انسانان ټول عمر دجګړو پور 

 .ادا کوي
کونډي او یتیم ماشومان د ژوند له لومړیو اسانتیاوو لکه خواړه، کالي او سرپناه بی برخې وي، په لسهاوو زره ښځو 

 . بد قربانیان دي، زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو څخه بی برخې وياو ماشومانو د جنسي تیري 
 

پدغه بدمرغه ځمکه چی نوم افغانستان دی ، موږ لوستو روڼفکره او په اصطالح سیاسي افغانانو دغه خوار او بی 
 .وزله ولس په بی ساري ورانونکی درې څلویشت کلنه جګړه کی ښکیل او ونازول

 
 .ړه کی بی توپیره انساني ، اسالمي او افغاني کرامت او هویت له السه ورکړموږ ټولو افغانانو په جګ

 
 .ته له ولسمشر تر یو بزګر کلیوال پوری ټولو ته د خیرات خورو په سترګو ګوري د نړۍ خلک موږ  نن 

هلمند د هر ډک او بی درمل ټپ زموږ په ټولنه کې له بدخشان تر کونړه او له فاریاب تر دی جګړې یوله کړاو  د
 .کهول په غولې کونډي میرمني او یتیم ماشومان لیدل کیږي

زه په خپل کهول کی د جګړې دکونډو شاهد یم.کله چی د ژوند تاریخ لولم. ېوازې د بی وسۍ له کبله د زړه له تله 
 .وژاړم

 ولې موږ داسې وکړل ؟
 ولې داسې نه هیریدونکي او نه بښونکي جنایتونه؟

 
 او یتیمان چا شمیرلي دي؟امریکایي جګړه کی د ټپي هلمند کونډي ایا په نولس کاله 

 .ښځه خدای تعالی د مالئکې په انځور کی خلق کړی
دوزخ  خدای )ج ( معاف کړی مګر نن افغان ښځوته نارینوو د ځمکې مخ  د دوزخ له اوره  څنګه چی مالئکه 

 .ګرزولی دی
 .پاره جګړه غوره کړی وه او دهموږ افغان نارینوو د قدرت ، شتمنۍاو کاذب مقام ل
میرمن او ماشومان له جګړی وژغورو او دبی وزله افغان کونډه  افسوس موږ لوستو افغانانو کوشش وکړ چی خپله 

 . تر شا پریښودل او یتیم ماشومان 
 

 .موږ ټول روڼفکره افغانان د جګړی د کونډو او یتیمانو د کړاونو مسئول یو
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Patman_n_afghan-mirmanni_auw_jagra.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Patman_n_afghan-mirmanni_auw_jagra.pdf

