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 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

 

    ۰۱/۰۱/۱۲۲۰                  پوهندوی آصف بهاند 
  

 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې 
 

 د تاوتریخوالي سونامي
 

 د سړو نامریي تاتریخوالی
 

 برخه   څلیریشتمه
 

 
 مو دا خپل ماشوم وای، څه مو کول؟ درنو لوستونکو! که 
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وهلو ټکولو،    دږي او عملي بڼه غوره کوي.  ـله ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي لمن ورځ تر بلې پراخې
د گدایي یا سوال کولو تر څنگ کورونا او نورو ناروغیو هم   ته اړایستلو،  تحار او چاودنوناجگړې ـ  جنسي تېریو،  

ژمی سړو څپو زور اخیستی دی، په لومړي  ې د ر کوچنیانو مستقیم او غیر مستقیم ناوړه اغیز پرېښی دی؛ اوس چپـ
کوچنیانو باندې منفي اغېز له ورایه محسوس دی او د دې تاوتریخوالي   گام کې یې د بیوزلو کورنیو پر ماشومانو او

 په اور کې بیوزلي ماشومان او کوچنیان سوځېـږي. 
 

د خلکو پر ذهنونو باندې د یو ناسم غیر علمي فکر حاکمیت د دې سبب شوی دی چې عام خلک پرته له دې چې د  
ماشوم د زېږېددو، خوراک څښاک، دارو درمل، ښوونې روزنې، راتلونکي ژوند او... په باب فکر وکړي، پالن ورته  

خپلې مخې ته په دې تمه   یې  چانو بچیانلکه د مزېږوي او    لو فکر وکړي، دوی یېماشوم زېږوبیا د  وسنجوي؛  
 پرېږدي چې: »روزي یې خدای وررسوي او وزن یې مځکه اخلي« 

 

 نو وه ماما!  
 

 وه کاکا!  
 

 وه وروره!  
 

 ! بله، بله او پسې بلهاو وه  
 

 و د زېږولو فکر یې هم مه کوه او...د تن بدن د پټولو او خیټې کړولو توان نه لرې، نچې یوازې پښې یې 
په افغانستان کې د واورې له را کښته کېدو سره سم، په میډیا کې د ځینو سړو ځپلو کوچنیانو عکسونه شریک شول 

 چې حتی د لیدلو توان یې له ځینو سره نه و، 
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د نړیولو مؤسسو له لوري رپوټونه خپاره شول چې په افغانستان کې د څومره ماشومانو ژوند د یخنۍ  اوس یې دا  دی  
 له ماشوانو څخه د مالتړ ادارې ویلي دي: او سړو له کبله له خطر سره مخ دی.  

 

 «افغان ماشومانو ژوند ګواښي وسړه هوا د زرګون»
 

 اڼې خپور کړی دی: تاند ویبپ رپوټ  دا لنډ
 

 له ماشومانو د مالتړ ادارې په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې.( ۱۲تاند ) جمعه، د جدي  »
 

زره ماشومان د سختې یخنۍ له   ۳په روان ژمي کې څه باندې   یادې ادارې په یوه خبرپاڼه کې ویلی افغانستان کې  
 ګواښ سره مخ دي. 

 

سرچینه وایي که دوی ته ژمني امکانات برابرنشي د دې ماشومانو د ناروغه کېدو سربېره ښایي د دوی د مړینې سبب 
 وګرځي.

 

ادارې په خبرپآڼه کې زیاته کړې افغانستان کې په سلګونه زره ماشومان نه یواځې د لوږې او  له ماشومانو د مالتړ  
 کورونا وبا په ګډون په ناروغیو باندې د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي بلکې سړه هوا هم د دوی ژوند ګواښي.

ي کمپونو او خیمو ته د هغوی بیځایه  خبرپاڼه کاږي چې د جګړو او نا امنیو دوام د خلکو د کورونو ویجاړېدل او موقت
 کېدل بله هغه ستونزه ده چې، افغان ماشومانو ته یې شرایط سخت ستونزمن کړي او کوي یې.

دا اداره داسې مهال د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښیي چې د یخې هوا سربېره زرګونه افغان ماشومانو په 
 شاقه کارونو بوخت دي.

 

 ړه هوا کې مجبورۍ د زده کړو پرځای درندو کارونو ته اړ کړي دي. دوی د ژمي په دې س
 

روغتیاپاالن هم دا ډول حالت د ماشومانو راتلونکي ته په زیان بولي او وایي په کم عمر کې د درندو کارونو ترسره  
 «ي.کول نه یواځې ماشوم له زده کړو محروموي ترڅنګ یې راتلونکي کې هم ورته ګڼې رواني ستونزې پیداکو

 

پسې    ل له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د عملي ډولونو لست هره ورځ، هره اونۍ، هره میاشت او هر کا
و له دې سره د دې ماشومانو او کوچنیانو نه یوازې د ژوند اوسنی حالت په هر اړخیز ډول اږي  ـغځېږي او اوږدې

که له ماشومانو او   ږي او پراخېږي.ـبربادۍ بنیاد نور هم پسې قوي کېږي، بلکې د دوی د راتلونکې ژوند د  ـخرابې
کوچنیانو سره د دې روان تاوتریخوالي په دالیلو پسې څېړنه وشي، توله مالنتیا بیا هم ورگرځي په ځانگړي ډول د  

 کورنیو مشرانو ته او په عام ډول هغو وگړو ته چې د دې ټولنې د مشرتوب او رهبرئ دعوادار دیږ  
 

»ما سور گل ژاړه، تور گل یې پر خره سپور راوړ« له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د سونامي د نورو  
مقالو په ترڅ کې مې له دوی سره د تاوتریخوالي پر عیني او عملي بڼو په مستند ډول د دې له پاره رڼا اچوله چې که 

او    ږي او د دې نازکو پاڼوـاو په دې الره کې له ما سره ودرېقشر ورته نور هم ښه پام شي    اگاهگوندې د ټولنې د  
پر ضد د دې روان ناروین د مخنیوي له پاره یو څه عملي گامونه پورته شي،    تنکیو گالنو )ماشومانو او کوچنیانو(

بله  دونکې  د ژمي په راتلو سره، د ماشومانو او کوچنیانو پر ضد د تاوتریخوالي یوه نامریي یا نه لیدل کې  یخو دا د 
پیل شوه چې په تبعیض سره یوازې د بیوزلو کورنیو ماشومان او کوچنیان ځپي او د سړو هره څپه دوی ته  هم  څپه  

گڼې نورې صحي او رواني ستونزې رامنځته کوالی شي او ان تر دې پورې چې کېدای شي چې د فلج تر بریده 
 ر کړي.ااو د کورنۍ او ټولنې پر اوږو ب پورې تاثیر پرې وکړي او د ټول عمر له پاره  به یې معیوب

 

په علمي بڼه پوه کړای    خلکله هر ډول تاوترخوالي نه د خالصون یوه الر، د ټولنې د پوهې کچې لوړول دي چې  
مسؤلیتونه وپېژني، بیا یې که  د لویولود ماشوم د ژوند ټول اړخونه او    مخکېزېږولو  تر  شي چې مخکې د ماشوم  

، خپل هېواد او پر هوایي خبرو دې تکیه نه کوي او خپل ځان  یې زور نه رسېده،وې زېږوي که    ،زور ورته رسېده
 خپلو خلکو ته دې ستونزې نه رامنځته کوي.
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 د عکس په پاسنۍ برخه کې ډک دسترخوان ته ناست کسان، ځانونه د دې وطن مذهبي او سیاسي رهبران گڼي

 خوالو سره مخ د وطن یو کوچنی وینئ.او د عکس په الندنۍ برخه کې له گڼو تاوتری
 دې ته تاسو څه ډول تاوتریخوال وایئ؟  

 .زه خو دې دت د ټولو تاوتریخوالو مور وایم
 

 نور مو خوښه!
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