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 د تاوتریخوالي لومړنی بنسټ دی  ،ښوونځي سوځول
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي 
 

 یشتمه برخه پنځه و
 

 
 په تالقانو کې یوه ښوونخي ته اور اچول شی 

 

په افغانستان کې له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي مسأله په ریښتیا سره د یوې خطرناکې سونامي بڼه  
غوره کړې ده. که په افغانستان کې له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي هره بڼه په نظر کې ونیول شي، له  

انو مغمیزې لمن دومره لویه او تیاره ده چې د متضررو ماشو  یي چې د ښکوچنیانو سره د روان تاوتریخوالي بېلگې  
ماشوم او کوچني  د  ټول ژوند باندې ورانونکی او منفي اثر کوي او داسې فزیکي او روانې ضربې ورکوي چې  

 رغېدل یا ډېر ستونزمن وي او یا ناشوني وي.
 

ه خبره برېښي، خو دا مو په یاد وي چې  د ډېرو خلکو له انده د ښوونځي سوځول او د ښوونځي دروازه تړل یوه ساد
 تجربو په سلگونو ال زرگونونې ځلې ثابته کړې ده چې:  

 

 ؟ږي او راتلونکې یې له کومو ستونزو سره مخ کېږيـچېرې چې ښوونخی نه وي، هلته نوی نسل څه ډول لوې
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ښوونځیو د تړل کېدو او له زدکړو د کوچنیانو دوچولې ویبسایت، په كندهار کې د جگړې له امله د    څه موده مخکې

 » په ترڅ کې داسې ولیکل: رپوټ  د یوه ،د محرومېدو په باب
 

 کندهار وروستۍ جګړو په زرونه ماشومان له زده کړو محروم کړي 
 

ښوونځي تړل سوي دي    ۴۸افغان چارواکو ویلي چې د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له کبله  
 چې له کبله یې په زرونو ماشومان له زده کړو محروم پاتې دي. 

 

د کندهار د پوهني ریاست مطبوعاتي ویاند نظرمحمد صمیمي له آلمان ږغ دویچه ویله سره په ځانګړې مرکه کي  
 .ښوونځي تړل سوي دي  ۴۸ل چې په ارغنداب، ژړۍ، پنجوایي او میوند ولسوالیو کي د وروستیو جګړو له امله  ووی

 

د نوموړي په خبره له دې امله اتلس زره زده کوونکي اوس له خپلو کورونو څخه د بېځایه کیدو له امله له زده کړو 
 .محروم دي

 

 هغه وویل: 
 

تیر تعلیمي کال کي یو وار کرونا د زده کوونکو ډېر وخت ضایع کړ او اوس بیا    د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه په  »دا
 «.جګړو په یادو سیمو کي تعلیمي نظم ګډوډ کړ

 

 نوموړي زیاته کړه:  
 

په   ۱۰ولسوالیو خلک بېځایه سوي دي، نو زه درته ویالی سم، په ژړۍ کي  ۴»زموږ د کره شمیرو له مخي چي له  
 « .او په میوند ولسوالیو کي یو باب مکاتب تړل سوي دي  ۱۳کي  په ارغنداب۲۴پنجوایي کي 

 

دغه بېځایه سوي کډوال، چي دا مهال د کندهار ښار او ډنډ ولسوالیو په بیال بیلو سیمو کي ژوند کوي وایي، له یوې 
اوالدونه یې له زده کړو  خوا یې کورونه او په باغونو کي انار پاته سول، خو دا یې بیا تر ټولو لویه ستونزه ده، چي  

 .څخه محروم سول
 

 .د کډوالو په خبره په سیمو کي یې ډېره شدیده جګړه او دوی محضي خپل اوالدونه راایستلي دي 
 

بېځایه سوي کډوال په جګړه کي له دواړو خواوو غواړي، چي ترهرڅه ژر دي جګړه ودروي، چي خپلو کورونو ته  
 ..«.اوالدونو درس شروع کړيستانه او په ارام زړه ژوند او د  

 

ه یاده کړه چې دا غمیزه ډېره تازه ده. دا دې هېره نه وي چې د افغانستان  ک د کندهار د ښونځیو د تړل کېدو بېلگه مې ځ
ږي او د جگړې اور بل دی، همدا غمیزه په درز کې روانه ده او ـپه ډېرو هغو سیمو کې چې د ټوپک شپېلۍ غږې

 ره نه جبیره کېدونکی تاوتریخوالی روان دی. زموږ د هېواد له نوي نسل س
 

 
 په لوگر کې د یوه سوځول شوي ښوونځي حال
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 افغانانو ته او په تېره د جگړې ښکېلو خواوو ته باید عرض وکړم چې: 
 

وب باندې کار نه  ـتـق ـوب او نه بر حـتـقـ زه ستاسو د جگړې د توجې پر دالیلو او د جگړې پر برح
ډېر    یا   نامه چې وي مقدسه نه ده او پایله یې داسې ورانی دی چې بېرته رغېدل یې لرم، جگړه په هر  

، ناشونتیا یې دا ده چې په جگړه کې وژل شوي څه ډول راژوندي  یاو یا ناشوني د   وي  ستونزمن
کوالی شئ، د جگړې معلولین څه ډول بېرته خپل عادي حالت ته راگرځولی شئ او د رواني ضربو  

یې یوه جال غمیزه ده؛ نو د دغو دالیلو له مخې هیله ده چې له ماشومانو او کوچنیانو  او تاوانونو بحث  
سره تاوتریخوالی او جگړه ودروئ، که نه پایله به یې همداسې وي لکه وران، سوځېدلی او وروسته  

   پاتې افغانستان.
 

 ! نوره مو خوښه
 

 »زما مینې، زما ځانه
 انه«ـتـانسـغـښایسته اف 
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