
 
 

 

 4تر 1 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

 
 

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

        
 ۲۱/۰۸/۲۰۲۱                         آصف بهاند 

 

 
 نوې جگړې او نوی تاوترخوالی 

 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي 
 

 ه برخه دېـرشم
 

 
 

حالت قیامت ته ورته دی، د اوس له پاره هېڅ  څه حالت چې اوس پر افغانستان او افغانانو باندې راوړل شوی دی، دا  
داسې توري نه لرم چې د اوسني حالت بیان دې تر دې بل ډول وکوالی شي. ټول خلک او د ټولنې ټول قشرونه په 
نه بیانېدونکې اندازه متضرره شوي دي، خو ماشومان او کوچنیان تر هر چا زیات، ځکه دوی نه ځان پټوالی شي او  

 شرارت اندازه اټکلوالی شي. نه هم د مشرانو د
 

د روستیو جگړو په ترڅ کې تر ټولو ډېر تاوترخوالی له ماشومانو او کوچنیانو سره شوی دی. د جگړې له ډگر نه  
راغلي راپورونه دا بیانوي چې له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه ده. د ملگرو ملتونو د 

د    رپوټ وروستیو ورځو کې اوه وویشت ماشومان وژل شوي دي. د بي بي سي پښتو دا    راپور په استناد په دریو

 ام کال د اگست پر نهمه انالین شوی دی:  ۲۰۲۱
 

ځ د جګړې له کبله یوازې تېرو »ملګري ملتونه وایي، افغانستان کې د امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو تر من
 .ماشومان وژل شوي دي ۲۷دریو ورځو کې لږ تر لږه 
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 4تر 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

 

 .ملګري ملتونه وایي، وژل شوي ماشومان د کندهار، خوست او پکتیا والیتونو اوسېدونکي وو
 

ماشومان په همدې دریو ورځو   ۱۳۶د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیف مسوولین وایي، د همدې سیمو 
 .کې د سختو جګړو پر مهال ټپیان شوي دي

 

 '' .یونیسیف مسوولین وایي: ''د ماشومانو مقابل کې د تاو تریخوالي چټک زیاتوالي اندېښنې ډېرې کړې دي
 

یسف په یوه اعالمیه کې ویلي له ماشومانو سره زور زیاتی ''د هرې ورځې له تېرېدو سره  د دوشنبې پر ورځ یون
 '' .ډېرېږي

 

افغانستان کې د یونیسیف استازی هیرو لودوچلیس وایي، ''دا یوازې شمېرې نه دي، بلکې دې کې د هرې مړینې او  
 '' .ټپي کېدو قضیه یوه شخصي غمیزه ده

 

 ي چې د ماشومانو خوندیتوب ته پام وکړي...« یونیسیف له ټولو اړخونو غوښت
 

ساعتونو   ۷۲دغه راز تاند هم د یونیسف په استناد د یوه رپوټ په ترڅ کې لیکلي دي چې: افغانستان کې د تېرو  

 د رپوټ په یوه برخه کې داسې راغلي دي:  تاند   ماشومان مړه او ټپیان شوي. د ۱۵۰پرمهال
 

له ماشومانو د مالتړ صندوق )یونیسف( په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې روان (  ۱۸تاند ) دوشنبه، د اسد  »
 تاوتریخوالی ټکان ورکوونکی بللی دی. 

 

ماشومان   ۲۰ساعتونو کې په افغانستان کې د روانې خونړۍ جګړې له امله    ۷۲یونیسیف ویلي، چې یوازې په تېرو  
 وژل شوي دي. 

 

 نورو ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی.  ۱۳۰سرچینې دغه راز په یاده موده کې د
 

 سرچینې دغه راز زیاته کړې، چې دا ماشومان په کندهار، خوست او پکتیا والیتونو کې وژل شوي دي. 
 

ادارې د جګړې له ښکېلو لوریو د ملکیانو او په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند ته د جدي پاملرنې غوښتنه دغې  
 کړې ده.

 

دا په داسې حال کې ده، چې له تېرو دوو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو ښکته او پورته کېږي، چې 
 چیغې وهي.پکې یو ماشوم په وینو لړلی پروت دی او خور یې ورته 

 

 دغه ویډیو د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو له کلک غبرګون سره مخ شوې ده. 
 

د ټولنیزو رسنیو یو کاروونکي لیکلي، چې په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې تر ټول لوی جنایت؛ د بشر حقوق 
 چېرې دي ایا دغه ماشوم په انسانانو کې نه حسابیږي؟ 

 

 د یوه افغان ژوند ته د طالبانو او پاکستان لخوا د ارزښت ورکولو کچه ښیي. یوه بل بیا لیکلي: دغه ویډیو
دغه راز د فېسبوک یوه بل افغان کاروونکي لیکلي، چې دا د طالبانو نه بښونکی جنایت دی او طالبانو په دې سره  

 «وښودله چې یو ماشوم هم د دوی له شر څخه په امن کې نه دی. 
 

 ټولو خلکو تلفات تر ورکړل شوو رپوټونو څو چند زیات دی، په تېره د ماشومانو او کوچنیانو. خو زه داسې وایم چې د  
 

یو خو په جگړه کې د واړه ـ زاړه او مالمت و سالمت توپېر گران دی او له بله پلوه له بده شامته چې زموږ په وطن 
انو په حقونو او ارزښت باندې، دومره چې کې د انسان ژوند د دوو توتو ارزښت هم نه لري او د ماشومانو او کوچنی

 اړینه ده، څوک نه پوهېـږي.
 

کوچنیان له زدکړو محرومول به خپله د تاوتریخوالي داسې ډول دی چې د کوچنیانو ټول ژوند په منفي ډول متأثره  
ونه شي   کوي، او دا چې د وروستیو جگړو له امله څومره کوچنیان له زدکړو پاتې شوي دي، ښایي حساب یې څوک

کړای، خو د افغانستان د پوهنې وزارت په یوه بیان کې ویلي دي چې په څو وروستیو میاشتو کې د جګړو له امله په  
 ښوونځي ویجاړه شوي. د بیان په یوه برخه   ۱۸۰هېواد کې نژدې 

 راغلي دي:  داسېکې 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://taand.com/main/?p=193525
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-58059899


  

 

 4تر 3 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

 

»په وروستیو اوونیو کې په افغانستان کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستې، چې له امله یي د ټولنې د نورو  
 .قشرونو تر څنګ د زرګونو زده کوونکو د زده کړو بهیر هم اغېزمن کړی دی

 

ځیو د ویجاړېدو  د افغانستان د پوهني وزارت د ښووني او روزني چارو مرستیال وزیر عطا هللا واحد یار وایي، د ښوون
 .او تړل کېدو له امله زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي

 

نوموړی وایي "موږ خپل غږ پورته کړی چې د افغانستان د پوهني وزارت غیرسیاسي بنسټ دی نو غوښتنه مو دا  
 ."ده، چې له ښوونځیو د جګړې د مرکزونو په توګه ګټه وانخیستل شي

 

روښانه نه کړه، چې د دغو ویجاړه شویو ښوونځیو لویه برخه په کومو والیتونو کې ده او د  خو ښاغلي واحدیار  
 .جګړې کوم لوري یې په ویجاړۍ کې لویه ونډه لري

 

د   یې  امله  له  د وروستۍ زوروري څپې  د جګړې  په دې والیت کې  وایي،  جامعي  محمد  اوسېدونکی  یو  هلمند  د 
 .کړو بې برخه شوي دي ماشومانو ښوونځی ویجاړ شوی او له زده

 

 .نوموړی وایي، هلته جګړې دي ښوونځي وران شوي او له ښوونځیو د سنګر په توګه کار اخیستل کېږي
 

میلیونه ماشومان په کې  ۹دولتي ښوونځي شته، چې څه باندې    ۱۸۰۰۰د پوهني وزارت په وینا په ټول افغانستان کې
 په زده کړو بوخت دي.« 

 

جگړو له امله د بې ځایه شوو خلکو تر ټولو متضرر قشر ماشومان او کوچنیان دی. د    دغه راز د نویو پیل شوو
همدې بېځایه کېدو په پایله کې ماشومان او کوچنیان ډېر څه له السه ورکوي او حتی د خوراکي ټوکو د کموالي او  

ه ماشوانو او کوچنیانو  نشتوالي په صورت کې ماشومان او کوچنیان له خوارځواګۍ سره مخ کېږي چې دا په خپله ل
سره د تاوتریخوالي داسې ډول دی چې پایلې یې د ماشومانو او کوچنیانو د ژوند مسیر بېالرې کوي او په ډېر منفي 

 برخلیک یې اخته کوالی شي.
 

( د جگړې له امله د بېځایه شوو ماشومانو او کوچنیانو په باب Save the Childrenد ماشومام ژغورلو موسسه )

 ویلي دي:  داسې
 

زره ماشومان د جنګ جګړو له کبله له خپلو مېنو بې ځایه   ۸۰»تېرې دوه میاشتې "جون او جوالی" افغانستان کې  
 .شوي دي

 

 .اداره خبرداری ورکوي چې دغه ماشومان اوس خوراکتوکو، سرپناه او درملو ته جدي اړتیا لريدا 
 

مه( خپور شوی، د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي  ۳سېف دې چلډرین په خپل تازه رپوټ کې چې نن )سې شنبه د اګست
زره کسان له خپلو سیمو بې   ۱۳۰چې په دې موده )تېرو جون او جوالی میاشتو( کې د افغانستان په کچه شاوخوا  

 .ځایه شوي دي
 

زرو اوړي چې په دوی کې تر   ۶۱۳په رپوټ کې راغلي تېر یو کال افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمېر تر  
 .زره( ماشومان دي ۳۶۲نیم ډېر )

 

یوکورنیو کوربه دی او د ماشومانو ژغورلو موسسې په وینا د افغانستان شمال کې کندوز تر ټولو د ډېرو بې ځایه شو
 .زرو ډېر کسان خیمو او پنډغالو کې ژوند کوي ۶۰دغه والیت کې له  

 

د دې ادارې رپوټ کې خبرداری ورکړ شوی چې "سلګونه زره ماشومان پنډغالو کې د خوراکي او نورو لومړنۍ 
 ".اړتیا وړ توکو د کمښت له کبله د سختې خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي

 

چلډرین دا هم ویلي چې دغو بې ځایه شویو ماشومانو ته کم عمر کې د ودېدو، درنو کارونو او یا وسله والو  سېف دې  
 .ډلو ته د جذبېدو خطر ډېر پېښ دی

 

 دا اداره وایي د تېرو کلونو تر ټولو بدې وچکالۍ او د کورونا وبا وضعیت ال پسې ستونزمن کړی دی. 
 

وسسې مشر کرېس نیاماندي وایي پر دې سربېره چې د وروستیو سختو جګړو  په افغاستان کې د ماشومانو ژغورلو م
له کبله زرګونه ماشومان بې ځایه او په خورا ستونزمنو شرایطو کې کمپونو کې ژوند ته اړوتي " موږ د جګړې بل  
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 4تر 4 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

 

تاتو د ویجاړېدو  اور کې د ماشومانو مرګژوبله کې د بېسارې کچې زیاتوالي او همدا راز د ښوونځیو او روغتیایي تاسیس 
 ".شاهدان یو

 

هغه زیاتوي: "دا باید نړیوالې ټولنې ته د خطر زنګ وي او وړاندې تر دې چې دلته شوي پرمختګونه په بشپړ ډول 
 له السه ووځي، د افغانستان پر راتلونکې پانګونې ته دوام ورکړي."...« 

 

 
 ه. دا د کندهار په پنجوایي کې د بېځایه شوو کوچنیانو یوه ډله د

 

کې د روانې جگړې په ترڅ کې بشري ناورین رامنځته شوی دی، د دې ناورین تر ټولو  د افغانستان په بېالبېلو سیمو 
 لومړني متضررین میندې او د هغوی ماشومان او کوچنیان دي، 

 

 
 

که د دې بشري ناورین مخنیوی ونه شي، لمن به یې نوره هم پراخه شي او د جگړې او رامنځته شوي ناورین لمبې 
 گاونډیانو او ال لرې سیمو ته هم خوله ورواچوي. به د افغانستان 

 

خو حقیقت دا دی چې د همدې نیابتي جگړو په پایله کې لکه تل د عامو    ،ږيـجگړه مار په دې پوهېـږي که نه پوهې
خلکو تر څنگ د دواړو دوښمنو لوریو گڼشمیر وسلوال هم وژل کېـږي او یو ځل بیا د کونډو او یتیمانو لښګر ډېـرېـږي 

 ټولنې ته به ډېرې بدې پایلې ولري، په تېره نوي نسل ماشومانو او کوچنیانو ته. او 
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