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  1 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 
 
 
 
 

  پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د افغانستان
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 
 
 

 )د مقالو ټولگه( 

 
 
 
 
 لیکوال 
 
 

 آصف بهاند 
 
 

 نومبر   ام میالدي کال ۲۰۲۲د 
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  2 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :د کتاب ځانگړنې
 

 ونامي څد تاوتریخوالي  کوچنیانو باندېد افغانستان پر ماشومانو او د کتاب نوم: 
 

   ،لیکوال: آصف بهاند
 

 میاشت،   مبرنوکال عیسوي ام  ۲۰۲۲ټه: د ـېـد خپریدو ن 
 

 . ین پورتالنالاد خپریدو ځای: افغان جرمن 
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  3 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

 
 
 

 :اهدا  
 
 

 هغو ماشومانو او کوچنیانو ته چې
 

 او په مریي  نه دي ورکړل شوي یې حقونه
 

 .ی ورسره شوی دیلتاوتریخوااو نامریي ډول 
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  4 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 

 د مطالبو فهرست 
 
 ام مخ   ۷             خبرې څو لنډېــ  ۱
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې ــ   ۲
 ام مخ  ۱۰               لومړۍ مقاله، وناميڅد تاوتریخوالي        

 

 ام مخ   ۱۳        دویمه مقاله، د ماشومې تر مخې، د هغې د پالر وژنهــ   ۳
 

 د کورونایي قرنطین په اوږدو کې د کورنيــ   ۴
 ام مخ  ۲۰              دریمه مقاله )لومړۍ برخه(، تاوتریخوالي ستونزه        

 

 د کورونایي قرنطین په اوږدو کې د کورني  ــ   ۵
 ام مخ   ۲۴          (، څلورمه مقالهدویمه برخه) تاوتریخوالي ستونزه        

 

 مخ ام   ۲۹  ، پنځمه مقالهتاوتریخوالی له اورني تر کفن او مدفن پورېــ   ۶
 

 )د ننگرهار په غنیخیلو کې چاودنه( ،څو عکسونه څو جملېــ  ۷
 ام مخ   ۳۶                      شپـږمه مقاله      

 

 ام مخ  ۴۲                        ، اومه مقالهد نه وهلو قانون انویــ د کوچن ۸
 

 د ماشوم نړیواله ورځ، کورونا او د تاوتریخوالی ــ   ۹
 ام مخ   ۴۸                    ، اتمه مقالهنوی باب     

 

 ام مخ  ۵۳                ، نهمه مقالهپه غزني کې د کوچنیانو قتل عامــ  ۱۰
 

 ام مخ  ۵۸               ، لسمه مقالهنامریي تاتریخوالی )یخنۍ( د سړوــ  ۱۱
 

 ښوونځي سوځول، د تاوتریخوالي ــ  ۱۲
 ام مخ   ۶۲                 ، یولسمه مقالهلومړنی بنسټ دی       

 

 ام مخ  ۶۶            مقاله  ، دولسمهي مخته چاودنهځد نجونو د ښوونــ  ۱۳
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  5 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 خ ام م ۷۱         ، دیارلسمه مقالهجهادد ماشومانو او کوچنیانو پر ضد ــ  ۱۴
 

 ام مخ  ۷۸        ، څوارلسمه مقاله له رواني اړخه د ماشومانو او کوچنیانو ځپلــ  ۱۵
 

 و توک ه  نش و کې دافغان ماشومانپه ــ  ۱۶
 ام مخ  ۸۲                               ، پنځلسمه مقالهد زیاتوالي ستونزه       

 

 ام مخ  ۸۸              ، شپاړسمه مقالهاو نوی تاوترخوالینوې جگړې ــ  ۱۷
 

 وچنیان باید له کاره منع او ښونځیو  کــ  ۱۸
 ام مخ  ۹۵          اولسمه مقاله، شي ولېـږلته        

 

 د مدرنو وسلو پرمټ له افغان کوچنیانو  ــ  ۱۹
 ام مخ  ۹۹        ، اتلسمه مقالهسره تاوتریخوالی       

 

 د جگړې یوه پایله د کونډو او ــ  ۲۰
   ام مخ  ۱۰۵                    ، نولسمه مقاله یتیمانو د لښکر ډېرول دي        

 

 اصلي متضررین د جگړو او طبعي پېښو ــ  ۲۱
 ام مخ   ۱۱۱                 ، شلمه مقالهښځې، ماشومان او کوچنیان دي         

 

 ماشوم پلورنه، له ماشومانو سره ــ  ۲۲
 ام مخ  ۱۱۵                     ، یوویشتمه مقالهد تاوتریخوالي نوی ډول       

 

 ام مخ  ۱۲۱                      (، دوه ویشتمه مقاله۱) وناميڅد لوږې ــ  ۲۳
 

 ام مخ  ۱۲۶                        (، درویشتمه مقاله۲) وناميڅد لوږې ــ  ۲۴
 

 ام مخ  ۱۳۱                       (، څلیریشتمه مقاله۳) وناميڅد لوږې ــ  ۲۵
 

 ام مخ  ۱۳۷                     (، پنځه ویشتمه مقاله۴) وناميڅد لوږې ــ  ۲۶
 

 ام مخ  ۱۴۲                      (، شپـږویشتمه مقاله۵) وناميڅد لوږې ــ  ۲۷
 

 ام مخ  ۱۴۷                       (، اوه ویشتمه مقاله۶) وناميڅد لوږې ــ  ۲۸
 

 ام مخ  ۱۵۲                       (، اته ویشتمه مقاله۷) وناميڅد لوږې ــ  ۲۹
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  6 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

 ام مخ   ۱۶۰                     (، نهه ویشتمه مقاله۸) وناميڅد لوږې ــ  ۳۰
 

 ام مخ   ۱۶۴                         مه مقالهېـرش(، د۹) وناميڅد لوږې ــ  ۳۱
 

 ام مخ    ۱۶۹                    (، یودېـرشمه مقاله۱۰) وناميڅد لوږې ــ  ۳۲
 

 ام مخ   ۱۷۴                  (، دوه دېـرشمه مقاله۱۱) وناميڅد لوږې ــ  ۳۳
 

 ام مخ   ۱۷۹                  ري دېـرشمه مقالهد (، ۱۲) وناميڅد لوږې ــ  ۳۴
 

 ام مخ   ۱۸۷                 (، څلوردېـرشمه مقاله۱۳) وناميڅد لوږې ــ  ۳۵
 

 ام مخ   ۱۹۲                 (، پنځه دېـرشمه مقاله ۱۴) وناميڅد لوږې ــ  ۳۶
 

 ام مخ   ۱۹۸                 (، شپـږدېـرشمه مقاله۱۵) وناميڅد لوږې ــ  ۳۷
 

 ام مخ   ۲۰۳                  (، اوه دېـرشمه مقاله۱۶) وناميڅد لوږې ــ  ۳۸
 

 ام مخ  ۲۰۹                 (، اته دېـرشمه مقاله ۱۷) وناميڅد لوږې ــ  ۳۹
 

 ام مخ   ۲۱۵                  (، نهه دېـرشمه مقاله۱۸) وناميڅد لوږې ــ  ۴۰
 

 ام مخ  ۲۲۲                   (، څلوېښتمه مقاله۱۹) وناميڅد لوږې ــ  ۴۱
 

 ام مخ  ۲۲۸                 مقاله یوڅلوېـښتنه(، ۲۰) وناميڅد لوږې ــ  ۴۲
 

 ام مخ  ۲۳۵              (، دوه څلوېـښتنه مقاله۲۱) وناميڅد لوږې ــ  ۴۳
 

 ام مخ  ۲۴۱                (، دریڅلوېـښتنه مقاله۲۲) وناميڅد لوږې ــ  ۴۴
 

 ام مخ  ۲۴۵             (، څلورڅلوېـښتنه مقاله۲۳) وناميڅد لوږې ــ  ۴۵
 

 ام مخ  ۲۵۱             (، پنځه څلوېـښتنه مقاله۲۴) وناميڅد لوږې ــ  ۴۶
 

 ام مخ   ۲۵۷               لیکوال بیوگرافيــ د   ۴۷
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  7 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرې  څو لنډې
 

  اسباب   د ژوند  ،ژوند  . انسانان، طبیعت،ږيـېرېدو سره هرڅه بدلېتد وخت په  
مثبت ډول نه، ، په چې زموږ په وطن کې ډېره سلنه یاد شیان شامته له بده او...

 .ږيـبلکې په منفي ډول بدلې
 

د  د ماشومانو او کوچنیانو پرضد  زموږ په وطن کې  د یادو بدلونونو په لړ کې  
په افغان    چې اوسمهال  تاوتریخوالیبدل شوي دي او هغه    ي ډولونه همتاوتریخوال

ټولنه  افغان  او  او کوچنیانو پر ضد   کې،  کورنیو  روان دی  د ماشومانو  ،  عمالً 
 ونلري.  ښایي په نړۍ کې ساری

 

په   ضد د تاوتریخوالي  د ماشومانو او کوچنیانو پرالو په دې ټولگه کې  قزما د م
دي چې همدا اوس زموږ په ټولنه او   شوې، داسې مستندې بېلگې په نښه  باب

 .کورني ژوند کې روانې دي
 

تاوتریخوالي ستونزه« نومي اثر  »د افغانستان له ماشومانو او کوچنیانو سره د  ما  
 : چېوو ي لیکل کې ال پخوا

 

زموږ په هېواد افغانستان کې د ماشومانو او کوچنیانو پر ضد تاوتریخوالی د »
حیثیت لري، چې زموږ د ټولنې په یوې محسوسې او عیني    څوناميیوې داسې  

تر اوسه زموږ هر نسل، هره لسیزه، هر کال،   څوناميستونزې بدله شوې ده. دا  
ونو گهره شیبه د سل  هره دقیقه او    هره میاشت هره اونۍ، هره ورځ، هر ساعت،

او راتلونکی ژوند   ونو، لکونو او میلیونونو ماشومانو او کوچنیانو اوسنیگ، زر
 « .ځپي او د تباهۍ کندې ته یې ور پورې وهي
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  8 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

دا دی چې د ماشومانو او کوچنیانو   رټول ټینگاد مقالو په دې ټولگه کې هم زما 
مستندې بېلگې وړاندې کړم چې ټول خلک له دې ستونزې    د تاوترخوالیضپر  

د حقونو  نو  ا، دغه راز د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د ماشومانو او کوچنیخبر شي
د تاوتریخوالي د ستونزو په   ،وي ديروښانه کړای ش  اتپه چوکاټ کې موضوع

 شوې دي.  په کې ښودل باب خبرې په کې شوې دي او ستونزو ته د حل الرې
 

 :چېپرې کوم  ټینگار ما پخوا هم ویلي دي او اوس هم 
 

ټولنې   د هرې  پوه کړای شي چې  دې  په  باید  ترسره کونکي  تاوتریخوالي  »د 
وگړي چې له خپل نوي نسل سره تاوتریخوالی کوي، هغوی په حقیقت کې خپلې  
راتلونکې ته اور اچوي او هر څه په ایرو بدلوي. د تاوتریخوالي پر ځای باید له  

له غوښتنو سره سم نو بڼه د وخت  او مدرنه  ي نسل سره مینه وشي، په نوې 
موږ  به  ډول  دې  په  ولري.  ژوند  هوسا  او  راتلونکې  ښه  څو  شي؛  وروزل 

ږو چې ښه پوه نوی نسل ولرو او پایله به یې دا وي چې یوه خورا نیکمرغه ـوتوانې
 او ښېرازه ټولنه ولرو.

 

نړۍ   ټوله  په  پایلې  تاوتریخوالي  او  د  ماشومانو  له  دي.  ثابتې شوې  منفي  کې 
هغوی   د  وکړئ،  مینه  سره  هغوی  له  ځای،  پر  تاوتریخوالي  د  سره  کوچنیانو 

 ږدوئ.« ـروزنې ته پاملرنه وکړئ او په ډېرې مینې سره عاطفه ورولې
 

او کوچنیانو پر   په  د ماشومانو  لومړي ټوک  د  د ستونزې  تاوتریخوالي  د  ضد 
زما داسې مقالې را ټولې شوې دي چې  وگه کې هم  څېر، د ورته مقالو په دې ټ

په یو ډول نه یو ډول، له ماشومانو او کوچنیانو سره د روان تاوتریخوالي په باب 
د   شوې،  نښه  په  کې  په  بېلگې  تاوتریخوالي  د  دي،  راغلي  کې  په  بحثونه 
تاوتریخوالي د ستونزو په باب خبرې په کې شوې دي او ستونزو ته حلالرې  

 دي.  ښودل شوې 
 

ضوع باندې چې څومره مقالې  ما د ماشومانو او کوچنیانو پرضد د تاوتریخوالي مو
توپیر سره لري، په لومړیو کې مې ضوع یې یوه ده، خو سرلیکونه یې لیکلي، مو

سرلیک    «له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه»د افغانستان  ورته  
په جال    ټاکلی و پخوا  یې  مقالې  ډېری  بڼه خپرې شوې وې؛ خو چې  کتابي  او 

بیا مې  تاوتریخوالي»  وروسته  د  باندې  کوچنیانو  او  ماشومانو  پر  افغانستان   د 
سرلیک ځکه ورته خوښ کړ چې د ماشومانو او کوچنیانو پر ضد د  «  وناميڅ

 .تاوتریخوالي څپې نورې هم قوي او مرگونې شوې

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_tawtrikhwaly_stonza_ketab8.pdf


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  9 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

شوي دي    لړراو  ېمقال  ېداس(  ۴۵)  تېښلوڅ  هځزما پن   ېک  ولگهټ  ېد مقالو په د
روانو  د  او    وید ترسره شو  ېباند  انویانو او کوچنمپر افغان ماشو   ولډپه مستند    ېچ

خبر  خوالویتاوتر باب  ر  ېپه  دستونزو  دي،  او    ېشو  لړـ راسپ  ېښېشوي  دي 
 . ید ې شو هښورته په ن ېحلالر

 

پر افغان ماشومانو او   ېشي چ  ینور اثار وکوال  هته ورت  ېدا او د  ېده چ  لهیه
موثر واقع    ېک  لوړو  هځاو له من  ويیپه مخن  خواليید روان تاوتر  ېباند  انویکوچن
 شي.

 

 له یپه ه ځېور ېهغ د
 

 آصف بهاند  یپوهندو
 

 ه ېټن ړۍام کال د نومبر لوم  ۲۰۲۲ د
 

 فیدرسلېه
 

 نمارک ډ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  10 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 
 
 
 
 
 

 ماشومانو او کوچنیانو باندې د افغانستان پر 
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 لومړۍ مقاله
 

که د نفرت پر ځای مینه وکړو، له ډېرو ستونزو به خالص یو او ټولو سره به 
 مو مرسته کړې وي! 

 

ي ستونزه( په ترڅ  ر د تاوتریخوالسماشومانو او کوچنیانو    ما د همدې مقالو)له
کې څو ځلې د کوچني د قانوني سن په باب د ملگرو ملتونو د اړوند څانگو د  

 خبرې کړې دي. بابپریکړو په 
 

اشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي په باب گڼې مقالې او کتابونه لیکل له م
اغیز وکړي،  مثبت  باندې  پر خلکو  پر ځای چې زموږ  د دې  دي، خو  شوي 
تاوتریخوالی نور هم په ډېرېدو دی او لیدل کیـږي چې د هرې ورځې په تېریدو  

ټو د  زموږ  او  کېږي  پیدا  را  ډولونه  نوي  تاوتریخوالي  د  بېدفاع سره  پر  لنې 
ماشومانو او کوچنیانو باندې تطبیقېږي او د ې ناوړه دود ته نور هم باد ورکول 

 کېږي.
 

د یو چا شخصیت د تاندې ځوانۍ په موده کې جوړېدونکی وي، که پام ورته ونه 
 او فشارونو سره مخ وي، نو څه به وشي؟ شي او له رنگارنګ تاوتریخوالي 

 

انو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي یوه جال او د  کورنی تاوتریخوالی، له ماشوم
جدي بحث وړ برخه ده. د کورنیو د مشرانو خپلمنځي تاوتریخوالی یو له همدې  
انگېري چې نو زموږ د خولې  داسې  مواردو څخه دی چې ډیری مشران یې 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian_aw_tawtrikhwalay1.pdf


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  11 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

عداوت او یا الس اچول یا وهل ټکول په ماشومانو او کوچنیانو باندې هیڅ اړه  
مگر په نړۍ کې د ماشومانو او کوچنیانو د پالنې، ساتنې او روزنې نه لري،  

ډېری څېړونکي او متخصصین پر دې باور دي چې د کورنۍ د غړو تر منځ نا 
 او کوچنیانو له پاره د تاوتریخوالي حیثیت لري.  وړه جال چلند، د ماشومانو 

 

ماشومانو اوکوچنیانو فزیکي او له ماشومانو او کوچنیانو تاوتریخوالی، یوازې د  
جنسي زورونه نه ده، بلکې د کورنۍ د مشرانو او نورو غړو خپلمنځي لفظي یا  
فزیکي بد چلن له رواني پلوه د ماشومانو او کوچنیانو د زورونې المل کېـږي او  
ډېر ژور رواني منفي اغېز پرې کوي چې پایله یې د کوچنیانو ژوند تر ډېرې 

 ر منفي اغېز الندې ساتلی شي.اوږدې مودې پورې ت
 

هغه ماشومان او کوچنیان چې د لنډې یا اوږدې مودې په مخه د کورنۍ د مشرانو 
د خپلمنځي لفظي یا فزیکي تاوتریخوالي شاهد وي، ډېر ژور منفي اغېز ورپه 
برخه کېږي. د کورني تاوتریخوالي ډېری ډولونه پټ پاتې کېږي، د همدې له  

او اسنادو ته    رپوټونوگې نه په نښه کیدای، خو که ځینو  کبله یې ډولونه او بېل
پاملرنه وشي، د کورني تاوتریخوالي په باب کېدای شي ځینې حقایق په نښه شي. 

ې یو عادي تعریف ته پام وشي،  د همدې حقایقو په رڼا کې که د ماشوم زورون
بلل  ډېری کړنې دي چې ماشوم زورونه  ټینگار سره ویل کېږي چې  په  هلته 

 کېـږي، ځینې یې په الندې ډول دي:» 
 

 ــ د هر چا له لوري چې وي، هغه کړنه چې د ماشوم د ازارولو سبب شي،
 

 ــ د کورنۍ د نورو غړو بد او ناوړه چلن، 
 

 ل دواړه ماشوم زورونه بلل کېدای شي،ــ د بد چلن اورېدل او لید 
 

 ــ د ورځني ژوند د بېالبیلو اړخونو په زوره کنترول او څارنه، 
 

 ــ د کورنۍ د نورو غړو لفظي یا فزیکي تهدید، 
 

 او...«  ــ د کورنیو څارویو وژنه او زورونه،
 

هغه کوچنیان چې په کورنیو کې یا له بد چلن سره مخ وي او یا د بد چلن ننداره  
 کونکي وي، د ځانگړو نښو لرونکي وي: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pafSFof7noc


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  12 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 ــ ډېر قهرجن وي او په خوشې خبره قهر یا خوشکه کوي، 
 

 ــ تل ډار او خپگان ورسره وي، 
 

 ــ په ټولنه کې یې چلن ناسم وي، 
 

 ــ په ښونځي کې ضعیف وي.  
 

د ماشومانو او کوچنیانو د اساسي روزلو یو زړه سواندی متخصص د کوچنیانو  
 · ویلي دی: داسېد روزنې په برخه کې 

 

   :لیکلي Ajmal Khan نن په ډېرو هېوادونو کې د پالر ورځ ده. ښاغلي »
 

 مې ډېر سخت کارونه کړي دي خو تر پالرولي سخت کار نشته."   "په ژوند کې
 

هغه رښتیا وایي د اوالدونو روزنه د ماغزو تر جراحي سخت او پېچلی کار دی. 
له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې برخې ته هېڅ پام نه دی شوی له پوهنتون  

پوهېږي چې له جسمي او  لوستي نیولې تر بشپړ نالوستي پورې ډېری وګړي نه 
رواني پلوه یو روغ انسان څه ډول وي پاتې خو د روغ انسان روزل شول. تر  
هغو چې موږ پر ماشوم روزنه پانګونه نه وي کړې او له بل هر څه څخه مو  
او ښه راتلونکی ونه  دا ټولنه به هېڅکله ښه ورځ  لومړیتوب نه وي ورکړی 

 ویني. 
 

پلرونو ته بختوره وي چې د خپلو اوالدونو د ښې روزنې  د پالر ورځ دې هغو  
 « په پار یې هڅه کړې وي د خپلو ناسمو او غلطو تجربو پرځای یو څه زده کړي.

 

که د نفرت پر ځای مینه وکړو، له ډېرو ستونزو به خالص یو او ټولو سره به 
 مو مرسته کړې وي! 

 

 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/AbdulHamidOsmaniBahij?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAf-oIsmAj8f3KgSfI-2nV1u5rwWCBl9FYFjAutKCARKwAtqIjX2pmyo0DF2-YP5mhHMHJW-Ve7UjUZ
https://www.facebook.com/ajmalkhan.afg10?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCVg0yr5BK3b7bIzrgzVBpgb14TH6msVcu-IGcoZI9L26XlN4Bu7FLLTP-w24Nu_WQTIU_vBLS5_BMF&fref=mentions


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  13 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 
 
 

 د ماشومې تر مخې، د هغې د پالر وژنه 
 

 افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د 
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 دویمه مقاله 
 

 

دنیا ور   اوښکو ته څوک ځواب ویلی شي. چې ولې یې ودانه  د دې ماشومې 
 ونړوله. ولې یې بې پالره کړه. ولې یې د هغه سترګو وړاندې ور وواژه.  

 

بچۍ! مونږ وبخښه، مونږ بې وجدانه انسانان یو. د دې وطن خلک د جهالت په  
 وروستۍ پوله والړ دي.

 

 انسانه! انسانیت پاره پاره 
 

 جان آغا بهار                                      
 

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  14 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 

 حېوان په ټول عالم کې سړی نه شو یو»
 « له ځناور شيـپـه خـې پـدا انسان دی چ

 

 ( استاد پسرلی )
 

د تاوتریخوالي ډولونو ته په کتو سره یې که هر ډول ته وکتل شي او وڅېړل  
تېره بیا له کوچنیانو سره شي؛ یو تر بل بدتره او پایلې یې ورانونکې دي، په  

منفي  رواني  ژور  باندې  هغوی  پر  چې  دی  تاوتریخوالی  داسې  تاوتریخوالي 
 تاثیرات پر ځای پرېـږدي.

پرون د میډیا تر ستوني داسې راووتل چې په یوې تازه پېښه کې په کندهار کې  
پالر وژل شوی دی. د ماشوم  تر سترگو وړاندې د هغې  جلۍ  ۍ  چنویوې کد  

 دی.   ی اوج او وحشتلالر وژنه د تاوتریخواد پترمخې، 
زموږ په ټولنه کې له ماشومانو او کوچنیانو سره تاوتریخوالی روان دی او ښه  

وتښتوله،   مهساکال په مارچ کې یې په نره توره؟    ۲۰۱۹په کش کې روان دی. د  
وې وژله او مړی یې چیرې ورته وغورځاوه؛ خلکو ژړاوې او گیلې کولې چې  
ماشوم خو څوک نه وژني، قاتلینو ولې داسې وکړل، پایله یې دا شوه چې قاتلین  

 کم سنه دي او... 
ه او د مړه پالر د ماشوم ټول  اوس یې ماشوم پرېښود مشر )پالر( یې ورته وواژ

 عمر یې په زهرو والړه، اوس به خلک او چارواکي څه نوم پرې ږدي؟ 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_tawtrikhwaly_sonamy9.pdf


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  15 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 

 »که هر څو یې سازومه نه سازېږي 
 پـښـتـانــه دي د کـږو کـاڼـو دیـوال« 

 
 )خوشال خټک( 

 
 که هر څو یې ورته لیکم نه یې لولي 
 وطنوال دي هم ړانده هم بې غوږونو 

 

 )آصف بهاند( 
 

یوه واړه کوچڼي تر سترگو وړاندې د هغه قهرمان، د هغه پالر په ډزو وژل،  د  
وینې یې تویول او ژوند ورنه اخستل؛ په هیڅ قانون او په هیڅ کلتور کې نه شته  
او په هیڅ ډول توجیه کېدای نه شي، خو زموږ په هېواد کې دا کار پرون تر 

 د ویزې په خاطر او یا هم... سره شو، یا به د ثواب په پار شوی وي یا به د جنت  
 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  16 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

که د دې شخص وژونکي تعلیم کړی وای، د تاوتریخوالي په چاپېلایر کې نه وای 
لوی شوي، د کورنۍ، ښونځي او ټولنې له لوري، په درسونو کې د انسان ارزښت  
ورښودل شوی وای او عاطفه ورلېږدول شوې وای، هیڅکله به یې دا کار نه 

 وای تر سره کړی. 
 

ا کې یې د خبر او عکسونو په خپرېدو سره لکه تل رنگارگ نظریات په میډی
 ورکړل شول چې یو ځو غبرگونونه یې دلته را اخلم: 

 

 ولیکل:   داسېښاغلي نعمان دوست 
 

 پرښتې ژبه د تور ابلیس وحشت ګونګه کړې،د دې »
 

 دا نشې غږیدلی، 
 

 د وحشتونو په لمبو کې زما د سوزیدلي وطن کوچنۍ ښاپیرۍ!
 

 ستا خاموشي مې سر کې داسې شور جوړ کړ چې د انفجار خطر یې محسوسوم. 
 

 ګلې!
 

 خوږې نانځکې! 
 

 ! ستا له ترهیدلو سترګو ځار شم
 

 ،انسانیت جنازه وختي پورته شوېهمداسې خاموشه پاتې شه؛ دلته د 
 

 دلته د اشرف المخلوقات په لیدلو وحشي ځناور سر وخوځوي او ووایي:
 

 ښه ده چې انسانان نه یو.
 

 ګلې!
 

 د وحشت دا ستره خاطره دې د زړه په کوچنۍ هدیره کې ښخه کړه.
 

 دلته ستا د ګڼو همزولو په کوچنیو زړونو کې د دغه شان لحظو یادونه ښخ دي. 
 

 :نو
 

https://www.facebook.com/numan.dost.73?epa=SEARCH_BOX


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  17 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 “ربه ربه زما ربه 
 لیونی شوم په فکرونو 

 څنګه خور قهر او غضب کړم 
 په صحرا او سرو ګلونو” 

 
خبر دی چې کندهار کې ځناورو وسلوالو د دې ماشومې په مخکې یې پالر ور  

 «ته ویشتلی.
 

 داسې څرگند کړی دی: نظر دغه راز ښاغلي اسماعیل یون خپل
 

 د چا په زمانه کې؟ »
خو کوم وحشت   زمانه ده نه د نمرود ، نه د فرعون زمانه ده نه د یزید،نه د شداد  

او دهشت چې روان دی دا د ولسواکۍ او اسالمي جمهوریت په زمانه کې دی،  
یو پلو د نړۍ د مدنیت توغ    دا د مالواکۍ او اسالمي امارت په زمانه کې دی.

ا د نړۍ د دویم نمبر  ږي او بله خوا د اسالمي خالفت بیرغ رپاند دی. یوه خوـیـرپ
باران توصیف  د  نمبر مال  ـاورې مفکر  دویم  د  نړۍ  اسالمي  د  بله خوا  او  ږي 

خو د شعارونو په دې ګرم تنور کې بیا زما د وطن تنکي نرګس    ستاینې کېږي،
 . ورېتېږي

 

د نړۍ پر مخ به داسې څوک وي چې څو شېبې دې ترهېدلي تصویر ته په مسلسل  
هغه وېرېدلې چې د خپل پالر    ترهېدلې هوسۍ ګوټې ده،ډول وګوري؟ څومره  
اوس به یې د پالر له    هغه وایي چې اوس به بل ډز کېږي،  تصویر ته نه ګوري،

 زړه به یې درزېږي،   سینې بله ګولۍ وځي، اوس به یو ځل بیا دا مه مه کوي،
 شونډې به یې رپېږي او سلګۍ به یې بندېږي.

 

خو که څوک غواړي    ،پالر دې الړ لورېدا دی زما د وطن د ژوند تصویر.  
نو ستا پر زړه    ،ستا د پالر د ژوند د وروستیو شېبو او سلګیو تصویر وګوري 

ه به هر څه وګوري. هو لوري!  تهل  ستا سترګې دې بېرته کړي،  دې الس کېږدي، 
د پالر د ژوند وروستۍ    ې،ږ کې و نیولـکله چې دې د شپې نا وخته مور او نیا غې

بیان کړه او همدا داستان بیا هغې نړۍ کې د خدای    يک ټټکي په   شېبې دې ورته
 حضور ته هم په همدې بڼه تېر کړه.

 

ای د ایمان او وجدان خاوندانو! هغه ملي بیرغ ته خو ګورئ کنه چې د شهید  
 « دې وطن یو ارماني شهیده پر مخه دې ژېړي ګلونه...  مخې ته هسک دی، ای د

https://www.facebook.com/ismael.yoon1?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARCZEx82UxJB7eSkW3JuHhyAmhflHaGLr5Epv85p3Pyc4OLJd2cKH0UXMo2eWTSeOeEB83Cbm5uydnHJ


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  18 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

 دي:   لیکليجان اغا بهار داسې 
 

 اخ؛»
 

 یتیمې بچۍ!
 

  ، له ما واخله  ،مه را ګوره، داسې مه راګوره. ستا معصومانه او مظلومانه لیدل
تر د دې وطن باچا پورې ټولو ته لوی شرم دی. څه بې وجدانه یو، ان د وجدان  

 په عذاب هم نه اخته کیږو. 
 

 بچۍ!
 

انسانانو قاتل و، فرعون و، کارون و، نمرود ،  و  ستا پالر د دې وطن د ټولو 
 نګیز و، هټلر... ځکه یې داسې سزا ورکړه. چ
 

 بچۍ!
 

ستا له سترګو لوېدلې اوښکې ولې معجزه نشوې. ستا سلګیو دې نړۍ ته ولې  
 ټکان ورنکړ. 

 

 بچۍ!
 

ستا د سترګو پر وړاندې یې ستا د قبله ګاه له سینې څخه مرمۍ پورې ــ راورې  
 وویستې، ان وینو یې ستا "ګالبي" غومبرې در ولړل. 

 

 بچۍ!
 

 «بچۍ!
 

سره له دې چې د ټولنیزو شبکو ځینو کارنو د دې پېښې د عکسونو د نه خپرېدو 
 لیکلي دي:   داسېهیله کړې وه، خو استاد محمد تنها بیا 

 

او  » ماشومې  د معصومې  هم  څه  دیکه  دردوونکی  انځور  پالر  خو    ،مقتول 
پرېږده چې همدا دردونه له تربګني نیولې بیا تر دینې ټېکې پورې د هر قتل  
نجس جواز پر وړاندې د افغان انسان په زړه کې څړیکه، کرکه او بغاوت پیدا 

 کړي.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007740374653&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARBZ5b6S7PEO3O0wdaukS1W6V4SzNj4oJJuAM0H8RJ6kbZst31lLAOVd03URTu-dKbJMdraQSoVq_3c6
https://www.facebook.com/mohammadRtanha


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  19 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 .ځینې سخت دردونه د اوږدمهاله درملنې لپاره ښه نسخه ثابتېدالی شي -
 «دکندهاروحشت#
 

 
 

 زما د وطن له نوي نسل سره داسې کېـږي، 
 

 عرض وکړو،چا ته ووایو،چا ته 
 

 خدای خویې خپله ویني او...
 

  
 
 
 
 
 
 

 د کورونایي قرنطین په اوږدو کې د کورني 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA?source=feed_text&epa=HASHTAG


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  20 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 تاوتریخوالي ستونزه 
 

 )له ماشومانو، کوچنیانو او ښځو سره تاوتریخوالي(
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د 
 

 ونامي څ تاوتریخوالي  
 

 درېـمه مقاله 
 

 

تندر له بل ځای څخه نه را پریوزي، بلکې همدا ټولنه ده او  تاو تریخوالی لکه  
همدا مشران دی چې له کوچنیانو او ماشومانو سره یې په پوهیدنه یا نه پوهیدنه 

 .کې، په رنگارنگ بڼو سره کوي 
 

 

د کورونا د ستونزې په لړ کې او تر کورونا وروسته د ګڼو ستونزو نوملړ به 
به یې د اوسني ژوند بیالبیل اړخونه زیانمن ډېر اوږد وي چې ورانوکي پایلې  

کړي او تر کورونا وروسته راروانې هر اړخیزې ستونزې به کلونه وخت د 
 خلکو ژوند له هره اړخه زیانمن کړي.

 

همدا اوس په خبرونو او رپوټونو کې ویل کېـږي چې په ګرده نړۍ کې د قرنطین 
ړه شوې ده په تېره د ښځو،  له وضعه کېدو سره سم د کورني تاوتریخوالی کچه لو

ماشومانو او کوچنیانو پر ضد. دا ستونزه  یوازې په وروسته پاتې ټولنو کې نه 
ده رامنځته شوې، بلکې په پرمختللو هېوادونو کې هم د ګڼو تاوتریخوالو رپوټونه 
په   قرنطین  د  هېواد و،  لومړنی کوربه  د کورونا  دي. چین چې  ورکړل شوي 

تاتریخوالی په کې رامنځته شوی دی چې، تر پخوا څو دوران کې دومره کورنی  
چنده زیاتې شمېرې ښیي. په ځینو هېوادونو کې یې د دوه ال درې برابره کېدو  

 رپوټونه هم ورکړل شوي دي. 
 

پرته له شکه چې قرنطین د کورونا ویروس په مخنیوي کې ډېر موثر دی، خو  
نورې ستونزې هم زېږوي  د ټولو خلکو په کور پاتې کېدل په کورنیو کې دننه  

چې هره ټولنه د خپلو جال امکاناتو او کلتوري چار چلن په چوکاټ کې له یو  
شمېر نوو ستونزو سره مخ کېـږي چې تر ټولو عامه ستونزه د کورنۍ د غړو 
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  21 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

تر منځ د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو مسا له ده، په تېره په افغانستان غوندې 
ټولنه   او ټولنه چې یوه نرواکي  او په داسې حاالتو کې د ښځو، ماشومانو  ده، 

 کوچنیانو پر ضد تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسېـږي.  
 

د قرنطین په شرایطو کې باید ټول په یوه کور حتی په یوه کوټه کې د اوږدې  
 موې له پاره سره راټول وي، په دې منځ کې د کورنۍ د ټولو غړو تر منځ د:  

 

 ــ وکوه! 
 ــ مه کوه!  
 ــ تا وکړل، 
 ــ ما وکړل، 

 او... 
 

پایله یې  خبرې او امر و نهیه سره تبادله کېـږي، خبره کشکړپ ته رسېـږي او  
 وهل ټکول وي چې ډیره سلنه متضررین یې ښځې، ماشومان او کوچنیان دي.

په پار   ۱۹د کوید  نتونیو گوترشاسره له دې چې د ملګرو ملتونو عموي منشي 
جګ   غـږد وضع شوي فرنطین په لړ کې له ښځو سر د تاوتریخوالي په پار خپل  

کړی دی او ټولې نړۍ ته یې خبر داری ورکړی دی چې د قرنطین په اوږدو  
کې د ښځو پر ضد تاوتریخوالی ډېر شوی دی؛ خو بیا هم د نړۍ په پرمختللو او 

او   ټولنو  پاتې  د  وروسته  سره  کوچنیانو  او  ماشومانو  ښځو،  له  کې  هېوادونو 
تاوتریخوالي سلنه ډېره لوړه شوې ده؛ په تېره په وروسته پاتې هېوادونو کې لکه 

 زموږ هېواد افغانستان. 
 

په پرمختللو ټولنو کې خو شته دي داسې قوانین او امکانات چې له هغو نه په  
په   زموږ  ته شکایت وکړي؛ خو  پولیسو  متضررین کوالی شي  استفادې سره 
هېواد کې نه یوازې قوانین نه شته، بلکې کور دننه او د حکومت یا دولت په  

خوله زغمي،  ادرس یې هم د غږ د اورېدو څوک نه  شته متضررین یې په پټه  
هر څه پټ پاتې کېـږي او دا حالت د ښځو او ماشومانو پر فزیکي او راوني  

 حالت باندې، لنډ مهالی او اوږود مهالی بد اغېـز پرېباسي.
 

هغه هېوادونه چې  په دې برخه کې قوانین او امکانات لري، هغوی هم خپل غږ  
ن داد ته رسیدگي ایستالی شي، هم شکایت کوالی شي او هم یې پولیس او مسؤلی

کوالی شي؛ خو بیا هم لیدل کېـږي  چې د قرنطبن په دوران کې تاوتریخوالی 

https://www.bbc.com/persian/world-52182012


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  22 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

د خپلو    رپوټونه  ډېر شوی دی. نارینه خپله ښځه  یوه  اسپانیا کې  په  وایي چې 
 ومانو په مخ کې ووژله.  ماش
 

ښایي زموږ په هېواد کې هم همدا حالت روان وي، خو د قانون د نشتوالي په  
وجه او پر ټولنه باندې د دودودیزو قوانینو د حاکمیت له کبله ډېری متضررین 
حال نه وایي او د تاوتریخوالي ترسره شوي ډولونه پټ پاتې کېـږي. د دې خبرې  

دې لړ کې له نارینوو سره هم تاوتریخوالی کېـږي،    یادول هم اړین دي چې په
 خو د ښځو د شمیر په پرتله ډېر لږ دی. 

 

د سترگو لیدلي حالونه وایي چې د قرنطین په دوران کې د کورنیو د ژوند عمومي 
او ورځني پروګرامونه ګډوډ شوي دي، یو بل ته درناوی او مینه لږه شوې ده او  

 په ډېری کورنیو کې د تاوتریخوالی حالت برالسی شوی دی.  
 

یلو برخو کې دا چې وروسته تر کورونا به نړۍ څه ډول وي؟ او د ژوند په بېالب
به څومره بدلونونه راځي، په تېره په اقتصادي برخه کې، دا به پرېـږدو راتلونګې  

 ته.  
 

د قرنطین په دوران کې زموږ په هېواد افغانستان کې د کورني تاوتریخوالي یو  
الس   ورسره  کورنۍ  ډېری  اوس  همدا  چې  دي  ستونزې  اقتصادي  هغه  دلیل 

کورنۍ شته چې حتی د ورځني خوراک   گرېوان دي. زموږ په هېواد کې داسې
له پاره هم څه نه لري چې په دې ډول ولږه د کورنا د یو مرستندي په ډول د  
خلکو د ژوند له پاره بل تهدید شمېرل کېـږي. په دې لړ کې خینو خلکو ته د 

 ځانوژنې فکر هم په سر کې پیدا شوی دی. 
 

جهان  تېرو ورځو کې د »زموږ درانه او پوه قلموال »ف، هیرمند« په همدې څو  
یوه مقاله خپره  « ترسرلیک الندې  بعد از کرونا جهان متفاوتی خواهد بود...؟؟ 

کړه. په هغې مقالې کې پر دې بحث شوی دی چې تر کورونا وروسته نړۍ به 
 راغلي دي:  داسېبیخي بدله نړۍ وي. د هغې مقالې په یوه برخه کې 

 

تا هنوز پایان این تراژیدی سرتاسریی انسانی معلوم نیست، اما زنگ خطر  »...  
عظیمی که به صدا در آمده است، به اضافه  مرگ و میر وسیع آدم ها، بحران  

به همین سبب دانشمندان و  د.خواهد بو  19بحران کووید  عمیق اقتصادی بعد از  
آن   اند که  این زمینه  در  امروز مصروف و سرگرم پژوهش  ها،  سوسیولوگ 

https://www.bbc.com/persian/iran-features-52182085
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Hermand_f_jahan_bad_as_corona.pdf


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  23 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

چه دنیای در انتظار ما نشسته است، موضوعی    19سوی تنگنای مرگبار کووید  
 « .که این تحقیق درحد توان به آن پرداخته است
ول بدلېدونکې ده، ګڼې ستونزې به د تر کورونا وروسته نړۍ په هر اړخیز ډ

ټولنیز ژوند په ډېرو برخو کې رامنځته شي، چې موږ باید سر له همدې شېبې  
ځانونه ورته چمتو کړو، څو ځانونه داسې برابر کړو چې له راروانو ستونزو  
د   چې  وشي  فکر  باید  دې  پر  پاره  له  اوس  د  خو  ولرو،  توان  مقابلې  د  سره 

کې څنگه کېدای شي چې په کورنیو کې له ماشومانو،   کورونایي قرنطین په ترڅ
 کوچنیانو او ښځو سره د روان تاوتریخوالي مخه ونیسو؟ 

 په وخت  دې ستر او نړیوال اقتصادي او روغتیایي ناورین  ــ د اوس له پاره د
او دتاوتریخوالي پر ضد ځانگړي  رسنی باید د کرونا عامه پوهاوی وړیا کړي  کې

 پروگرامونه وړاندې کړي،  
 

د دې ستونزې د نسبي له منځه وړلو یا راکمولو له پاره تر هر چا او هر څه  ــ  
نه مخکې باید  کور دننه او د باندې له وطن څخه زموږ میډیا په پراخه ټوگه په 

تبلیغات وکړي  خپله خوښه د انساندوستۍ او وطندوستۍ له مخې داسې خپرونې او  
چې له یوې خوا خلک د ښو خپرونو په لیدلو مصروف کړای شي او له بلې خوا  
د   چې  شي  وښودل  دا  سره  تشریح  او  توضیح  په  قوانینو  مدني  او  انساني  د 
تاوتریخوالي پایلې تل منفي وي او که رسنۍ دا انساني کار وړیا نه کوي، حکومت 

ستو سره د هغوی د کار جواز لغو باید له خپل واک او صالحیت نه په کار اخی
 کړي،

 

ټاکلو    ــ او  قرنطین  د  او  خطرونو  د  کورونا  د  باید  متخصصین  او  مسؤلین 
الرښوونو د نه مراعات او له ماشومانو، کوچنیانو او ښځو سره د تاوتریخوالي 
د تر سره کولو په صورت کې د درنو عواقبو په باب د میډیا له الرې پر لپسې 

 ورکړي، خبرداری 
 ــ او... 

 
 

 
 

 د کورونایي کرنتین په اوږدو کې 
 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  24 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 یمه برخه دو 
 

 له ماشومانو او کوچنیانو سره د لوږې تاوتریخوالی
 

 ونامي څد افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي 
 

 ه مقالمه څلور
 

 

نیز  آن  واکسین  و  میکشد  را  کودک  هزار  گرسنگي روزانه هشت  »ویروس 
آن  بارٔه  در  ها  در رسانه  هرگز  اما شما  است.  موجود  که  دارد،  نام  »غذا« 

 نخواهد شنید، میدانید چرا؟
 

 چون گرسنگي ثروتمندان را نمی کشد.«
 )...؟(                                                

 

 

 
 

بیا هم له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه، دا ځل خبره بل ډول  
ده، دا ځل له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالی له غیر مستقیم ډول سره 
مخ یو، دا ځل د کورونا له ناروغۍ نه د یوې بلې رازېـږېدلې ستونزې سره  الس 

غه هم هغه لوږه چې تر ټولو  نه مخکې سره،  ه  څوناميگرېوان یو، د لوږې له  



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  25 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

تر برید پورې اغیزمن کړې    څوناميزموږ د ټولنې ماشومان او کوچنیان یې د  
به د افغانستان د ماشومانو او کوچنیانو    څوناميدي. زه  فکر کوم چې د لوږي  

 له پاره، تر کورونا هم وژونکې وي.
 

ډېرې ښې لگېـږي    دغه څو جملې مې چېرې له نظره تېرې شوې وې، چې دلته 
او زه به یې راوخلم، خو دا باید ووایم چې زما تېروتنه دا وه چې ما یې د لیکوال  
 نوم او پته نه ده یادداشت کړې، زه به یې پرته له ژباړې کټ مټ دلته کېـږدم: 

 

نیز  آن  واکسین  و  میکشد  را  کودک  هزار  گرسنگي روزانه هشت  »ویروس 
موجود   که  دارد،  نام  آن »غذا«  بارٔه  در  ها  در رسانه  هرگز  اما شما  است. 

 نخواهد شنید، میدانید چرا؟
 

 چون گرسنگي ثروتمندان را نمی کشد.«
 

دلته باید بیا په تکرار سره وویل شي چې د ټولنې کومه ډله انسانان د ماشوم او  
کوچني په نوم یادوالی شو، زموږ په ټولنه کې لکه ډېری نور شیان، دې مسا لې  

 ل ډول کتل کېـږي او نړیوال قوانین بل څه وایي.  ته هم ب
 

دا په ټوله نړۍ کې  یو منل شوی حقیقت دی چې د ماشوم او کوچني د حقونو د 
کنوانسیون  له مخې تر اتلسو کلونو الندې افراد ټول ماشومان او کوچنیان شمیرل 

اتلسو کیـږي. د دې مقالې موضوع زموږ د ټولنې هغه وگړي دي چې سن یې تر  
 کلونو ټیټ وي. 

 

تاوتریخوالي په باب ما پخوا تر دې هم گڼې  د  او کوچنیانو سره  له ماشومانو 
او  له ماشومانو  افغانستان  )د  د   مې  بیا  او خپرې کړې دي چې  لیکلې  مقالې 

کې سره   ټولگهکوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه( تر سرلیک الندې په یوه  
میاشت کې، په افغان جرمن پورتال   په سپتمبرکال  عیسوي  ام    ۲۰۱۹د  راټولې او  

 کې انالین کړې. 
 

کوچنیانو پر سالمه روزنه او  د هغو مقالو په ترڅ کې ما ډېر ځلې د ماشومانو او  
له هغوی سره د تاوتریخوالي پر مخنیوي باندې ټینگار کړی و، خو دا دی اوس 
لویه وبا )کورونا( او د دې وبا تر څنگ د لوږې مسا له رامنځته شوه چې په  

 لومړي گام کې ماشومان او کوچنیان ځپي.
 

 ما پخوا د همدې مقالو په ترڅ کې ویلي وو چې: 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_tawtrikhwaly_stonza_ketab8.pdf


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  26 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

د  زموږ په ه تاوتریخوالی  او کوچنیانو پر ضد  افغانستان کې د ماشومانو  ېواد 
حیثیت لري، چې زموږ د ټولنې په یوې محسوسې او عیني    څوناميیوې داسې  

تر اوسه زموږ هر نسل، هره لسیزه، هر کال،   څوناميستونزې بدله شوې ده. دا  
د سل هره میاشت هره اونۍ، هره ورځ، هر ساعت، هره دقیقه او هره شیبه  

ګونو، زرګونو، لکونو او میلیونونو ماشومانو او کوچنیانو اوسنی او راتلونکی 
 ژوند ځپي او د تباهۍ کندې ته یې ور پورې وهي. 

 

دي چې زموږ د ټولنې عیني    لیکلي  ما د دې کتاب د مقالو په ترڅ کې ویلي او
ستونزو او تجاربو ته په کتو سره، د ماشومانو او کوچنیانو پر ضد تاوتریخوالی 

 کې په دریو برخو باید و ویشل شي:په لومړي ګام 
 

 ــ رواني تاوتریخوالی: ۱
 

)ژبنی تاو تریخوالی: ډارول، ښکنځلې کول، بد رد ویل، تهدیدول او ډول ـ ډول  
 نور رواني فشارونه(، 

 

 ــ جسمي تاوتریخوالی:  ۲
 

 )وهل ټکول، شاقه کارونه،جګړو ته اړایستل(،
 

 ــ جنسي تاوتریخوال.  ۳
 

هم په پاسني لست کې وراضافه    څوناميخو دا مې هېر شوي وو چې د لوږې  
کړم، ځکه چې شاقه کارونه کوچنیان د لوږې له پاره ترسره کوي نه د هوس له  

مرگونې څپې هم زموږ پر خلکو او ټولنې   څوناميپاره او اوس دا دی د لوږې د  
ېدونکی قشر، ښځې، کوچنیان او ماشومان  را خورې شوې چې تر ټولو ژر ځپل ک

 دي. 
 

له ماشومانو او کوچنیانو سره دا اوسنی تریخوالی که څه هم ډېره سلنه طبعي 
ریښې لري، یعنې کورونا په نا غوښتې ډول راغلې ده، را بلونکی څوک یې  
مالوم نه دی چې مالمت وگڼل شي؛ خو په حقیقت کې زموږ د ټولنې اوسني او  

وږې د ستونزې مسؤلین دي او د ماشومانو او کوچنیانو د لوږې تېر مشران د ل
 مالمتیا همدوی ته ورگرځي. 

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_tawtrikhwaly_stonza_ketab8.pdf


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  27 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

که اوسني یا یو ـ دوه ـ درې او... نسله وړاندې مشرانو په صداقت سره کار 
کړی وای او یوه مرفع ټولنه او پرمختللی اقتصاد مو درلودلی، اوس به موږ هم 
لکه پرمختللي هېوادونه، په ارامۍ او پرته له ستونزو ژوند کوالی او الس به مو 

    یوې مړۍ ډوډۍ پسې د گدایي په دود اوږد نه و.
 

تاوتریخوالی له هیڅ چا سره ښه نه دی؛ په تیره له ماشومانو او کوچنیانو سره. 
دا یو تریخ او انکار نه منونکی واقعیت دی چې زموږ په ټولنه کې له ماشومانو  
او کوچنیانو سره په بیالبیلو بڼو تاوتریخوالی شوی او کېـږي او د تاوتریخوالي 

د هرې ټولنې وگړي چې له خپل    ترسره کونکي باید په دې پوه کړای شي چې
نوي نسل سره تاوتریخوالی کوي، هغوی په حقیقت کې خپلې راتلونکې ته اور 
اچوي او هر څه په ایرو بدلوي. د تاوتریخوالي پر ځای باید له نوي نسل سره 
مینه وشي، په نوې او مدرنه بڼه د وخت له غوښتنو سره سم وروزل شي؛ څو  

ولري. په دې ډول به موږ وتوانېـږو چې ښه پوه  ښه راتلونکې او هوسا ژوند  
نوی نسل ولرو او پایله به یې دا وي چې یوه خورا نیکمرغه او ښېرازه ټولنه  
ولرو؛ خو اوس نه یوازې یوه مرفع ټولنه او هوسا ژوند نه لرو، بلکې په یوې 

 مړۍ وچې ډوډۍ پسې مو ماشومان او کوچنیان چغې وهي.
 

ټ په  پایلې  تاوتریخوالي  او  د  ماشومانو  له  دي.  ثابتې شوې  منفي  کې  نړۍ  وله 
هغوی   د  وکړئ،  مینه  سره  هغوی  له  ځای،  پر  تاوتریخوالي  د  سره  کوچنیانو 

 روزنې ته پاملرنه وکړئ او په ډېرې مینې سره عاطفه ورولېږدوئ. 
 

پرته له شکه چې دا پاسنۍ خبرې نصیحت ډوله او کتابي بڼه لري چې اوسنیو 
ره اوس د دې سوچ باید وکړای شي چې: څنگه کوالی شو  ستونزو ته په کتو س

 څخه د ماشومانو او کوچنیانو ژوند وژغورو؟   څوناميچې د لوږې له 
 

له ماشوانو سره د مرستې یوه خیریه بنسټ په خپل نوي رپوټ کې ویلي دي چې  
( میلونه ماشومان او کوچنیان د  ۷،۳همدا اوس په افغانستان کې اوه کامه درې )

 توکو د کمبود له خطر سره مخ دي.   خوراکي
 

 په یوه برخه کې داسې راغلي دي:  رپوټد 
 

( میلونه ماشومان ۷،۳»نوي تر السه شوي مالومات ښیي چې اوه کامه درې )
د خوراکي کوچنیان  او   او  ماشومانو  له  دي.  مخ  له خطر سره  کمبود  د  توکو 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-52490461
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  28 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

اړو   له  چې  ده  کړې  څرگنده  هیله  بنسټ  خیریه  یوه  مرستې  د  سره  کوچنیانو 
 ماشومانو سره دې ژر تر ژره د خوراکي توکو مرسته وشي.«

 

زموږ په هېواد کې د ستونزو د ډېروالي په وجه، زموږ له ټولنې نه د »آبۍ،  
ده، دولت که لږ له خپل جیب نه او څه د بهرنیانو له مرستو ټوله بۍ« کیسه جوړه  

څخه، د مرستې په نامه څه برابر کړي، هغه پر ټولنه باندې د حاکم اداري فساد  
عاملین په یو ډول یا بل ډول خپلو جیبونو ته اچوي او د دوی جیبونه هم د بېالبېلو  

 دالیلو له مخې نه ډکېـږي. 
 

وږې ستونزې  د حل له پاره په مؤقتي ډول، کورني د ماشومانو او کوچنیانو د ل
او نړیوال خیریه بنسټونه، ملگري ملتونه او د افغانستان دولتې اړوند موسسات  
د خوراکي توکو د ویشلو په وخت کې باید ماشومانو، کوچنیانو او ښځو ته په  

 لومړي کتار کې ځای وټاکي او خپلې مرستې لومړي دوی ته ورورسوي.
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  29 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
   له اورني تر کفن او مدفن پورې

 

 تاوتریخوالی
 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د 
 

 ونامي څ تاوتریخوالي   
 
 

 مقاله  مه پنځ
 

 
 

زموږ په ټولنه کې له ماشوم سره تاوتریخوالی د مور له نس نه پیل کېـږي یعنې 
تاوتریخوالی، په نېغه کله چې ښځه حامله وي، له ښځې سره فزیکي یا رواني  

توگه د مور په نس کې له پراته ماشوم سره تاوتریخوالی دی. نور خلک د ژوند  



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  30 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

له پخوانیو او روانو تجاربو نه په استفادې سره، خپل ژوند او چلن ورځ تر بلې  
 ښه کوي، خو موږ... 

 

داسې نه ده چې زموږ پخوانیو مشرانو او قلموالو په دې برخه کې الرښونې نه 
کړي. خوشال په خپل مشهور اثر دستار نامه کې په ټینگار سره ویلي دي  دي  

چې کله ښځه حامله شي، د ماشوم روزل او تربیه له هماغه ځای او له هماغه  
 وخته راپیل کېـږي. 

 

د خوشال د دستار نامې په شلو هنرونو کې یو هنر د اوالد تربیت ته وقف شوی  
 دی. هلته داسې راغلي دي: دی، چې هغه د دستار نامې دولسم هنر 

 

 »دولسم هنر د اوالد د تربیت«
 

»اوالد یا زوی یا لور، خو چې عورتینه په فرزند ډکه شي، نور یې تربیت الزم  
شي. حامله عورتینه دې دروند بار نه اخلي، تر لوړ دې نه ترپلي، بادگین طعام 
دې نه خوري، لکه مار، مزری مهیب څیز دې په ستر ګو نه گوري، چې زړه 

 یې ور ته وشي، هغه څیز دې زر وخوري.
 

ژړا دې نه کا، چې په دا څیزونو کې چې مسطور شول، که    غم، غصه، جنگ،
برعکس یې وکا، د فرزند د زیان کولو ډار دی...« )خټک خوشحال، دستارنامه،  

 ام مخ( ۶۵کال،  ۱۳۴۵پښتو ټولنه، 
 

خو موږ له حامله مېرمنو سره هم فزیکي تاوتریخوالی کوو او هم یې له رواني  
پلوه زوروو، چې دا عملونه په نېغه توگه د مور په نس کې  د ماشوم پر رواني  
او فزیکي حالت باندې منفي تاثیر کوي. دا خو دې پر خپل ځای وي، کله چې  

ه کې تاتریخوالی ورسر ماشوم وزېـږېد، ال په اورني کې وي چې زموږ په ټولن
او بمونو  له چاودونو  بیا تر مرگه پورې چې په کفن کې هم  او  پیل کېـږي  ه 

 خالص نه وي.  
 

د تاوتریخوالي دا ډولونه، همدا څو ورځې مخکې، په یوه ورځ او یوه نېټه زموږ  
په هېواد کې تر سره شوي دي. د کابل په برچې کې یو نوي زیږېدلي ماشوم چې  

 ساعت یې پوره نه و، پر روغتون باندې د برید له امله ټپي شو.د زېږېدو یو 
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  31 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 

او په ننگر هار کې یې د ځنازې پر مراسمو برید وګړ او  یو شمېر بېگناه انسانان  
 یې د گور تیارو ته ولېـږل او مړی یې ال په کفن کې په عذاب کړ.

 

د کابل په برچي کې د روغتون په برید کې دا جریان هم تېر شوی دی چې د  
ټوپکي پتنگانو د ډار له امله یې چې هغوی پوه نه شي چې په دې کوټه کې څوک  
شته، د نوي زېږېدلي ماشوم خوله پټه نیولې او خوله کې گوته ور ننایستلې ده 

غږ وانوري. دا یې د    چې پتنگان او غازیان او د حورو میننان او جنتیان یې
 یوه برخه ده: رپوټ

 

»... ډاکترانو په یوه امن کوټه کې پرته له امکاناتو څخه، د پالستیک او تشناب  
ا ته راشي، د ماشوم »نو« کاغذ  په کارولو سره مرسته وکړه چې ماشوم دونی

یوې نرسې د یو دسمال په کارولو سره په خپلو السونو غوڅ کړ او د یوې نرسې 
 د ټیکري په یوې څنډې یې وروتاړه.

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-52648867


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  32 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

د ماشوم مور له ډېر درد نه سره تاویدله او هڅه یې دا وه چې چیغه ونکړي، څو  
ټولو باندې    یرغلگر د دوی په ځایځایگي پوه نه شي. د وحشت څپې هغه وخت پر

السبرې شوې چې یرغلگر د دروازې شا ته راورسېدل او غوښتل یې چې دروازه  
د چیغو په څپو کې، په ډزو سره خالصه کړي. هغوی ویل چې مرستندیان دي، 
خو موږ ډاډه وو چې هغوی د خالصون له پاره نه، بلکې د وژلو له پاره راغلي  

 دي...« 
 

چا لیدلی چې د یو چا ښځه او نوی  دومره ستر ظلم په دې عصر کې چېرې،  
زېږېدلی ماشوم د جگړې د اور په دایره کې گیر وي او دی دې بېوسه د باندې  
ورته والړ وي. دا د په کابل کې د برچې پر روغتون د لویې غمیزې د یوې  

 دی: انځورڅنډې یو تت 
 

ښاغلي حمیدي بي بي سي ته په خبرو کې وویل چې تر برید وروسته یې د  »...  
کاکا زوی بهر سرګردانه منډې رامنډې وهلې، خو د خپلې مېرمنې او د بچۍ د 

 .ژغولو وس یې ونه رسېد
پنځه شپږ ساعته جنګ روان و. دی بېرون ورته ناکراره و، دېخوا منډه کړه،  "

هاخوا منډه کړه. خو په وس کې یې څه نه وو، نه چا اجازه ورکوله چې دننه الړ  
 « " شي
 

د دغسې وحشت څپې زموږ پر خلکو او ټولنې حاکمې دي چې زموږ ماشومان 
ال په اورني کې وژني او ماشومان مو له زېـږېدو سره سم د ډزو غږونه اوري  

ک ویالی شي چې دا  او نازک بدن یې چرې او مرمۍ ور څیري؛ اوس نو څو
وحشت نه دی او دا تاوتریخوالی نه دی. دا نوې او تازه غمیزه خپله ښیي چې 

 له اورني تر کفن او مدفن پورې تاوتریخوالی کېـږي. زموږ له ماشومانو سره 
 

په دغسې حالت کې به د سولې خبرې څه مانا ولري او د خبرو میز او جرگې 
 ته کېناستل څه مفهوم رسوالی شي؟

 

زموږ د زمانې سترگور او زړور شاعر شاهنواز باقر هم له ماشومانو او خلکو  
او په کې په   ډیزاین شوی  لومړی یې عکس  تاوتریخوالي غندلی دی،  دا  سره 

 انگلیسي ژبه د قاتلینو د بادارانو او حاکمانو په پته لیکل شوي دي چې: 
 

 »په افغانستان کې د ماشومانو او ملکي خلکو وژنه ودروئ!«
 

https://www.bbc.com/pashto/columns-52664207
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  33 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 

 کړي دي:  خپار او بیا یې خپل دا بیتونه
 

 چې په مرمیو په غوږونو کې اذان وژني 
 وویشمې صدۍ خلک ماشومان وژنيـد ی

 
***** 

ــ اقــي بـه راځ ــنــه کې د انسان ویـنـیـه دې چ ـپ  !رهـ
 لمونځ دې قضا شي ، خو په دې اوبو اودس نه کوم

 

له دومره جگړو او وینو تویولو سره ـ سره بیا هم زموږ په ټولنه کې انسانیت سا 
 باسي او د همدې وحشت په څپو کې یوه ځوانه مور چې خپله څلور 

میاشتینی تی رودونکی ماشوم هم لري، روغتون ته د هغو نوزېږو ماشومانو  
او دي  وژلي  شوقیانو  جنت  او  حورو  د  یې  میندې  چې  ورځې  ته  دا    مرستې 

 دلته ولولئ،  راپور ماشومان له لوږې چغې وهي. د همدې کیسې بشپړ
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100038920026553
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-52678603
https://www.facebook.com/ShahnawazBaqirOfficialPage/photos/a.345835742627659/556348611576370/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAHswjSwR3LtfXcD7wiff8V6c9W-msVHjQsO3zMiKiPvUEtIFcs2r7Ak6j00dc7ov2nk-K-9oFm1Msq2TSq0bc4lIb8qvhvG6Gpyz6M6_DBKOkNFzEp7Oig3obQ_GrckOgp8jqB2YQvaq542R6AtbJXUO0yIhhPiejH2Uj6PPWvH1MUAW5JqqO12XUKRUEPybq7JfmIXXG2JtdmlL5JSstqLHL1hV3C1cRVDcbOybNGQVRkbnWNLdAMeRZrivjuJx2wdktNdMdSpsdmCfQXKJnkA29wXLaLUNNJTTcu0DK7GawsNlPEPUOF5X34WxdIkULg04duZ7ACjNE4IDXu_s1136SjhfE3ClAXf1gTvvD9gA&__tn__=H-y.g
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  34 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

نړیوال هم په سپین سترگۍ سره د افغانستان د روانې جگړې پر اور تیل پاشي  
او د خپلو گټو د ساتلو او خوندي کولو له پاره رسماً له هغو هېوادونو او ډلو سره  

 د وراني او د خلکو د وژلو اصلي عاملین دي. مرسته کوي چې زموږ د وطن  
 

 
 

کې ږدم چې په همدې ورځو کې په  اوس دا مطلب هم د دې لنډې مقالې په پای  
فیسبوک کې ډېر لوستل شوی دي: یو داړونکی څاروی چې کله پوهېـږي هوسۍ  
له یو ماشوم څخه یې ژوند اخیستي دی، سکته کوي او مري، خو زموږ وطني 

 پتنگان او د حورو شوقیان د ماشومانو پر وژلو باندې ویاړي:
 

ږي ـمهال متوجې کی  رړو پد خو  ،ښکار وروسته  ترد یوې هوسۍ    ۍدا زمر»
هڅه کوي    ئپه ډیرې وارخطای  ،ږديـچې هوسۍ بالربه ده، سمدالسه خوړل پرې

ګېډې ته ورننباسي، له ناهیلی وروسته چې په د مور  چې د هوسۍ بچی بیرته  
ږي چې نور د هوسۍ بچی ژوندی نه دی، هغه د هوسۍ بچی په  ـدې ډاډه کی

او پخپله هم د هغوی په څنګ کې    کرار راخلي او د مور په څنګ کې یې اچوي
 کښیني او د هغوی سیل کوي. 

 

د طبیعت عکاس او د پېښې عیني شاهد، گري وانډر والټ وویل: "د زمري د 
ساعته تیر شول، د زمري نه حرکت زه اندیښمن کړم، زړه مې    ۳ویده کېدلو  

ږي چې ډیر ـږی متوجه کیـغټ کړ او خوا له یې ورغلم. ګری چې کله هلته رسی
 ږي چې زمری د روحي سکتې له کبله مړ شوی دی. ـوخت کی
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  35 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

د نړۍ د    ،هغه ترهګر چې ماشومان او امیدواره میندې په ډیره بې رحمۍ وژني
 په اندازه هم رحم نه لري.  وحشي ترین حیوان

 

 !« داسې وخت راباندې راغلی چې د حیوانیت ارزو وکړو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2626784134269796&set=a.1477971779151043&type=3&eid=ARAyfqd2ouwUGJBYhvCOt8dw9gNpWgBjDZxH7tvswbnRL6sIm7H6JHoNEwqg-LRe2bskAMPKqAFCybrq
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2626784134269796&set=a.1477971779151043&type=3&eid=ARAyfqd2ouwUGJBYhvCOt8dw9gNpWgBjDZxH7tvswbnRL6sIm7H6JHoNEwqg-LRe2bskAMPKqAFCybrq
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2626784134269796&set=a.1477971779151043&type=3&eid=ARAyfqd2ouwUGJBYhvCOt8dw9gNpWgBjDZxH7tvswbnRL6sIm7H6JHoNEwqg-LRe2bskAMPKqAFCybrq
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  36 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 

 عکسونه څو جملې څو 
 

 )د ننگرهار په غنیخیلو کې چاودنه( 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د  
 

 ونامي څتاوتریخوالي 
 

 ه مقالمه ــږپش
 

 

 شهید پرور ملت د ماشومانو ساتنه او پالنه داسې کوي، د شینوارو پېښه. 
 

چې په حورو پسې  دا د شینوارو د ماشومانو د څو لیترو وینو نا چیزه ډالۍ ده 
 تلونکي په الره کې تږي نه شي.
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  37 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

رپوټونه داسې وایي چې د بې سرپوښه وطن پر خلکو باندې د ظلمونو په لړ کې  
د چاودنو لړۍ جاري ساتل شوې ده او د همدې چادونو په سلسله کې پرون د  
ننگرهار په غني خیلو کې بیا یو شمیر خلک، چې کوچنیان هم په کې وو، د گور  

 ارو ته ولېږل شول.تی
 

 د بي بي سي د راپور په یوه برخه کې داسې راغلي دي: 
 

د ننګرهار په سویل ختیځ غني خېلو ولسوالۍ کې یو موټر بم برید لږ تر لږه  »
ډېر نور یې ټپیان کړي دي. په برید کې چې د ولسوالۍ    ٤۰کسان وژلي او له    ۱٥

 .«   ولسي خلک وژل شوې ديودانۍ ته څېرمه شوی، تر ډېره ماشومان او 
 

پر وطن او خلکو زړه سواندو قلموالو تل د داسې پېښو په رامنځته کېدو سره 
 دي:  خبرېسخت غبرگون ښودلی دی. دا د یوه دردېدلي قلموال د زړه 

 

 .دا د الهي کالم شلیدلې پاڼې دي »
 .د ټولنیزو رسنیو په حواله؛ دا د غني خیلو ولسوالۍ د ننني برید پایله ده

 !کابل کې د اسالمي ارزښتونو مدافعینو مظاهره چیانو
 په اجنډا کې مو د دې په غبرګون کې د مظاهرې کومه برنامه شته؟

 .وخت او ځای وښیئ چې در شو 
 ه؟ او که دا عادي خبره د

 مننه 
***** 

 

 .شهید شوی زده کوونکی خپلو قاتالنو ته حیران دی
 :هغه پوهیده چې د ده له قتل وروسته به خلک هم، همدا خبره کوي

 « عجیبه خلک دي سړی ورته حیران پاتې شي»
 دا لیک موزیم ته وسپارئ

پیړۍ وروسته که دا خونکار نسل بدل شو او بل داسې نسل راغی چې د انسانیت  
لمن داغ نه و؛ نو دا لیک به لولي او حیران به وي چې د دوی په وطن کې د  پر  

 .څه بې رحمه مخلوق راج و چې آن ماشومان ورته حیران و
د معلوماتو په حواله، دا لیک د غني خیلو    Haseeb Shinwary  د ښاغلي

ولسوالۍ په ننني خونړي برید کې د یوه شهید شوي ماشوم زده کوونکي د کتابچې  
 « .ه دهپاڼ
 

https://www.facebook.com/numan.dost.73
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  38 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 خونړي برید کې پروني د معلوماتو په حواله، دا لیک د غني خیلو ولسوالۍ په 

 .د یوه شهید شوي ماشوم زده کوونکي د کتابچې پاڼه ده
 

  څوناميیو څه سلنه له ماشومانو او کوچنیاو سره د تاوتریخوالي    مقالوما د خپلو  
ومانو او کوچنیانو سره نومولې ده او د هغو په ترڅ کې مې په مستند ډول له ماش

د تاوتریخوالي ډولونه، او دې تاوتریخوالي نه هغه را زېږېدلې ستونزې څېـړلې 
دي چې د ماشومانو او کوچنیانو راتلونکی ژوند له بربادۍ سره مخ کوي او د  

 مقالو په ترڅ کې مې حلالرې هم ورته په نښه کړې دي. 
 

په ترڅ کې یو شمېر انسانانو  پرون د ننگرهار په غني خیلو کې د یوې چاودنې  
خپل ژوند بایلود او د گور تیارو ته رهي شول. جهادیان، ثواب گټونکي او پر  
حورو مینان به خندانې خولې ناست وي او ځانونه به غازیان گڼي، خو د مقتولینو  
کورنۍ به اوس څه حال لري. دا نه تمامېدونکې ډرامه دا څلوېښت کاله کېږي 

 ستېژ باندې نندارې ته وړاندې کېږي. چې د افغانستان پر 
 

دلته په ډنمارک کې له ماشوم او کوچني سره چلن بیا بل ډول دی، چاودنه او  
ږده، که یو ماشوم یا کوچنی پر الره یا واټ باندې له بایسکل نه پر ـوژل خو پرې

ي، ټول الرویان او موټر ورته درېـږي او  شمځکه ولوېـږي او یا څه ورته پېښ 
الس لرلي امکانات او لومړنۍ مرستې چې یې زده وي، د هغو پر خلک ټول  

اساس له ماشوم سره مرستې کوي، سمدالسه امبوالنس راِغوښتل کېـږي، پولیسو 
ته خبر ورکول کېـږي، له ماشوم نه د مور پالر د تیلیفون شمېره غوښتل کېـږي، 

 خبر ورکول کېږي او...
ته تم شه چې نه لویان گوري نه واړه، راشه زموږ د هېواد او هېوادوالو نندارې  

نه ښځې ویني نه نر؛ د نعرې تکبیر چیغه ده او چاودنه، دا چې څوک په کې 
 وژل کېږي، د عامل هېڅ کار نه شته ورسره او وایي:  زمایې پرې څه؟ 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_tawtrikhwaly_stonza_ketab8.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158711091498936&set=a.10152695366663936&__cft__%5b0%5d=AZX4ln6QGUyOdIccBMbUWkCPqQ4xBYbCrrLxh9-NH7G-LAyqHhd97vrxk1EMrXYYwRaQqzsTDsVd5WJgbFOdtKkUu6opO9j5UNaqRRP09-j7W5gBTcdwmVErtUAdvzEQyFo&__tn__=EH-R
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  39 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

دلته د ننگرهار د غني خیلو د پېښې دا دوه عکسونه ږدم او ورسره هغه جملې  
 ذهن په گومبزه کې گرځېدې راگرځېدې: شیبه کې زما د  چې د عکسونو د لیدلو په  

 
دا د شینوارو د ماشومانو د څو لیترو وینو نا چیزه ډالۍ ده چې په حورو پسې تلونکي په الره  

 کې تږي نه شي 
 

 
 شهید پرور ملت د ماشومانو ساتنه او پالنه داسې کوي، د شینوارو پېښه. 

 

 هم ولولئ:»  متناو په پای کې په همدې غمیزې پورې اړوند دا 
 

 دا نو څنګه ومنو؟ 
 

 :مور به سهار سهار ویلې راته
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Liwal_gh_da_no_sanga.pdf
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  40 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 !مخونه ومینځئ، بچو
 

 ! سیپارې واخلئ او جومات ته والړ شئ
 

 دا دی نن یې بیا مخونه را ومینځل،
 

 ... دوهم ځل
 

 :نن مور په سلګیو کې راته وویل
 !مخونه و مینځئ، بچو

 ! نن د پاک خدای حضور ته ورځئ
 !والړ شئ، د خدای دیدن مو په نصیب شه بچو
 وایي، خدای له ماشومانو سره خبرې کوي،

 : ه خدای څخه به وپوښتوراځه وربه شو او ل
 ! مهربانه خدایه

 .موږ خو یې ووژلو
 .ویل: دا کار یې ستا په امر کړی 

 خدایه ! ریښتیا وایي؟ 
 ایا تا ورته ویلي و، چې موږ ووژني؟
 .موږ یې ستا د خوشالۍ لپاره ووژلو

 !خدایه، یه لویه خدایه 
 دا نو څنګه ومنو؟ 

 « کېږې؟؟؟ چې ته به زموږ په وژلو خوشاله 
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  41 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د کوچنیانو د نه وهلو قانون 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي 
 

 مقاله مه اوو
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  42 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 

اوس، اوس په پرمختللو ټولنو کې داسې قوانین رامنځته کېـږي چې، د راتلونکي 
ماشومانو او کوچنیانو وهل ټکول غیر قانوني نسل د ال ښې روزنې له پاره، د  

گڼي او عاملینو ته یې د سزا وړاندیز کېـږي؛ خو زموږ په هېواد افغانستان کې 
له ماشومانو او کوچنیانو سره تاوتریخوالی نه یوازې نه درول کېـږي. بلکې د 
پرمخنتگ په حال کې دی او نوښت خو ال په دې کې دی چې نورې څانگې او 

 نه یې هم غوره کړي دي.نوي ډولو
 

د ټولنې د بېالبېلو قشرنو د بېالبېلو تضادونو او برخوردونو په پایله کې چې هر  
قشر او یا هر چا ته ضرر رسېـږي، د هغه ضرر تاثیرات په نېغه د ماشومانو  
او کوچنیانو پر ژوند باندې منفي اغېز ښندي او د هغوی ژوند په یو ډول نه یو 

 کوي. ډول متاثره 
 

د مقالو په بېالبېلو برخو    څوناميله ماشوماتو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي  
کې ما د مثالونو په راوړلو سره دا ښولې ده چې څنگه له کورني ژوند نه نیولې 
له   پورې  ښوونځي  او  وي(،  )که  وړکتون  بازار  ښار،  کلي،  کوڅې،  تر  بیا 

وتریخوالي د مخنیوي له پاره اول ماشومانو سره تاوتریخوالی روان دی. د دې تا
 قوانین نه شته، که وي هم نه څوک پسې گرځي او نه یې مراعاتوي.
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  43 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 د نوي نسل د روزلو ابتدا زموږ په ټولنه کې دا هم 

 

د میډیا د راپورونو له مخې د افغانستان پارلمان د ښځو او ماشوانو نه زورولو  
کړ، خو دا قانون دوه سلنه هم څوک په پام کې ساتي او که جدي    تصویبقانون  

 څېړنه وشي، ښایي چې قانون جوړونکي هم دا قانون مراعات نه کړی.  
 

خو په نوره نړۍ کې لیدل کېـږي چې هم قوانین شته، هم په جدي ډول تطبیقېـږي 
یاوو ته په کتو سره، د ماشومانو او کوچنیانو  او قانون جوړونکي ستونزو او اړت

د ال خوندیتوب، ښې پالنې او روزنې په پار نور قوانین هم جوړوي او له جوړېدو 
 سره سم یې داسې تطبیقوي چې هېڅوک سرغړونه ورنه نه شي کوالی. 

 

په دې نږدې ورځو کې په سکاتلند هېواد کې ماشوم ته د یوې نرمې برسېرنې  
ام(  ۲۰۲۰ورکول هم منع کړای شول. بي بي سي د دوه زره شلم کال )ړې  ـڅپې

ړه ورکول سکاټلنډ کې هم غیرقانوني  ـماشوم ته څپېمه( د »  ۸د نومبر پر اتمه )

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-37919235
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  44 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

په یوه برخه کې داسې    راپور« ترسرلیک الندې یو راپور خپور کړ، د دې  شو
 راغلي دي: 

 

په سکاټلنډ کې هغه بندیز اوس په قانون بدل شو چې له مخې یې اجازه نه وه   »
ماشومان په چکه ووهل شي یعنې )برسېرنه څپېړه( ورکړل شي. له دې سره  

لومړنی ځای دی چې تر   په برتانیا کې  کلنۍ کم عمره ماشوم ته   ۱۶سکاټلنډ 
 فزیکي سزا ورکولو باندې بندیز لګوي.

 

پلرونو او پالونکو اجازه درلوده په هغه صورت کې ماشوم تر دې وړاندې میندو  
یې وغواړي  پار  په  تربیې  د ښې  ورکړي چې  څپېړه  شانې  سپکه  یا  ته چکه 

 اصالح کړي. د نوي قانون په رڼا کې نور داسې نه شي کولی. 
 

 دا قانون ماشومانو ته هم د مشرانو په شان خوندیتوب ورکوي.
 

  ۱۹۷۹و چې ماشوم ته څپېړه ورکول یې په  سویډن په نړۍ کې لومړنی هېواد  
 م هېواد دی. ۵۸کال کې بند کړل او اوس سکاټلند 

 

 خو په اېنګلنډ کې د دې کار ترسره کولو لپاره کوم پالن نشته.
 

د ماشومانو ساتونکو ادارو د سکاټلنډ دا ګام ستایلی دی او وایي دا یو اړین ګام  
 ..چلند مخه ونیول شي. دی او هسې هم باید له ماشومانو سره د بد 

 

کلونو کښته ماشوم    ۱۶تر دې وړاندې چې به محکمو قضاوت کاوه چې آیا تر  
یې په پام کې نیول چې وهلو    ته ورکړل شوې سزا توجیح کېدای شي که نه، نو دا

څومره دوام کړی او آیا څوڅو ځلې ماشوم وهل شوی که یو ځل، د ماشوم عمر  
 .وهلو ورباندې څه فزیکي او رواني اغېز کړیپه پام کې نیول کېده او دا چې 

 

د دې ټولو له په پام کې نیولو سره اجازه وه چې میندې پلرونه خپلو اوالدونو ته  
پر بدن سپکه شانې څپېړه ورکړي، خو سر ته وهل، په زوره جډکه ورکول، او  

 د کومې وسیلې کارول غیرقانوني و.
 

هر ډول فزیکي سزا ورکول منع ول  په ښوونځیو او روزنیزو مرکزونو کې بیا  
 «او چا ته اجازه نه وه چې پر ماشوم الس پورته کړي.

 

https://www.bbc.com/pashto/world-54863338
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  45 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

وگورئ، د نړي خلک له ماشومانو او کوچنیانو سره څه کوي او موږ څه کوو؟  
موږ خپل ماشومان او کوچنیان په داسې حالت کې راایسار کړي دي او فشارونه  

د هغوی نازک بدنونه نه لري  مو پرې راوستي دي چې نور یې د زغملو توان  
او مجبوراً بلې الرې ته مخه کړي چې تر ټولو ساده او اسانه الر یې نشیي توکو 

 ته مخه کول دي او دا کار ال وختي ترسره شوی هم دی.   
 

خبر   داسې  سي  بي  بي  ځل  ډېر   خپوریو  میلیونه  یو  تر  افغانستان  د  چې  کړ 
 ماشومان په نشو روږدي دي:  

 

افغانستان کې تر یو میلیون ډېر ماشومان نشه کوي او پرې روږدي دي. دا  »
ادارې کړې. دوی وایي ټول  د مبارزې  توکو سره  له نشه یي  خبره کابل کې 

 افغانستان کې ټول ټال درې میلیونه خلک په نشو اخته دي.  
 

  نجما ځال کابل کې د روږدو کسانو تر ټولو لوی مرکز فېنکس ته تللې. هلته له 
 « ماشومانو سره غږېدلې او د روږدي کیدو الملونه یې ترې پوښتلي

 

د بي بي سي واال مسؤلیت یوازې د خبر خپرول دي او بس، نور نو د »غم ده د  
د   او  افغانانو  ده، خواره خواري د  تازه ګرځي« کیسه  اللي په سر، مسته دې 

 ي. افغانستان ده چې درې نیم میلیونه خوځیدونکي مړي ور له غاړې د
 

دا یو میلیون روږدي ماشومان، کوچنیان او تنکي ځوانان، اته نیم لکه روږدې 
میندې او په ټول کې درې نیم میلیونه روږدي افغانان؛ د هغه نا سم شعار او نا 

 سمې پالیسۍ پایله ده چې ویل کیدل به: 
 

 »وې زیږوئ، وزن یې مځکه جګوي، روزي یې خدای ور رسوي.«
 

http://www.bbc.com/pashto/multimedia/2016/08/160808_ns_afghan_addicted_children
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  46 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 د واړه او لوی په منځ کې د مالمت او سالمت  

 په نښه کول تاسو وکړئ! 
 

 خو د پاسني شعار سر الرو او پیروانو د دې په باب فکر نه کاوه چې:
 

 ــ د دغه نوي نسل ــ چې مځکه یې وزن جګوي او روزي یې خدای ور رسوي  
 ــ د سواد او ښوونې روزنې مسأله څنګه کیـږي؟  

 

 ــ د وړکتون، ښوونځي او پوهنځي غم یې څوک خوري؟  
 

 ــ د کار زمینې او شرایط څوک ور ته برابروي؟   
 

ټکو  نه سر  بهرنیانو  له  موږ  دي چې  هم شوي  داسې  کله  خپلو کله،  په  و چې 
هیوادونو کې یې زموږ له ماشومانو سره جفا کړې او کوي یې، ورغلې کم سنه  

پام نه وي او پام مو نه دی چې خو دې ته مو    ،شړي  افغان کوچنیان بیرته را
کور دننه او په هیواد کې دننه او په خپله ټولنه کې له خپلو ګاللیو ماشومانو سره، 

 له خپل نوي نسل سره او له خپلې راتلونکې سره، موږ خپله څه کوو؟
 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2016/02/160210_hh--afg-children-uk-afghanistan
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  47 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

وهل، ټکول، شاقه کارونه، جنسي تیری، تښتول، خرڅول، جګړې ته لېـږل او  
ه مو دي ور سره کړي او دا دی اوس مو ال په نشو هم نور څه فعلونه دي چې ن

 روږدي کړل، هغه هم دوه، درې، لس، شل او سل نه، بلکې یو میلیون.
 

اوس که د دې په نشو روږدو ماشومانو د نشو لټه وشي، ریښې یې بېرته ورگرځي  
د لویانو کړو وړ او له ماشومانو او کوچنیانو سره د هغوی چار چلن ته. یعنې 

هېڅ کار کې موږ ښه نه یو. نور خلک او نوره نړۍ د ماشومانو او کوچنیانو  په 
د ژوند د خوندیتوب او ال ښه کېدو له پاره داسې نوي قوانین طرحه او تطبیقوي  

 او موږ دغسې حال لرو لکه پاس یې چې څو بېلگې وړاندې شوې.
 

 
 

 »دغـــه سودا کړم بله الر مې نشته
 پالر مې نشته«زه د کور مشره یمه 
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  48 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 
 

 د ماشوم نړیواله ورځ، 
 

 کورونا او د تاوتریخوالی نوی باب 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د 
 

 ونامي څ تاوتریخوالي  
 

 مقاله مه ات
 

 
 

د دې مقالې د خپرېدو ورځ د تصادف له مخې، د ماشوم له نړېوالې ورځې سره  
( کال کې ملگرو ملتونو د دې  ۱۹۴۵سمون لري. په نولس سوه پنځه څلوېښتم )

ونوموله چې د ماشومانو د    ورځ( د ماشوم نړیواله  ۲۰له پاره د نومبر شلمه )
ژوند بېالبېلو برخو ته پام وشي او د ژوند د ښه کېدو له پاره یې هڅې وشي؛ خو 
په افغانستان کې جگړې، کورونا، په خلکو کې د سواد د کچې ټیټوالی او ناپوهۍ 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55012086
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  49 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

په گډه سره، له کوچنیانو سره د تاوترخوالي اندازه نوره هم لوړه کړې ده. پر 
چنیانو باندې د داسې یو حالت راتللو په دایره کې لیدل کېـږي  ماشومانو او کو

چې زموږ د ټولنې یو نسل ځپل کېـږي او زموږ د ټولنې او هېواد راتلوکې بنسټ  
همدا اوس زموږ په موجودیت کې، مخ په خرابېدو دی. زموږ په ټولنه کې د دې  

ور هغه حقونه  د  او مشران  کورنۍ  ته،  او کوچني  ماشوم  ځای چې  کړي؛ پر 
 تاوتریخوالی ورسره کوي.  

له بده شامته چې له ماشومانو او کوچنیانو سره تاوتریخوالی، زموږ په ټولنه کې  
هم   نور  تېرېدو سره  په  د وخت  دا عادت  او  دی  بدل شوی  ډول عادت  یو  په 
پراخېـږي او پـړسېـږي، چې له هره اړخه په لومړي گام کې ماشومان او کوچنیان 

 ځپي.
روس په رامنځته کېدو او په نړۍ کې په عامېدو سره، په نړیواله  د کورونا وی

کچه تصمیم دا شو چې د دې ویروس د نه ډېرېدو او نه خپرېدو یوه چاره د څه  
 مودې له له پاره کرنتین یا په کور کې د خلکو پاتې کېدل دي.  

رنگ  په پرمختللو هېوادونو کې د لویانو او کوچنیانو د بوخت ساتلو له پاره رنگا
وسایل او امکانات وکارول شول، په تېره د ماشومانو او کوچنیانو د بوخت ساتلو  
له پاره؛ خو په وروسته پاتې هېوادونو کې او په تېره زموږ په ټولنه او هېواد 
افغانستان کې چې له هره اړخه خوارځواکې او ځپلې ټولنه او خلک دي؛ څه  

د کورونا بال د دویم ځل له پاره    وشول  او دا دی اوس په نړیواله کچه کله چې 
 غورېدلې او سر یې را اوچت کړی دی، څه به کېـږي او پایلې به یې څه وي؟ 

 
 دا هم پر کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي یو ډول دی 
 چې کوچنی د یوه  ماسک د اخیستو توان نه لري. 
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  50 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي   سره له دې چې ما »
 کې ویلي وو چې: برخه« په اوه لسمه څونامي

 

کرنتین د کورونا ویروس په مخنیوي کې ډېر مؤثر دی، خو »پرته له شکه چې 
د ټولو خلکو په کور پاتې کېدل په کورنیو کې دننه نورې ستونزې هم زېـږوي  
چې هره ټولنه د خپلو جال امکاناتو او کلتوري چار چلن په چوکاټ کې له یو  
شمېر نوو ستونزو سره مخ کېـږي چې تر ټولو عامه ستونزه د کورنۍ د غړو 

ر منځ د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو مسا له ده، په تېره په افغانستان غوندې ت
ټولنه کې چې یوه نرواکي ټولنه ده او په داسې حاالتو کې د ښځو، ماشومانو او 

 کوچنیانو پر ضد تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسېـږي.« 
 

نتین په خو څرنگه چې هم د کورنا موده اوږده شوه او اوږدېـږي پسې، هم د کر
پار په کورونو کې د ماشومانو او کوچنیانو پاتې کېدل اوږده شول او نور به هم 
پسې اوږدېـږي؛ نو اړوندې ستونزې هم غځیـږي او د کوچنیانو ـ ماشومانو او 
کورنیو له پاره نوې ستونزې رامنځته کوي چې د دې ستونزو په ترڅ کې تر  

 نیان وي.ټولو تر فشار الندې قشر به ماشومان او کوچ
 

 په افغانستان کې د ماشومانو د مالتړ نړیوالې ادارېامریکا غږ په همدې هکله،  
(Save The Children)     د باندې  افغان ماشومانو سره  »پر یوې سروې 
برابره زیات شوی دوه  تر سرلیک الندېتشدد  دې    «  د  راپور خپور کړ،  لنډ 

 دي چې:  راغلي  راپور په یوه برخه کې
 

د  (Save The Children) په افغانستان کې د ماشومانو د مالتړ نړیوالې ادارې »
ښوونځیو د تړل کېدو له یروس پر مهال د  و  سروې موندنې ښیي چې د کرونا

امله په کورنیو کې د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره زیات شوی 
 .دی

 

کویډ د  ماشومانو  پر  وساتئ:  نسل  "یو  د    ۱۹دغه سروې چې  نوم  په  اغیزې" 
  ۴۸۰خپره شوه، په شپږو میاشتو کې له  (  ۲۴وږي  )  ۱۴دوشنبې په ورځ سپټمبر  

ماشومانو او د هغوی له میندو او پلرونو سره د مخامخ مرکو او په انالین ډول  
 .خبرو له الرې شوې ده

 

سلنه( د منفي   ۸۳په سروې کې راغلي: "په هرو لسو ماشومانو کې اته تنه یې )
د وبا پر مهال   ۱۹سلنه کورنیو د کویډ ۶۳احساس د درلودلو په اړه ویلي دي...  

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_tawtrikhwaly_sonamy17.pdf
https://www.pashtovoa.com/a/save-the-children-report-/5582581.html
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  51 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

په ډېرې سختۍ متنوع او قوي خواړه برابر کړي دي. د ښوونځیو د تړل کېدو  
 ”.پر مهال په کورنیو کې تاوتریخوالی دوه برابره زیات شوی دی 

په افغانستان کې د دغې نړیوالې ادارې ویاندې مریم عطایي امریکا غږ ته وویل  
کله چې ماشومان ښوونځیو ته تلل په کورنیو کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي 

 ”.سلنې ته رسېدلې ده ۱۷کچه اته سلنه وه "خو اوس دا شمیره 
سلنه    ۳۰امله    دا سروې ښیي چې د کروناویروس د وبا پر مهال د بندیزونو له

سلنه له خپلو ښوونکو سره هیڅ    ۶۴ماشومان له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي،  
 .کړې نه دي کړي سلنه یې زده ۸۰اړیکه کې نه دي او  

سلنه ماشومانو ویلي چې هره ورځ یو ځل  ۵دغې نړیوال ادارې ویلي چې کابو 
 .له خپلو ښوونکو سره په اړیکه کې شوي دي

د مالتړ په ښوونیز    د ماشومانو  افغانستان  د  هم  راز ویلي چې ال  دغه  ادارې 
ویروس د وبا له امله لس میلیونه   سکتور کې پراخې ستونزې شته دي او د کرونا

 .کړو محروم شوي ديماشومان له زده 
ویروس د وبا له خپرېدو وروسته افغان حکومت د دغه    په افغانستان کې د کرونا

ټول ښوونځي او ښوونیز بنسټونه وتړل او په  ویروس د پراختیا د مخنیوي لپاره
 .کړو د زمینې برابرولو اعالن وکړانالین بڼه یې ماشومانو ته د زده

د ماشومانو د مالتړ ادارې یوه جال سروې چې د افغانستان په شپږو والیتونو کې  
سلنه د    ۱۴سلنه ماشومانو د تلویزیون، نږدې    ۲۹ترسره شوې ښیي چې کابو  

 .کړو ته السرسی درلودسلنه د انټرنیټ له الرې زده ۰.۲راډیو او 
دغې ادارې ویلي چې په افغانستان کې د کروناویروس وبا تر ډېره د نجونو پر 

 « .ژوند منفي اغېزې کړي دي
په دې راپور کې لیدل کېـږي چې د کورونایې کرنتین په موده کې، له هره اړخه  
ماشومان او کوچنیان ځپل شوي دي چې د اوس له پاره یې خلک تاثیرات دومره 
نه احساسوي، خو په راتلونکو کې به د متضررو ماشوانو او کوچنیانو پر ژوند،  

ماشومانو او کوچنیانو او   ناوړه اغیز ولري چې پایلې به یې نه یوازې متضررو
د دوی کورنیو ته،  بلکې راتلونکي نسل او راتلونکې ټولنې ته داسې څه په الس  
ورکړي چې رغول او راگرځول به یې هم ناشوني وي او هم به لویې غمیزې  

 رامنځته کړي. 
 

 
 
 
 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  52 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 په غزني کې د کوچنیانو قتل عام 
 

 ماشومانو او کوچنیانو باندې د افغانستان پر 
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 مقاله مه نه
 

 هر دم از این باغ بری می رسد 
 تـلخ تـر از تـلخ تـری می رسد!
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  53 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 موږ یو وخت غږ کاوه: 

 

 »ماشومان گالن دي، گالن ښه وساتئ!«
 

 افغانان گالن دغسې ساتي! 
 

داسې ورځ او ال داسې ساعت به نه وي چې یو بد خبر، یو منفي خبر او یو  
خواشینونکی خبر د میډیا پر څپو راښکاره نه شي. دا ځل یې بیا غزنی په نښه  
کړ او په غزني کې یې هم کوچنیان داسې وڅنډل لکه پاخه توت چې څنډل کېـږي  

په نه  نعمت  له  ژوند  د  کوچنیان  گڼشمیر  یې  ډول  دې  په  ډول    او  ظالمانه  ډېر 
 کې داسې راغلي دي:  راپورمحروم کړل. د بي بي سي پښتو په یوه 

 

دغه  » د  وایي،  چارواکي  ییز  سیمه  غزني کې  په مرکزي والیت  افغانستان  د 
ماشومان وژل    ۱۵والیت په ګیالن ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله لږ ترلږه  

 نور ټپیان دي.  ۲۰شوي او 
 

د غزني والي ویاند واحدهللا جمعه زاده وایي، پېښه په ګیالن ولسوالۍ کې غرمه  
 بجې شوې ده.  ۱۲شاوخوا 

ښاغلی جمعه زاده وایي چاودنه له هغه رېکشې سره شوې چې ماشومان پرې  
 ورټول شوي وو. .

 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55366634
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  54 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

د عیني شاهدانو په وینا، ماشومانو یوه ناچاودلې ګولۍ یوه هغه سوداګر ته راوړې  
کلیو کې توکي یا سودا خرڅوي، کله چې کوچنیانو ګولۍ هلته غورځولې    چې په

 «   چاودنه یې کړې ده.
 

د دې پېښې په باب بي بي سي هم دوه ډول سره ناورته راپورون خپاره کړي 
دي، د پښتو برخې په راپور کې راغلي چې چاودنه تصادفي شوې، خو په بي 

 دا چاودنه عمداً شوې ده:  چې راغليفارسي کې بیا بي سي 
 

جمعه...  » بی   واحدهللا  به  غزنی  والی  سخنگوی  با  بیزاده  مردی  گفت  سی 
چرخه اجناسی را برای فروش به روستا برده و زمانی که شمار زیادی ریکشا/سه

 «.کودک گرد او جمع شده بودند، ریکشا را منفجر کرده است
 

ده، مهمه دا ده چې د افغانستان له دا پېښه که تصادفي وي، که عمدي مهمه نه  
یو شمېر ماشومانو او کوچنیانو سره داسې تاوتریخوالی ترسره شو چې ساری  
نه لري؛ گڼشمېر کوچنیان یې له ژوند څخه بې برخې کړل او تر هغه ډېر یې 

 ټپیان کړل.
 

پنځه لس وژلي او شل ټپیان، د دې پېښې په خبرېدو سره ما نه الر ورکه شوه، 
ن شوم چې دا څه حال دی، فکر مې وکړ چې نور به په غزني کې  هک حیرا

لویان یا مشران نه وي پاتې چې د تنکیوگالنو رېبلو ته یې ونښلوله. موږ خو 
 چیغې وهلې چې:

 

 »ماشومان گالن دي، گالن ښه وساتئ!«
 

خو دا دی اوس داسې وخت راغی چې پر تنکیو گالنو یې هم زړه نه سوځېـږي. 
کړم، کړم کوي یې. زه نه پوهېـږم چې خدای ته د خلکو عرضونه  وژني یې او  

او چیغې نه وررسېـږي که څنگه او یا به دا خلک د عرض کولو او د خپلو چیغو 
 او نارو سورو د رسولو په ډول او طریقه باندې نه پوهېـږي.

 

د ماشومانو او کوچنیانو یوه خواخوږي محمود مرهون، په غزني کې د کوچنیانو  
 لیکلي دي:»   داسې ته  عکس ني قتل عام نه یو خپاره شويد نن
 

 اوس دې ته سړی څه ولیکي؟#
 

 ږيـنه حکومت شرمې

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-55351682
https://www.facebook.com/mahmood.marhon
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  55 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

 نې مخالفین
 

  والینه نړ
 

 او نه هم عام ولس 
 

 .« ډ ورته ګورور  ـ ډټول ر
 

هره مسلح ډله چې هرڅه کوي، چیغې وهي چې: »هللا اکبر«، هللا اکبر دې ستاسو  
سر هم درنه واخلي چې د کوچنیانو د وژلو په شیبه کې یې هم پر ژبه جاري  
کوئ. لکه څنگه چې فرهاد دریا ویلي دي ستونزه په اسالم کې نه ده، ستونزه په 

نورو ډول ته گډا کوي. دا هم په غزني کې د ماشومانو اسالم الدین کې ده چې د  
 او ترخه حقایق:  غبرگوناو کوچنیانو د وژلو پېښې ته د فرهاد دریا 

 

 مشکل در "دین اسالم" نیست، »
 

 !ها است  الدین"  مشکل در "اسالم
 

  - پایتخت فرهنگی جهان اسالم    - امروز در مراسم ختم کالم خداوند در غزنی  
تن، و    ۴۰تر از  بار، براساس گزارشات محلی بیشی یک انفجار مرگدر نتیجه

نفجار،  تن شهید و زخمی شدند. در این ا  ۱۵تر از  طبق گزارشات رسمی بیش
کودک معصوم هم پرپر شدند. شاید این کودکان، پیش از مرگ    ۱۲های حیات  گل
 !دادندی "هللا اکبر" این وحشیان را شنیده شنیده جان مینعره

 

شویم. نام اسالم قتل عام می   الدین"ها به بیش از چهل سال شده که از سوی "اسالم
بز به سفید و اکنون از سفید کند؛ از سرخ به سبز، از سرنگ پرچم مان تغیر می 
هللا.( کلمه ی شان یکی است؛ اعالی کلمته هللا )فی سبیلبه سیاه. اما شعار همه 
 !خدا در کمر تان بزند

 

ام نوشتم )چرا در افغانستان برای قدس و فلسطین  وقتی در "پُست" دیروز صفحه
وت  شود، اما در برابر وحشت و بربریت در کشور خودمان سک دادخواهی می 

ی کفر و الحاد  الدین" پُر َغَرض رسیدند و تاپهشود،( ناگهان چند "اسالماختیار می
اند  زدند و مرا به اسالم ستیزی متهم کردند. امروز آن منافقین در غارها درآمده

https://www.facebook.com/FarhadDaryaOfficialPage/
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  56 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

مانند   های می  ها به تازی  عام غزنی را محکوم کنند. این   شان نیست قتل  و دل
 !شودشان خراب میکه در زمان شکار، کار 

 

عام ما از منبرهایش آباد، این اسالم بربادی که زیر نام اسالم فتوای قتل   اسالم
های  آوردن امتیاز، از قدرت  دست چهل سال شده در برابر به  -شود  صادر می 
 کن کردن اسالم اند.   کند که در صدد ریشه  نیابت می

 

ظاهر اسالمی اما   اند. زیرا با اعمال به  در این کار تا حد زیادی موفق هم شده
ها مسلمان صادق  های ملیون   اند در دل   ستیزانه، موفق شده  در خفا به شدت اسالم 
شمول افغانستان، شک و نفرت از اسالم را بکارند! اگر    در سراسر جهان به 

رسانه بروید  ندارید،  روزافزون  باور  ازدیاد  و  کنید  باز  را  اجتماعی  های 
های ضد اسالمی توسط خود مسلمانان را ببینید و برای   " ها و "پُست" ت"کامن
 !ی سر در گریبان کنیدلحظه 

 

هیچ دینی، برتر و بدتر از ادیان دیگر آسمانی نیست. ادیان همه در زمان خود  
 از سوی یک خالق برای رهنمود بشر و به عنوان دستور زندگی بهتر نازل شده

تر شدن زندگی بر ت. بیآیید از دین برای زیباتر و شیریناند، نه برای قتل و نفر
 .روی زمین فیض ببریم، نه برعکس آن

 

 خالصانه 
 

 « فرهاد دریا
 

 له دې کوچنیانو څخه یې ژوند واخیست، اوس زه نه پوهېږم چې: 
 

 ــ دې ته څه ولیکم؟ 
 

 ــ څه نوم پرې کېږدم؟  
 

 ــ څه ډول تاوتریخوالی ورته ووایم؟ 
 

 ــ او که بل کوم نوم ورته ولټوم؟
 

د مقالو په    څوناميد افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي  
یوه برخه کې مې د تاوتریخوالي ډولونه په نښه کړي وو، خو د کوچنیانو د وژنې  

وه کړې او حتی په ذهن کې مې یې  او هغه هم د ډله ایزې وژنې یادونه مې نه  
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  57 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

اټکل هم نه و کړی چې په یو ځل دې په دې شمېر ماشومان او کوچنیان د گور 
 تیارو ته ولېـږل شي. 

 

ټولو  تر  تاوتریخوالي  د  سره  کوچنیانو  او  ماشومانو  له  دا  چې  کوم  فکر  زه 
 وحشیانه، ظالمانه تاوتریخوالی دی چې ساری به یې یا هیڅ نه وي لیدل شوی او

 یا به ډېر لږ داسې څه پېښ شوي وي. 
 

 
 
 

 د سړو نامریي تاتریخوالی 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې 
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 مقاله مه لس
 

https://www.facebook.com/FarhadDaryaOfficialPage/photos/a.10153359353350176/10164571707620176/?__cft__%5b0%5d=AZWzTcRkOA5MHPi7iTFz-JdAtLwOLQUXsmUdGrPiF3AJ9QjOtKERg-zu43iaakOnrm4T-AeSFZf0fgQxwVPB_79Qu9PZo7-hyxcoytApYHK-KsX6RCJC1kIW5Ubl-7IAKCFGg1qknFepDXJGkQXBS77jgNW1Ccwn7nhkQmQb8_n7NxfD383bprOUaEK1j3bCY9Q&__tn__=EH-R
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  58 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 

او   پراخېـږي  بلې  تر  لمن ورځ  تاوتریخوالي  د  کوچنیانو سره  او  ماشومانو  له 
تېریو، جگړې ـ انتحار او چاودنو  عملي بڼه غوره کوي. د وهلو ټکولو، جنسي  

ته اړایستلو، د گدایي یا سوال کولو تر څنگ کورونا او نورو ناروغیو هم پـر  
کوچنیانو مستقیم او غیر مستقیم ناوړه اغیز پرېښی دی؛ اوس چې د ژمی سړو  
څپو زور اخیستی دی، په لومړي گام کې یې د بیوزلو کورنیو پر ماشومانو او  

في اغېز له ورایه محسوس دی او د دې تاوتریخوالي په اور کوچنیانو باندې من
 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  

او... په باب فکر وکړي، پالن ورته  درمل، ښوونې روزنې،   راتلونکي ژوند 
وسنجوي؛ بیا د ماشوم زېږولو فکر وکړي، دوی یې زېږوي او لکه د مچانو 
بچیان یې خپلې مخې ته په دې تمه پرېږدي چې: »روزي یې خدای وررسوي  

 او وزن یې مځکه اخلي« 
 

 نو وه ماما!  
 وه کاکا!  

 وه وروره! 
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  59 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 بله! او وه بله، بله او پسې 
چې یوازې پښې یې د تن بدن د پټولو او خیټې کړولو توان نه لرې، نو د زېږولو 

 فکر یې هم مه کوه او... 
په افغانستان کې د واورې له را کښته کېدو سره سم، په میډیا کې د ځینو سړو 

 حتی د لیدلو توان یې له ځینو سره نه و،  ځپلو کوچنیانو عکسونه شریک شول چې 

 
 

دا  دی د نړیولو مؤسسو له لوري رپوټونه خپاره شول چې په افغانستان اوس یې  
کې د څومره ماشومانو ژوند د یخنۍ او سړو له کبله له خطر سره مخ دی. له  

 ماشوانو څخه د مالتړ ادارې ویلي دي: 
 

 «افغان ماشومانو ژوند ګواښي وسړه هوا د زرګون»
 

 تاند ویبپاڼې خپور کړی دی:  رپوټ دا لنډ
 

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

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

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

https://www.taand.com/main/%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b4%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%88-%d8%af%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa%da%93-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%da%93%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7-%d8%af-%d8%b2%d8%b1%da%ab%d9%88/
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  60 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

خبرپآڼه کې زیاته کړې افغانستان کې په سلګونه له ماشومانو د مالتړ ادارې په 
زره ماشومان نه یواځې د لوږې او کورونا وبا په ګډون په ناروغیو باندې د اخته 

 کېدو له ګواښ سره مخ دي بلکې سړه هوا هم د دوی ژوند ګواښي.
او   امنیو دوام د خلکو د کورونو ویجاړېدل  نا  او  خبرپاڼه کاږي چې د جګړو 

او خیمو ته د هغوی بیځایه کېدل بله هغه ستونزه ده چې، افغان  موقتي کمپونو  
 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.

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

روغتیاپاالن هم دا ډول حالت د ماشومانو راتلونکي ته په زیان بولي او وایي په 
کم عمر کې د درندو کارونو ترسره کول نه یواځې ماشوم له زده کړو محروموي  

 « ترڅنګ یې راتلونکي کې هم ورته ګڼې رواني ستونزې پیداکوي.
مانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د عملي ډولونو لست هره ورځ، له ماشو

هره اونۍ، هره میاشت او هر کال پسې غځېږي او اوږدېـږي او له دې سره د  
اړخیز ډول   اوسنی حالت په هر  د ژوند  او کوچنیانو نه یوازې  دې ماشومانو 

سې قوي کېـږي  خرابېـږي، بلکې د دوی د راتلونکې ژوند د بربادۍ بنیاد نور هم پ 
او پراخېږي. که له ماشومانو او 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 
ل یې پر خره سپور راوړ« له ماشومانو او کوچنیانو  »ما سور گل ژاړه، تور گ
د   تاوتریخوالي  د  د    څوناميسره  دوی سره  له  مې  ترڅ کې  په  مقالو  نورو  د 

تاوتریخوالي پر عیني او عملي بڼو په مستند ډول د دې له پاره رڼا اچوله چې که  
گوندې د ټولنې د اگاه قشر ورته نور هم ښه پام شي او په دې الره کې له ما سره  

ضد د  ودرېـږي او د دې نازکو پاڼو او تنکیو گالنو )ماشومانو او کوچنیانو( پر  
دې روان ناروین د مخنیوي له پاره یو څه عملي گامونه پورته شي، خو دا دی  
د ژمي په راتلو سره، د ماشومانو او کوچنیانو پر ضد د تاوتریخوالي یوه نامریي 
یا نه لیدل کېدونکې بله څپه هم پیل شوه چې په تبعیض سره یوازې د بیوزلو 

هره څپه دوی ته گڼې نورې صحي  کورنیو ماشومان او کوچنیان ځپي او د سړو  
او رواني ستونزې رامنځته کوالی شي او ان تر دې پورې چې کېدای شي چې  
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  61 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

د فلج تر بریده پورې تاثیر پرې وکړي او د ټول عمر له پاره  به یې معیوب او  
 د کورنۍ او ټولنې پر اوږو بار کړي.

کچې لوړول دي  له هر ډول تاوترخوالي نه د خالصون یوه الر، د ټولنې د پوهې  
چې خلک په علمي بڼه پوه کړای شي چې مخکې د ماشوم تر زېږولو مخکې د 
ماشوم د ژوند ټول اړخونه او د لویولومسؤلیتونه وپېژني، بیا یې که زور ورته 

نه کوي او  رسېده، وې زېږوي که یې زور نه رسېده، پر هوایي خبرو دې تکیه  
 تونزې نه رامنځته کوي. خپل ځان، خپل هېواد او خپلو خلکو ته دې س

 

 
 د عکس په پاسنۍ برخه کې ډک دسترخوان ته ناست کسان،  

 ځانونه د دې وطن مذهبي او سیاسي رهبران گڼي 
 او د عکس په الندنۍ برخه کې له گڼو تاوتریخوالو سره مخ  

 د وطن یو کوچنی وینئ. 
 نور مو خوښه! 

 
 
 
 
 
 
 

 ښوونځي سوځول، د تاوتریخوالي لومړنی بنسټ دی 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
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  62 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 مقاله مه یولس
 

 
 په تالقانو کې یوه ښوونخي ته اور اچول شی 

 

په افغانستان کې له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي مسا له په ریښتیا  
خطرناکې   یوې  د  له    څوناميسره  کې  افغانستان  په  که  ده.  کړې  غوره  بڼه 

ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي هره بڼه په نظر کې ونیول شي، له  
غمیزې لمن دومره لویه  کوچنیانو سره د روان تاوتریخوالي بېلگې ښیي چې د  

او تیاره ده چې د متضررو ماشومانو ټول ژوند باندې ورانونکی او منفي اثر 
کوي او داسې فزیکي او روانې ضربې ورکوي چې د ماشوم او کوچني رغېدل  

 یا ډېر ستونزمن وي او یا ناشوني وي. 
 

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

 کړې ده چې:  
 

چېرې چې ښوونخی نه وي، هلته نوی نسل څه ډول لوېـږي او راتلونکې یې  
 له کومو ستونزو سره مخ کېږي؟
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  63 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

څه موده مخکې دوچولې ویبسایت، په كندهار کې د جگړې له امله د ښوونځیو  
په ترڅ    رپوټد تړل کېدو او له زدکړو د کوچنیانو د محرومېدو په باب، د یوه  

 سې ولیکل:» کې دا
 

 کندهار وروستۍ جګړو په زرونه ماشومان له زده کړو محروم کړي 
 

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

 کړو محروم پاتې دي.
 

د کندهار د پوهني ریاست مطبوعاتي ویاند نظرمحمد صمیمي له آلمان ږغ دویچه 
ویله سره په ځانګړې مرکه کي وویل چې په ارغنداب، ژړۍ، پنجوایي او میوند 

 .ښوونځي تړل سوي دي ۴۸ولسوالیو کي د وروستیو جګړو له امله 
 

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

 

 هغه وویل: 
 

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

 «.ګډوډ کړ
 

 نوموړي زیاته کړه:  
 

ولسوالیو خلک بېځایه سوي دي، نو زه  ۴مخي چي له  »زموږ د کره شمیرو له 
او په    ۱۳په ارغنداب کي  ۲۴په پنجوایي کي    ۱۰درته ویالی سم، په ژړۍ کي  

 « .میوند ولسوالیو کي یو باب مکاتب تړل سوي دي
 

دغه بېځایه سوي کډوال، چي دا مهال د کندهار ښار او ډنډ ولسوالیو په بیال بیلو 
له یوې خوا یې کورونه او په باغونو کي انار پاته سیمو کي ژوند کوي وایي،  

سول، خو دا یې بیا تر ټولو لویه ستونزه ده، چي اوالدونه یې له زده کړو څخه  
 .محروم سول

 

https://www.dw.com/ps/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8D-%D8%AC%DA%AB%DA%93%D9%88-%D9%BE%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DA%93%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%DA%93%D9%8A/a-55508406
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  64 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

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

 

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

 ..« .درس شروع کړي
 

د کندهار د ښونځیو د تړل کېدو بېلگه مې ځکه یاده کړه چې دا غمیزه ډېره تازه  
ټوپک شپېلۍ   ده. دا دې هېره نه وي چې د افغانستان په ډېرو هغو سیمو کې چې د

غږېـږي او د جگړې اور بل دی، همدا غمیزه په درز کې روانه ده او زموږ د  
 هېواد له نوي نسل سره نه جبیره کېدونکی تاوتریخوالی روان دی.

 
 په لوگر کې د یوه سوځول شوي ښوونځي حال 

 

 افغانانو ته او په تېره د جگړې ښکېلو خواوو ته باید عرض وکړم چې: 
 

بر   نه  او  برحـقـتـوب  پر  د جگړې  او  دالیلو  پر  د توجې  د جگړې  زه ستاسو 
حـقـتـوب باندې کار نه لرم، جگړه په هر نامه چې وي مقدسه نه ده او پایله یې  
داسې ورانی دی چې بېرته رغېدل یې یا ډېر ستونزمن وي او یا ناشوني دی،  

وندي کوالی شئ، د  ناشونتیا یې دا ده چې په جگړه کې وژل شوي څه ډول راژ
جگړې معلولین څه ډول بېرته خپل عادي حالت ته راگرځولی شئ او د رواني  
ضربو او تاوانونو بحث یې یوه جال غمیزه ده؛ نو د دغو دالیلو له مخې هیله ده  
چې له ماشومانو او کوچنیانو سره تاوتریخوالی او جگړه ودروئ، که نه پایله به  

 دلی او وروسته پاتې افغانستان.  یې همداسې وي لکه وران، سوځې
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  65 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 نوره مو خوښه!
 

 »زما مینې، زما ځانه
 ښایسته افـغـانسـتـانه«

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي مخته چاودنهځد نجونو د ښوون
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  66 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 مقاله مه دولس
 

 
په دروازه کې چاودنه، د زده  ښوونځي    نجونو د  د کابل په برچي سیمه کې د

کونکو قتل عام داسې زړه بوگنونکې پېښه ده چې ساری به یې لږ تېر شوی وي  
او دا له ټولو خلکو سره، په تېره له ښځو او نجونو سره د تاوتریخوالي ترټولو 
ظالمانه ډول او بشري ضد عمل دی. د ښوونځي پر زده کونکو او نوي نسل  

سې وحشیانه برید، د افغانستان پر راتلونکې باندې داسې تیری دی، چې  باندې دا
سر له اوسه نه یوازې وژل شوي او متضررین، بلکې د افغانستان نوی نسل او 

 راتلونکې د تباهۍ کندې ته ورپورې وهي.
 

که لږ دې پېښې ته د سیاست له عینکو وکتل شي، لیدل کېـږي چې گناه او تېروتنه 
پو ایراني  بل چا کړې،  د  افغانستان کې  په  یعنې  عام وگړي پرې کوي.  یې  ر 

استخباراتو او اخوندانو، نوکرانو د خپلو بادارانو د پروگرامونو د پلي کولو په  
برخه کې چې څه کړي دي، د هغو په بدل کې د دوي اپوزېشن دغسې متقابل 
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  67 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

له السه  عمل کوي چې په هره چاودنه کې په لسگونو عام وگړي خپل ژوند 
ورکوي، خو د پېښو او تېروتنو اصلي عاملین په خپلو ماڼیو کې داسې اسوده  

 ناست وي، لکه له هېڅ نه چې خبر هم نه وي.  
 

له ماشومانو او کوچنیانو سره به تر دې لوی تاوتریخوالی څه وي او چېرې به  
وي چې د یوه ښوونځي د لویې دروازې په مخکې دې داسې چاودنه وشي چې  

یان کړي، د عجایبو په وطن کې دا  ـووژني او تر سلو ډېر ټپ  ځوسو ډېرنتر پ
امي، اسالمي او غیر  ظپېښه پرون ترسره شوه چې هېڅ ډول نظامي او غیر ن

 .اسالمي توجه نه لري
 

دا له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي تر ټولو ډارونکی ډول دی چې  
د وژل شویو او متضررینو تر څنگ، د افغانستان ټول ماشومان او کوچنیان یې 

نه خوب لري  چې  ډار کړي دي او له رواني پلوه یې داسې برید ته رسولي دي  
تل عام  قځي د زده کونکو  او نه ارام. ډېره ښه بېلگه یې د کابل د برچې د ښوون

ته    رپوټ  ته د ننگرهار والیت د یو ښوونځي د زده کونکو عکس العمل دی. دې
 پام وکړئ:

 

 :»په ننگرهار والیت کې د ښونځي د زدکونکو غبرگون
 

 وسله والو ډلو د ننګرهاري ماشومانو غوښتنهد دشت برچي پېښه او له 
 

ننګرهار کې د یوه خصوصي ښوونځي زده کوونکو له (  ۱۹تاند )یکشنبه د ثور  
 .وسله والو ډلو وغوښتل چې د ماشومانو وژل، ټپي کول او ربړول ودروي

 

ثور   د  یکشنبه/  نن  کوونکو  زده  د /  ۱۹دغو  مهال  پر  کنفرانس  خبري  یوه  د 
نکو په استازیتوب د کابل په وروستۍ پېښه چې له امله د  ننګرهار د زده کوو

 .ښوونځي یو شمېر زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته خواشیني وښوده
 

د دوی په خبره چې ماشومان په جګړه کې برخه نه لري نو وسله والې ډلې دې  
 .د دوی له وژلو، ټپي کولو او ربړلو څخه الس واخلي 

 

او   له کوره ښوونځي ته راځو مور  دغو زده کوونکو وویل: »هره ورځ چې 
پالرم مونږ ته په ډېر تشویش کې وي په کابل کې د ماشومانو له شهیدولو ورسته 

 مو نن میندې مونږ ته ډېرې خفه وې چې بېرته به ژوندي راشو او که نه؟« 
 

https://taand.com/main/?p=184692
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  68 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

غواړو جنګ دې  دې ماشومانو هم د لویانو په څېر تکراري جمله »مونږ سوله  
بس شي پرلپسې یادونه وکړه« او پر ماشومانو یې د رحم او عاطفې غوښتنه 

 «.وکړه
 

د   تاوتریخوالی  او کوچنیانو پر ضد  افغانستان کې د ماشومانو  زموږ په هېواد 
حیثیت لري، چې زموږ د ټولنې په یوې محسوسې او عیني    څوناميیوې داسې  

تر اوسه زموږ هر نسل، هره لسیزه، هر کال،   څوناميستونزې بدله شوې ده. دا  
هره میاشت هره اونۍ، هره ورځ، هر ساعت، هره دقیقه او هره شیبه د سل 
 ګونو، زرګونو، لکونو او میلیونونو ماشومانو او کوچنیانو اوسنی او راتلونکی 

 ژوند ځپي او د تباهۍ کندې ته یې ور پورې وهي.  
 

 دی:  رپوټکوردننه او بهر ټولو دا برید او دا عمل غندلی دی، دا لنډ 
 

د»...   غندي،  برید  دا  هم  ایالتونه  متحده  امریکا  پر   د  سره  قربانیانو  پېښې 
خواخوږي ښودلو سربېره د تاوتریخوالي پای ته رسېدل او د بې ګنا ولسي وګړو  

 .په نښه کولو سمالسي درېدل غواړي
 

د امریکا بهرنیو چارو وزارت خپله اعالمیه کې زیاتوي د تېرو دوو لسیزو د 
 .السته راوړنو د خوندیتوب لپاره د افغان ولس مالتړ روان ساتي 

 

د ترکیې حکومت هم د دې برید غندلو سره د پېښې قربانیانو سره خواخوږي او  
 .د ټپیانو د ژر رغېدلو هیله کوي

 

چې   ویلي  سره  غندلو  برید  دې  د  ګوتېرش  انتونیو  سرمنشي  ملتونو  ملګرو  د 
 .عامالن یې باید ځواب ور کړي

له ییز  نوموړی افغانستان کې د تاوتریخوالي سمالسي درېدو او د کړکېچ د سو
 .حل غوښتنه کوي

 

کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یوناما د دې برید په هکله سخته ''کرکه 
 .'' څرګنده کړې او دا یې ''پر ملکي خلکو ظلم '' بللی دی 

 

 «یوناما د پېښې ښکار شویو له کورنیو سره خواخوږي او همدردي څرګنده کړې.
 

ل سږږ. متضررینو او د هغوی کورنیو  دا به د دیپلوماسۍ یو ډول وي، خو وژ
 ته هېڅ نه شي ورکوالی.

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-57045097
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  69 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

 
 

تاوتریخوالی له هیڅ چا سره ښه نه دی؛ په تیره له ماشومانو، کوچنیانو، ښځو او  
نجونو سره. دا یو تریخ او انکار نه منونکی واقعیت دی چې زموږ په ټولنه کې  
له ماشومانو او کوچنیانو سره په بیالبیلو بڼو تاوتریخوالی شوی او کېـږي او د  

ه کړای شي چې د هرې ټولنې وگړي  تاوتریخوالي ترسره کونکي باید په دې پو
خپلې   کې  حقیقت  په  هغوی  کوي،  تاوتریخوالی  سره  نسل  نوي  خپل  له  چې 
راتلونکې ته اور اچوي او هر څه په ایرو بدلوي. د تاوتریخوالي پر ځای باید له  
له غوښتنو سره سم  بڼه د وخت  او مدرنه  نوي نسل سره مینه وشي، په نوې 

 و هوسا ژوند ولري.  وروزل شي؛ څو ښه راتلونکې ا
 

په دې ډول به موږ وتوانېـږو چې ښه پوه نوی نسل ولرو او پایله به یې دا وي 
چې یوه خورا نیکمرغه او ښېرازه ټولنه ولرو. د تاوتریخوالي پایلې په ټوله نړۍ  
کې منفي ثابتې شوې دي. له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي پر ځای،  

ړئ، د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړئ او په ډېرې مینې له هغول سره مینه وک
 .سره عاطفه ورولېـږدوئ
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  70 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د ماشومانو او کوچنیانو پر ضد جهاد
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د  
 

 ونامي څ تاوتریخوالي  
 

 قاله  ممه دیارلس
 

 بل ځای باران او واورې سپینې اوري 
 مـوږ مـدام دلـته سرې وینې اوري پـر 

 

 دا مـو د چـا ښـېـرا کوم وخت اخیستي 
 دلـتـه نـفـرت بـل ځای کې میـنه اوري 
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  71 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 )تاج محمد یاري( 
 

 
 ؟څوک کوالی شي چې د دې کوچني د مور پالر د زړه حالت د قلم په ژبه ولیکي

 

تر   لویانو  د  کې  افغانستان  په  چې  کېـږي  لیدل  ډول  عملي  په  د  اوس  څنگ، 
ماشومانو او کوچنیانو پر ضد هم جهاد اعالن شوی دی او له همدې سن نه یې  
د   ضد  پر  کوچنیانو  او  ماشومانو  د  دا  دی.  شوی  پیل  کار  وړولو  منځه  له  د 
تاوتریخوالي تر ټولو ظالمانه ډول دی چې په افغانستان کې یې مسلمان پر مسلمان 

 تطبیقوي. 
 

او  »ما   ماشومانو  پر  افغانستان  تاوتریخوالي  د  د  باندې   «څوناميکوچنیانو 
 ترسرلیک الندې گڼې مقالې 

 

د افغانستان له ماشومانو »  کتابلیکلې دي او ال د څو مقالو له ټولگې نه مې یو  
  د دې له پاره خپور کړی دی چې که   «او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه

زموږ په ټولنه کې له ماشومانو او کوچنیانو سره د روان تاوتریخوالي نه خلک  
خبر او د مخنیوي له پاره یې څه وکړي، خو داسې لیدل کېـږي چې زموږ په  

روان   سرچپه  څه  هر  کې  سره  ټولنه  ماشومانو  له  چې  ځای  پر  دې  د  دي؛ 
تاوتریخوالی یا بیخي ودروي او یا یې لږ راټیټ کړي، برعکس نور هم مخ په  
ډېرېدو دی او اوس په لغمان کې د روانې ناروا چگړې په ترڅ کې یې داسې یو  
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  72 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

کوچنی په وینو لیت پیت او وزلی چې د انسان پرېږده چې د څارویو به اوښکې 
 ورته تویې شي.

 

 لیکلي وو:  داسېما د پاسني یاد کتاب په پیل کې  
 

ما د دې کتاب د مقالو په ترڅ کې ویلي او لیکلي دي چې زموږ د ټولنې عیني »
ستونزو او تجاربو ته په کتو زموږ په هېواد افغانستان کې د ماشومانو او کوچنیانو  

حیثیت لري، چې زموږ د ټولنې په   څوناميپر ضد تاوتریخوالی د یوې داسې  
تر اوسه زموږ هر    ناميڅویوې محسوسې او عیني ستونزې بدله شوې ده. دا  

نسل، هره لسیزه، هر کال، هره میاشت هره اونۍ، هره ورځ، هر ساعت، هره 
دقیقه سره، د ماشومانو او کوچنیانو پر ضد تاوتریخوالی په لومړي ګام کې په  

 دریو برخو باید و ویشل شي:
 

 ــ رواني تاوتریخوالی: ۱
 

)ژبنی تاو تریخوالی: ډارول، ښکنځلې کول، بد رد ویل، تهدیدول او ډول ـ ډول  
 نور رواني فشارونه(، 

 

 ــ جسمي تاوتریخوالی:  ۲
 

 )وهل ټکول، شاقه کارونه،جګړو ته اړایستل(،
 

 ــ جنسي تاوتریخوال.  ۳
 

د   ضد  پر  کوچنیانو  او  ماشومانو  د  زموږ  کې،  افغانستان  هېواد  په  زموږ 
تاوتریخوالي دا درې واړه ډولونه ښه په درز کې روان دي او مجریان یې د  
بـېالبـېلو نومونو تر پردې الندې، د خپلو اعمالو د توجې له پاره دالیل هم وړاندې 

 «کوي.
 

 خو چا ته وایې، په چا یې لولې او پر چا یې تطبیقوې.
 

ناحق تبلیغات شوي  د روسانو پر ضد زموږ په خلکو او ټولنه کې څه حق او څه  
دي او کېـږي. حق په دې چې زموږ پر وطن یې نظامي تېری وکړ او نا حق په 
دې چې د روسانو نړیوالو رقیبانو د سړې جگړې په موده کې د دونیا څه عیبونه  
چې وو، د روسانو لمن پورې یې ونښلول. دا چې روسان د چا له نظره څه ډول  
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  73 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

و کله چې زه په ماسکو کې استوگن وم،  دي، وي به، زه کار نه ورسره لرم، خ
په خپلو سترگو مې ولیدل چې روسان له ماشومانو او کوچنیانو سره څه ډول  

 چلن کاوه.
 

په روسیه، په تېره په ماسکو کې د ډېری افغانانو تر ټولو لویه ستونزه بې اسنادي 
وه چې په هېڅ الره او ځای کې له پولیسو خالص نه و، خو همدې کافرو او  

المو روسانو ماشومانو او کوچنیانو ته دومره درنای کاوه چې کله به له کوم  ظ
چا سره کوچنی روان و، دوی به هېڅ نه ورته ویل. دوی ښه پوهېدل چې دا  
مهاجر دي او اسناد نه لري، خو د کوچنیانو په درناوي به یې ورته ویل چې ځه  

ده گان او د محمد )ص(  تېـرېـږه؛ خو زما په وطن کې مسلمانان، د خدای )ج( بن
الرویان هم ځان ته وایي؛ خو له ماشوم او کوچني سره داسې چلن کوي لکه په 
دا پاسني عکس کې یې چې گورئ، اوس نو خپله نوم او جمله ورته ولیکئ چې  
 دا له ماشومانو او کوچنیانو سره کوم ډول تاوتریخوالی دی او ولې ترسره کېـږي؟ 

 

ه درد دردېدلیو دوو فرهنگیانو نظریاتو ته پاملرنه د وطن، خلکو او کوچنیانو پ
 وکړئ:

 

 :دوستښاغلی نعمان 
 

په وینو ککړ ځوان حیران ناست دی او خپلې مخې ته پر غځیدلي ماشوم یې »
 .سترګې ګنډلي دي

 

 .ماشوم زنه تړل شوې او په ابدي خوب ویده دید 
 

 ،دا عکس به نه دنیا ولړزوي او حتی نه نیمایي افغانستان
 

نه به د جمعې د تقریر موضوع شي او نه د کومې اعتراضیه مظاهرې د بینر 
 .تصویر

 

 .دا خو فلسطینی او کشمیری ماشوم نه دی کنه؛ دا شهید لغمانی ماشوم دی
 

سوغات دی چې څوک یې د دې دنیا د ګټو لپاره مخکې بیایي  دا د هغې جګړې  
 .او څوک د هغې

 

 !په وینو ککړ ګالبه
 

https://www.facebook.com/numan.dost.73
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  74 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 ! ارام ویده شه
 

 .ستا کلي کې هسې هم خوب او ارام نشي کیدای
 

 !د جګړې شوقیانو
 

 .بس دی؛ نور زما د وطن بې خواخوږي ماشومان مه وژنئ
 

 .«څوک نه لريمتل دی؛ مړی په ژړا ښه ښکاري او دوی د ژړا 
 

 : صالحښاغلی نثار 
 

 حیران تللی،  »
 

 ډوب دئ.  
 

وایي تېره شپه یې ال په غاړه کي السونه را اچولي وه سره خندل مو، خو نن یې  
 .زني ورتړلي مخ ته یې پروت دئ

 

 باندي د تکبیر نارې شروع دي،   د
 

 د امارت زنده باد چیغي وهل کیږي،  
 

مال صاحب تر لمانځه وروسته د جهاد پر فضیلتونو اوږد بحث وکړ ویل یې هر  
شهید د اویا کسانو شفاعت کوي، جهاد به تر قیامته دوام لري د غازیانو لپاره یې 

 :ښه دعاوي وکړې، په لوړ اواز یې وویل
 

 نصر من هللا و فتح قریب
 

سترګو بې اختیاره اوښکي رواني وې، مځکه و اسمان یې پر سر  د سړي تر  
 .ګرځېدل د خپل کنډواله کور پر خوا روان سو

 

 « ...نه یې دنیا غمشریکي وکړه نه پلستین
 

 پر فلسطین مینو او د پردیو نه د دفاع په مورچل کې والړو!
 

 فلسطین پرېږدئ،  
 

https://www.facebook.com/nsalih34
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  75 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

ده، د تور رنگ او تور ذهن په خپل کور، کلي او وطن کې مو توره سپۍ لنگه  
لرونکي کوکري یې زېـږولي دي، د دې غم وخورئ چې سبا تاسو ته هم خوله  

 دراچوي. 
 

دا ویرنه هم ولولئ چې د لغمان او ال ټول په اور او وینو ډوب افغانستان چیغې  
 ورنه پورته کېـږي:

 

 د لغمان ویرنه 
 

 پروت په وینو کې ګالب زما د باغ دی 
 جوړ کړی په زړه داغ دی دې منظر راته 

 

 د ویالو د غاړو ټول شینشوبي سره دي 
 وینې داسې پکې ځي ته وا اوبه دي 

 

 له توتانو ډکې څانګې چا پرې کړي 
 شنه سپیدار یې د چمن ټول اره کړي 

 

 سیند ته ګورئ؛ جسدونو سره درومي
 له غوڅ شویو اندامونه سره درومي 

 

 څپه پورته شي او سر پکې ښکاره شي
 سور ټټر پکې ښکاره شي په ګولیو

 

 شین لغمان مې په اورونو کې راګیر دی 
 په هر کور کې ژړاګانې دي او ویر دی 

 

 د غنمو په فصلونو اور بلیږي 
 د چنچڼو بچي ولږې نه مړه کیږي

 

 د ښارو بچي په ځاله کې سوزیږي 
 تور لوګي له شنه چناره پورته کیږي 

 

 غلی غلی د خپل زوی جسد ته ګوري 
 تښتیدلي یې له ژبې ځنې توري 
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  76 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 :یوې مور د لور جسد غیږ کې نیولی
 دا ویریږي، ځان نه یې نشم بېلولی 

 

 هلته ګوره؛ جینۍ پریوته له منډې
 سره مرمۍ یې شوه سړه په سپینې ټنډې 

 

 چیرته پاتې لوپټې چیرته پڼې دي
 تښتیدلې سرتور سر لوڅې پښې دي 

 

 غورځیدلی دلته ناوې نه سور شال دی 
 دومره ویره خورول په خدای وبال دی 

 

 ځوانه! څه کوې لوګیو ته دې پام دی؟
 چې نړیږي خو همدغه زموږ بام دی 

 

 تا د خپلې باغچې ټول ګالن پرې کړي 
 او چړې دې په خپل قام تکې سرې کړي 

 

 راشه وګوره؛ ویشتلی دې خپل ورور دی 
 ویجاړ کړی دې د خپلو خلکو کور دی 

 

 څوک نه وي  ته به مړ شې ښخیدو ته به
 ستا په ویر کې ژړیدو ته به څوک نه وي 

 

 د جګړې د سوداګرو کار روان دی 
 په خندا دي، وایي څه احمقه قام دی 

 

 چې ترڅو یې عقل سر ته پورته کیږي 
 تر هغې زموږ دوکان په خوند چلیږي 

 

 په خپل عقل د جګړې دوکان سم وران کړه
 ښاد،خوشاله په دې کار غمجن نعمان کړه 

 
 ۳جوزا//۱۴۰۰

 نعمان دوست 
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  77 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 له رواني اړخه د ماشومانو او کوچنیانو ځپل
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 برخه مقاله مه څوارلس
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  78 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 په وطن کې وچکالي ده؟ ځکه ماشومان په وینو لمبوو. 

 

د ماشومانو  رامنځته شوو جگړو په باب د »څه موده مخکې مې په لغمان کې د 
« ترسرلیک الندې مقاله ولیکله. ما له د لغمان په جگړه  او کوچنیانو پر ضد جهاد

کې د یو وژل شوي کوچني عکس راکاپي کړی و، په عکس کې لدل کېدل چې  
د یو حیران او بېچاره پالر په مخ کې په وینو لړلی وژل شو کوچنی پروت دی، 

بېلگه وه، خدای پوهېـږي چې د لغمان د یادې جگړې او په وطن کې دا یې یوه  
د روانو نورو جگړو په ترڅ کې به د افغانستان له ماشومانو او کوچنیانو سره  
او  لرې  میډیا  له  چې  وي  ترسره شوي  تاوتریخوالي  څومره  او  ډول  څه  نور 

؛ د یادو  خاموشو میندو پلرونو او کورنیو د ویر په دایره کې هماغسې هېرېـږي
پېښو په ترڅ کې رواني ټپونه، د ژوند تر پایه له پېښو د د ژوندي پاتې ماشومانو  

 او کوچنیانو پر ذهن ژور منفي اغېز پرېباسي.
 

څو کاله مخکې ما له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي موضوع مطرح  
تر سرلیک «  د تاوتریخوالی ستونزه  له ماشومانو او کوچنیانو سرهکړه او د »

لیکلي   داسې  الندې د مقالو لړۍ را پیل کړه، د هغو مقالو په دویمه برخه کې ما
 وو:
 

تاوتریخوالی او د هغوی زورونې ته که په ځیر سره  له ماشوم او کوچني سره »
 وکتل شي، کیدای شي پایلې یې داسې وي: 
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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  79 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

ــ له ماشوم او کوچني سره د تاوتریخوالي آثار او پایلې د هغوی پر ذهن او روان  
 باندې د تل له پاره پاتې کیدای شي،

 

ټولنه باندې   ــ زموږ په هیواد کې د کورنۍ، ښونځیو او ټولنې په چاپیلایر کې، پر
د ناوړه قوانینو د حاکمیت په وجه د تاوتریخوالي له پاره شرایط چمتو دي او 

 عملي کیږي هم،  
 

ــ جسمي او رواني تنبیه د ماشومانو او کوچنیانو په راتلونکي ژوند باندې ډیره  
 نا وړه اغیز لرالی شي، 

 

وی چغې وهي، ــ له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي په پایله کې هغ
خو مشران یا د تاوتریخوالي عاملین یې نه اوري، که یې اوري، پام نه ورته 

 کوي او ځان حق په جانبه ګڼي، 
 

ــ ټولنه او مشران باید په دې پوه کړای شي چې له ماشومانو او کوچنیانو سره 
 تاوتریخوالی پټ جنایت دی،

 

ولین او قلموال باید پام او په پای کې دا دوې مهمې پوښتنې چې ټول اړوند مسو
 ور ته وکړي:

 

 ــ له ماشومانو او کوچنیانو سره تاوتریخوال څه شی دی؟ ۱
 

 « ــ له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي عوامل کوم دي؟۲
 

په وطن کې روانې جگړې خلک دومره ځپلي چې د نور څه په فکر کې نه دي،  
خپل ځان او اوالدونه ژوندي وساتي؛  یوازې دا سوچ ورسره دی چې څنگه دوی  

دا چې څومره خپل اندامونه له السه ورکوي او معیبوبېـږي، له رواني پلوه څه  
ورسره کېـږي او په راتلونکې له جگړې پاتې ډار او ویره یې څومره راتلونکی  
ژوند ویجاړوي، دوی یا نه پرې پوهېـږي او یا یې په اوسني حالت کې چاره نه  

نا دا چې د ټولو بدمرغیو مور جگړه ده، جگړه هم موږ خپله کوو  شي کوالی. ما 
او د تعلیم د نشتوالي په دایره کې، ناپوهي حاکمه ده او بهرنیان له همدې ټکو نه  

 خپلو موخو ته د رسېدو له پاره په یو او بل نامه موږ سره جنگوي:
 هرچا خپل کارتوس په موږه امـتـحان کړل 

 زموږ یې وران کړ پردو خپل ملکونه جوړ 
 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  80 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 )؟(
 

او دا څو نسلونه مو برباد شوي دي، دا چې ژوندي هم پاتې دي له کاره لوېدلي   
 او له سل رنگه ستونزو سره الس گرېوان دي. 

 

څه د پاسه څلوېښت کاله کېـږي چې زموږ په هېواد افغانستان کې د ټوپک شپېلۍ 
ژور خپگان او اندېښنو په  له سور کېدو سره سم، زموږ ماشومان او کوچنیان د  

څپو کې ډارونکې ژوند ل: د همدې ډار په څپو کې پیدا کېـږي، د ډزو د غږونو 
په اورېدو لوېـږي، ځواني یې هم له د چاودنو په څپو کې، د بارتو او وینو له 
بوی سره تېرېـږي، یا په همدې ډزد وژل کېـږي او یا د همدې ډزو، د وینو او 

ې په ډېر لږ عمر کې بوډاتوب ته داسې ځان سپاري چې  بارتو د بوی په څپو ک
 د ویرونو او رنگارنگ مرضونو گوډی ورنه جوړ وي. 

 

دا نسلونه کله دې ته خوشحاله وي چې له فزیکي پلوه ژوندي دي او له دومره  
وژنو، چاودنو او پېښو سره ـ سره ژوندي دي؛ خو دې ته یې پام نه وي چې له 

ې دي او له دوی نه وروسته نسل یې که لکه دوی  رواني پلوه په کوم حالت ک
غوندي ژوندي وي، هغوی هم د خپلو ذهنونو په گومبزه کې ډېر منفي څه لري 

 او ذهنونه یې د بېشمېره رواني ټپونو خزانه گڼل کېـږي. 
 

موږ په خپل هېواد کې د جگړې په پایله کې د رواني ناروغانو بېشمېره ډلې لرو 
ته اړتیا لري، خو له بده مرغه چې زموږ په هېواد کې   چې اوږدو رواني درملنو

ډېری خلک له رواني درملنې سره یا نااشنا دي او یا یې د درملنې توان نه لري.  
 د دې ناروغانو درملنه یا ناشونې ده او یا ډېره ستونزمنه وي.

 

زموږ د وطن د جگړو په اوږدو کې که د متضررو ماشومانو او کوچنیانو څېړنه، 
نه او مطالعه وشي، لیدل کېـږي چې هغو متضرره ماشومانو او کوچنیانو ارزو

چې خپل مور پالر یا نږدې ـ لرې خپلوان له السه ورکړي دي، هغوی روحي  
 ټکانونه زغملي دي او تر کړاونو وروسته ستونزو او خپگان سره مخ دي.  

 

ې متضررو  دا حالتونه ځانته ځانگړي رواني ډاکتران او شرایط غواړي چې د داس
ماشوانو او کوچنیانو درملنه وشي، چې له بده مرغه داسې امکانات یا زموږ په 

 وطن کې نه شته، که وي هم په نشت حساب دي.  
 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  81 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

زموږ خلک نور باید لومړی پر دې موضوع فکر وکړي چې جگړه خلکو او  
ندې  وطن ته څه ورکوي او څه ورنه اخلي، بیا دې د جگړې پر تای ید او نه تای ید با

سوچ وکړي. زموږ په هېواد کې د تودې جگړې څلوېښت کلنې تجربې ښودلي 
او  تر څنگ، ماشومانو  رامنځته کولو  د  بدمرغیو  گڼو  نورو  د  دي چې جگړه 
کوچنیانو ته د فزیکي تاوانونو نه سربېره، رواني تاوان هم رسوي، د جگړو په  

باوري او ویره تر پایله کې ماشومان باور له السه ورکوي، د هغه په ځای بې  
السه کوي او هر څه ته د بې باورۍ له عینکو گوري چې دا په خپله د ماشوم 
ذهن له ډېرو ستونزو سره مخ کوي او دا لړۍ له څلوېښتو کلونو را په دېخوا 

 زموږ په ټولنه کې روانه ده او څو نسلونه مو په همدې کړاو اخته دي. 
 

ه هر اړخیز ډول ځپلې دي، هر  زموږ په هېواد کې کوم نسلونه چې جگړې پ
له تعلیمي او رواني پلوه یې باید مالتړ   اړخیزو مرستو ته اړتیا لري، په تېره 
وشي، ارامه چاپېلایر ورته برابر شي، څو د ارامۍ احساس وکړي او د دې تر 
څنگه د څه مالي مالتړ په چوکاټ کې باید سمه روزنه ورکړل شي چې ورو ـ  

 خه د جگړي ټپونه و توږل شي.ورو یې له بدن او ذهن څ 
 

زما له نظره له داسې ستونزو او کړاو نه د خلکو او ټولنې د خالصون یوازینۍ 
الر لومړی د جگړې درول او په دویم گام کې د یو نوي تعلیمي نصاب په چوکاټ 

 کې د نوي نسل نوې روزنه ده. 
 
 
 

 
 و د زیاتوالي ستونزه توک  ه  نش و کې د افغان ماشومانپه 

 

 افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د 
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 مقاله مه پنځلس
 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  82 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 

 یو ځل بیا ماشومان او کوچنیان د مخدراتو تر برید الندې: 
 

تر ټولو ستره او نه بښونکې گناه دا ده چې مشران، ماشومانو او کوچنیانو ته د 
نوي متمدن او سوله ایز ژوند کتاب او قلم پر ځای جگړیز وسایل ورکوي او د  

د ښودلو پر ځای ماشومانو او کوچنیانو د ژوند له پیل نه د جگړې فکر، الرې 
 او وسایل ورښیي.

 

هغه څه چې موږ د ماشومانو او کوچنیانو ترسترگو وړاندې ترسره کوو، خامخا 
د دوی د حافظې په چیپ کې ثبتېـږي او ډېر ځله د همدې مشرانو د کارونو په 
تقلید سره، دوی هم هماغه څه کوي چې مشرانو کړي دي. که دا تجربه منو،  په 

د مشرانو  چې اصلي کار باید له مشرانو نه را پیل کړو،    دي هم باید قانع اوسو
هغه اعمال چې له وړو سره تاوتریخوالی گڼل کېـږي، هغه باید ودرول شي او  

څه پایلې    یسره تاوتریخوال  مشرانو ته وویل شي چې له ماشوم او کوچني  دا باید
له خپلو ماشومانو    کېدای شيلري، په علمي دالیلو قناعت ورکړل شي، هغوی  

   .او کوچنیانو سره تاوتریخوالی ودروي
 

که مو د ښونکي تعلیمي سویه تیټه وي، لومړی هغه باید لوړه کړای شي یعنې 
ویه ډیره او  چې موږ با سواده او پوه ښونکي نه لرو، ځکه مو په ښونځیو کې س



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  83 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

  ، ږي او له ماشومېـبیا هم ډیره ټیټه ده، ډیره برخه ښوونکي مو په څه نه پوه
ږي، ځکه مو په ښونځیو کې د تشدد کچه ېـکوچني سره د چلند په سیستم نه پوه

، همداسې  ډېری مشران د ماشومانو او کوچنیانو په حقونو نه پوهېـږي، لوړه ده
ت کړي. د ماشومانو او کوچنیانو په مخ چې نه پوهېـږي، نو څه شی به مراعا

کې د مخدره توکو کارول، هغوی هم هڅوي چې همدا کار ترسره کړي، نو په  
 دې حساب د هر ناوړه کار منشا  یا پیل له مشرانو کېـږي.

 

 
 یې پرې ورتپي ؟ر مشکوچنی یې نه غواړي، او 

 

بربادي رامنځته د همدې جگړیز فکر او جگړیزو وسایلو د لرلو په پایله کې  
کېـږي او نوی نسل نشو او مخدراتو ته مخه کوي چې اوس یې زموږ ټولنه او  
خلک ثمر ترالسه کوي یعنې د یو ملیون شا و خوا په نشو روږدي ماشومان او 

 کوچنیان. 
 

هر چیرې او هر کله چې له ماشومانو او کوچنیانو سره د چلن موضوع یا د 
ږي؛ په نړیواله کچه د ماشوم زورونې هماغه ېـتاوتریخوالي موضوع مطرح ک 

 ږي چې:ېـپه نظر کې نیول ک تعریف یو منل شوی
 

کوچني   ـ »ماشوم یا کوچني ته هر ډول ضرر رسول، د میندو پلرونو یا ماشوم  
کوچني   ـساتونکو له لوري هر ډول عمدي یا غیر عمدي نه پاملرنه چې د ماشوم  

روان یا نیکمرغۍ ته، د هغه آسودگۍ او گټو ته تاوان  سالمتیا ته، د هغه    يبدن
 ږي.« ېـورسوي؛ ماشوم زورونه گڼل ک
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  84 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

ه ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د مقالو په لړ کې، په  ما پخوا هم ل
مخدره توکو د روږدو ماشومانو او کوچنیانو په باب مقالې لیکلې او خپرې کړې 
افغانستان کې څومره  په  دي. هلته د رسمي منابعو په حواله ښودل شوي چې 

 ماشومان او کوچنیان په مخدره توکو روږدي دي او ولې؟  
 

درې میاشتې مخکې تاند د افغانستان د روغتیا وزارت په حواله لیکلي وو چې  
او ښځې په نشه» افغان ماشومان  ديیو میلیون  « په دې یو یي توکو روږدي 

 میلیون کې به څومره ماشومان او کوچنیان وي؟ 
 

 کې داسې راغلي دي:  رپوټد تاند په یوه 
 

د عامي روغتیا وزارت ویلي، په افغانستان کې  (  ۱۳تاند)چهارشنبه، د حوت  »
یي توکو روږدي دي، چې دا شمېره د ښارونو  یو میلیون ماشومان او ښځې په نشه

 په پرتله په لرې پرتو سیمو کې مخ په ډېرېدو ده. 
 

زره مېرمنې او   ۸۵۰د عامې روغتیا وزارت په وینا، چې په ټول هېواد کې  
 یي توکي کاروي.زره ماشومان نشه  ۱۵۰

 

یي توکو د روږدو مېرمنو او ماشومانو ډېر الملونه په ډاګه کړي،  څېړنو په نشه
 چې ځینې یې غربت، کورنۍ ستونزې او نامناسب چاپېلایر بلل شوي دي. 

 

افغانستان په لرې پرتو سیمو کې داسې مېرمنې او ماشومان   د سرچینې په وینا د
نشه د  توګه  جبري  په  یې  مشر  کورنۍ  د  چې  شته  ته هم  استعمال  توکو  یي 

 مجبوروي. 
 

  ۴۰۷۰یي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره  د روغتیا وزارت په خبره په نشه 
 سلنه د مېرمنو لپاره ځانګړي شوي دي.  ۱۸کې بسترونه شته، چې په هغو 

 

یي توکو د روږدو کسانو د درملنې  د عامې روغتیا وزارت وایي، چې په نشه 
ملیارده افغانیو ته اړتیا ده، خو اوس په کلني ډول یو ملیارد    ۱۰۰لپاره په کال کې  

افغانۍ ورته ځانګړې شوې، چې په سلو کې یوازې د یوه کس درملنه پرې کېدای 
 شي.
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  85 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

وو په ګډون یي توکو لوی تولیدوونکی هېواد دی، د نارینهافغانستان چې د نشه
 « پکې په نشو د روږدو مېرمنو او ماشومانو شمېر ورځ تر بلې لوړېږي.

 

د  افغانستان کې په مخدره توکو  په  ـ سره  ایستلو سره  له غږ  دا دی  خو اوس 
شو، بلکې نور هم دېر  روږدو ماشومانو او کوچنیانو شمېر نه یوازې راټیټ نه  

 شو او شرایطو ته په کتو سره د ال زیاتېدو امکان یې هم شته.
 

 لیکلي وو:  داسې په حواله ټولنیزو چارو وزارت د کار او څو ورځې مخکې تاند 
 

نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې مهال  (  ۱۱تاند)سه شنبه، د جوزا  »
لمانځل کېږي، چې په افغانستان کې شپږ میلیونه ماشومان له بېالبېلو خطرونو  

 یي توکو روږدي دي.سره مخ دي او یو میلیون یې پر نشه
 

ماشومانو  د  نن  جیالني  حیدر  غالم  مرستیال  وزارت  چارو  ټولنیزو  او  کار  د 
نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې وویل، د افغانستان شپږ میلیونه  

 کتګوریو کې له خطرونو سره مخ دي. ۲۳ماشومان په 
 

یې ماشومانو له ډلې اووه هغه    ۱۰د نوموړي په خبره، په افغانستان کې د هرو  
سلنه ماشومان په وړکتوب کې ودونه کوي او    ۴۸د تاوتریخوالي سره مخ دي،  

 سلنه ماشومان بیا واده کولو ته اړ کېږي.  ۸۰
 

سلنه ماشومان وهل شکنجه   ۷۷د ښاغلي جیالني په خبره: “اوسمهال په هېواد کې  
تغذي سلنه نور ماشومان په سوی  ۳۶سلنه یې فزیکي وده نه لري او   ۶۶ویني،  
 وغۍ اخته شوي دي.”نار
 

دمګړۍ   کې  افغانستان  په  بنسټ،  پر  مالوماتو  معلولیت    ۱۹۶د  ماشومان  زره 
لروونکي دي او په سړکونو کې د هرو درېیو ماشومانو له ډلې یو هغه یې خیرات  

 راټولوي.
 

د یادونې ده چې نن ولسمشر غني د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په 
ویلي افغان حکومت د ماشومانو د حقونو خودیتوب ته ژمن خپاره کړي پیغام کې  

 دی او دوی ته یې د ژوند د لومړنیو اسانتیاوو د برابرولو هڅې ډېرې کړې دي. 
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  86 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

ده په خبره په افغانستان کې روانې تحمیلي جګړې د ماشومانو ژوند تریخ کړی   د
ته   اساسي حقونو  یې خپلو  او هغوی  یې ګواښونه جوړ کړي  ته  له  دی، دوی 

 السرسي محروم کړي دي. 
 

ولسمشر غني زیاته کړې چې ماشومان د هېواد راتلونکې دي او افغان حکومت  
ژمنه کوي چې دوی ته به د زده کړو او روغتیا په برخه کې خپلې هڅې ډېرې  

 کړي.
 

ولسمشر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې دمګړی د معلوماتو له مخې په  
له ماشومان  کې  سیمو  پرتو  د    لرو  لري،  نه  ښوونځي  دي،  محروم  کړو  زده 

 « ښوونکو له کمښت سره مخ دي او ډول ډول ناروغۍ یې ژوند ګواښي.
 

خو اوس دا دی دقیقاً ومنل شول او ولیکل شول چې یو میلیون ماشومان په نشه  
 توکو روږدي دي.

 

د یوې ټولنې او یوه هیواد اصلي شتمني د هغوی ماشومان، کوچنیان یا نوی نسل  
. د نوي نسل روزل، نه روزل، سم یا ناسم روزل؛ د هغو خلکو هغه هیواد ید

 . ياو هغې ټولنې د راتلونکې سمول یا بربادول د
 

گانو او غمیزو په څپو څونامیاوس زموږ په ټولنه کې له جگړې نه د رازیږیدلو  
پر کې نوي نسل یا زموږ گالنو او کوچنیانو ته نه یوازې پاملرنه، نه شته؛ بلکې  

دې ټولنه او خلکو باندې د بد مرغۍ د راغلي سیالب په څپو کې تر نورو ډیر  
 ږي. ېـغرق دي او ال پسې غرق

 

هغه وخت چې په افغانستان کې د په نشو باندې روږدو ماشومانو او کوچنیانو 
 و، ما د یوې مقالې په ترڅ کې داسې ورته لیکلي وو: شمېر سل زره ښودل شوی 

 

او دا دی اوس هغه سیالو راغی او روان دی او زموږ د ټولنې سل زره تنکي    »
گالن په کې ډوب او الس پښې وهي، خو د خالصون او بچولو له پاره یې یو 

 الس هم نه شته چې ور اوږد شي.
 

له دې ټولو چغو سورو سره، بیا هم حالت نه یوازې ښه نه شو، بلکې په منفي  
ب سره منډې وکړې چې  د لویانو روږدو کیسه اوس لوري یې داسې په گړندیتو

کې لیکلي دي چې په    رپوټونود هیوادوالو او نړیوالو هیره ده، اوس یې په نویو 
 «خوا کې روږدي دي. افغانستان کې د سل زره ماشوانو په شاو 
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  87 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

اوس چې په افغانستان کې په مخدرو توکو د روږدو شمېر یو میلیون ته رسېدلی  
 دی، زه هک حیران یم چې څه ورته ولیکم؟

 
 خـرڅــوي یــې خـارجــیـان پـه ږیــرورو 
 »خدای دې مل شي د وطن او د ملگرو«

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوې جگړې او نوی تاوترخوالی 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 مقاله ه مشپاړس
 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  88 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 

څه حالت چې اوس پر افغانستان او افغانانو باندې راوړل شوی دی، دا حالت  
قیامت ته ورته دی، د اوس له پاره هېڅ داسې توري نه لرم چې د اوسني حالت  

ټول خلک او د ټولنې ټول قشرونه په نه  بیان دې تر دې بل ډول وکوالی شي.  
بیانېدونکې اندازه متضرره شوي دي، خو ماشومان او کوچنیان تر هر چا زیات،  
 ځکه دوی نه ځان پټوالی شي او نه هم د مشرانو د شرارت اندازه اټکلوالی شي. 

 

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 راپور په 

اشومان وژل شوي دي. د بي  استناد په دریو وروستیو ورځو کې اوه وویشت م
 ام کال د اگست پر نهمه انالین شوی دی:   ۲۰۲۱د  رپوټبي سي پښتو دا 

 

»ملګري ملتونه وایي، افغانستان کې د امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو تر 
ماشومان وژل   ۲۷منځ د جګړې له کبله یوازې تېرو دریو ورځو کې لږ تر لږه  

 .شوي دي
 

ملګري ملتونه وایي، وژل شوي ماشومان د کندهار، خوست او پکتیا والیتونو  
 .اوسېدونکي وو
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  89 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

رو ملتونو اداره یونیسیف مسوولین وایي، د همدې سیمو د ماشومانو لپاره د ملګ 
 .کې د سختو جګړو پر مهال ټپیان شوي ديماشومان په همدې دریو ورځو  ۱۳۶

 

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

 

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

 

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

دغه راز تاند هم د یونیسف په استناد د یوه رپوټ په ترڅ کې لیکلي دي چې: 
  ماشومان مړه او ټپیان شوي. د   ۱۵۰ساعتونو پرمهال  ۷۲افغانستان کې د تېرو  

 د رپوټ په یوه برخه کې داسې راغلي دي:  تاند
 

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

 

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

 

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

 

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

 

ې د جګړې له ښکېلو لوریو د ملکیانو او په ځانګړې توګه د ماشومانو دغې ادار 
 ژوند ته د جدي پاملرنې غوښتنه 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 پکې یو ماشوم په وینو لړلی پروت دی او 

 وهي. خور یې ورته چیغې
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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  90 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

 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؟
 

وه افغان ژوند ته د طالبانو او پاکستان لخوا د  یوه بل بیا لیکلي: دغه ویډیو د ی
 ارزښت ورکولو کچه ښیي.

 

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.
 

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

 

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 کې د انسان ژوند د دوو توتو ارزښت هم  

ه حقونو او ارزښت باندې، دومره چې اړینه نه لري او د ماشومانو او کوچنیانو پ
 ده، څوک نه پوهېـږي.

 

د   چې  دی  ډول  داسې  تاوتریخوالي  د  خپله  به  محرومول  زدکړو  له  کوچنیان 
کوچنیانو ټول ژوند په منفي ډول متا ثره کوي، او دا چې د وروستیو جگړو له 

شي  امله څومره کوچنیان له زدکړو پاتې شوي دي، ښایي حساب یې څوک ونه  
کړای، خو د افغانستان د پوهنې وزارت په یوه بیان کې ویلي دي چې په څو  

ښوونځي ویجاړه   ۱۸۰وروستیو میاشتو کې د جګړو له امله په هېواد کې نژدې 
 شوي. د بیان په یوه برخه  

 راغلي دي:   داسېکې 
 

»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  

 .ر هم اغېزمن کړی دی کړو بهی
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  91 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

د افغانستان د پوهني وزارت د ښووني او روزني چارو مرستیال وزیر عطا هللا 
واحد یار وایي، د ښوونځیو د ویجاړېدو او تړل کېدو له امله زرګونه زده کوونکي  

 .له زده کړو بې برخې شوي دي
 

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

 ."په توګه ګټه وانخیستل شي
 

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

 .ونډه لري
 

ونکی محمد جامعي وایي، په دې والیت کې د جګړې د وروستۍ د هلمند یو اوسېد
زوروري څپې له امله یې د ماشومانو ښوونځی ویجاړ شوی او له زده کړو بې  

 .برخه شوي دي
 

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

 

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

 

دغه راز د نویو پیل شوو جگړو له امله د بې ځایه شوو خلکو تر ټولو متضرر  
او  پایله کې ماشومان  په  د همدې بېځایه کېدو  او کوچنیان دی.  قشر ماشومان 

ورکوي او حتی د خوراکي ټوکو د کموالي او نشتوالي  کوچنیان ډېر څه له السه 
په صورت کې ماشومان او کوچنیان له خوارځواګۍ سره مخ کېږي چې دا په 
خپله له ماشوانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي داسې ډول دی چې پایلې یې د  
ماشومانو او کوچنیانو د ژوند مسیر بېالرې کوي او په ډېر منفي برخلیک یې 

 کوالی شي. اخته
 

د ماشومام ژغورلو موسسه د جگړې له امله د بېځایه شوو ماشومانو او کوچنیانو  
 ویلي دي:  داسېپه باب 

 

ماشومان د جنګ  زره    ۸۰»تېرې دوه میاشتې "جون او جوالی" افغانستان کې  
 .جګړو له کبله له خپلو مېنو بې ځایه شوي دي
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  92 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

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

 

مه( خپور ۳سېف دې چلډرین په خپل تازه رپوټ کې چې نن )سې شنبه د اګست
شوی، د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې په دې موده )تېرو جون او جوالی 

زره کسان له خپلو سیمو بې ځایه   ۱۳۰میاشتو( کې د افغانستان په کچه شاوخوا  
 .شوي دي

 

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

 

د ماشومانو ژغورلو موسسې په وینا د افغانستان شمال کې کندوز تر ټولو د ډېرو 
و ډېر کسان خیمو زر ۶۰بې ځایه شویوکورنیو کوربه دی او دغه والیت کې له 

 .او پنډغالو کې ژوند کوي
 

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

 ".خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي
 

ه کم عمر کې  سېف دې چلډرین دا هم ویلي چې دغو بې ځایه شویو ماشومانو ت
 .د ودېدو، درنو کارونو او یا وسله والو 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. 

 

په افغاستان کې د ماشومانو ژغورلو موسسې مشر کرېس نیاماندي وایي پر دې  
وستیو سختو جګړو له کبله زرګونه ماشومان بې ځایه او په  سربېره چې د ور

خورا ستونزمنو شرایطو کې کمپونو کې ژوند ته اړوتي " موږ د جګړې بل اور  
کې د ماشومانو مرګژوبله کې د بېسارې کچې زیاتوالي او همدا راز د ښوونځیو 

 ".او روغتیایي تاسیستاتو د ویجاړېدو شاهدان یو
 

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

 پانګونې ته دوام ورکړي."...« 
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  93 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

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

 

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

 ماشومان او کوچنیان دي،  
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  94 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

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

 

جگړه مار په دې پوهېـږي که نه پوهېـږي، خو حقیقت دا دی چې د همدې نیابتي 
جگړو په پایله کې لکه تل د عامو خلکو تر څنگ د دواړو دوښمنو لوریو گڼشمیر  

و یتیمانو لښګر ډېـرېـږي او ټولنې  وسلوال هم وژل کېـږي او یو ځل بیا د کونډو ا
 ته به ډېرې بدې پایلې ولري، په تېره نوي نسل ماشومانو او کوچنیانو ته.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شي ولېـږلوچنیان باید له کاره منع او ښونځیو ته ک
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې 
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 مقاله  مهاولس
 

 

افغانستان کې د وروستیو سیاسي نظامي بدلونونو څخه مخکې لیکل  دا مقاله په  
شوې ده او له بده شامته چې ښایي د افغانستان ډېره سلنه ماشومان او کوچنیان  
له نورو ستونزو او تاوترخوالي سره هم مخ شي. زه دا مقاله په همدې بڼه  

ویو ستونزو  خپروم او که خدای مه کړه د افغانستان ماشومان او کوچنیان له ن



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  95 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

او تاوترخوالو سره مخ کېـږي، بیا به هم د دې لړۍ په نورو برخو کې خبرې  
 . مپرې کو

 

 

 
 ناپوهي، جگړې او کورونا الس یو کړی دی 
 او زموږ ټولنه، په تېره ماشومان او کوچنیان
 یې په ډېر بد  حالت کې راگیر کړي دي. 

 

له ماشومانو او کوچنیانو سره د روان تاوتریخوالي په باب ما د خپلو مقالو او  
 له ماشومانو او کوچنیانوسرهگڼو لیکنو په ترڅ کې په ټینگار سره ویلي دي چې  

لیدلې او اوریدلې  په لنډه توگه خپلې لوستلې، په سترگو  ما  د تاوتریخوالي په باب،  
تجربې درنو لوستونکو سره شریکې کړې او موضوع مې نوره اوږده نه کړه؛  

د   له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزهخو اوس یې چې گورم،  
 ږي.ېـپه شان راته ښکار څوناميیوې 

 

او ملي کچه سیاسیون هڅه کوي چې د خپلو شخصي،   ایزه  په نړیواله، سیمه 
د ساتلو په موخه،  واګ و ځواکوطني، گوندي گټو په نظر کې نیولو او د خپل 

د مډیا له الرې د خلکو پام په بل لوري واړوي او په ټولنه کې د شته اساسي  
ستونزو کې یوه   په یادو هیرو شوو  .ستونزو په باب څوک فکر هم  و نه کړي

« ده. دا داسې ستونزه ده  له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه»
چې که دولتونه، ډلې ټپلې او اشخاص یې هر څومره هیره یا پټه کړي، خامخا  

زموږ په ټولنه کې سر را    چې  یوه ورځ لکه ستره بال سر راجگوي لکه اوس یې
 اوچت کړی دی.  
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  96 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 کوچنیان د زدکړو وخت دی، که د داسې شاقه کارونو د ترسره کولو وخت؟ د دې 

 
له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي یو ډول دا دی چې په بېالبیلو ډولونو  
هغوی کار ته اړایستل کېـږي. په همدې باب ما په خپله یوه لیکلې او خپره کړې 

 مقاله کې ویلي وو:
 

و او تجاربو ته په کتو سره، د ماشومانو او کوچنیانو  زموږ د ټولنې عیني ستونز
، چې یوه پر ضد تاوتریخوالی په لومړي ګام کې په دریو برخو باید وویشل شي

وهل یعنې  جسمي تاوتریخوالی  مهمه برخه یې له له مشومانو او کوچنیانوسره  
 دي.  شاقه کارونهاو  ټکول، جګړو ته اړایستل

 

اوس نه یوازې په افغانستان کې، بلکې په نړیواله کچه دې ستونزې سر راپورته 
کړی دی چې د نړۍ په گڼو هېوادونو کې کوچنیان د کار د ځواک په ډول کارول  

 کېـږي، چې دا یو غیر قانوني کار گڼل کېـږي، په تېره زموږ په هېواد کې. 
 

یوه   په  بي بي سي  راغلي دي چې:    رپوټد  د کوچنیانو  کې  ملتونو  ملگرو  د 
ام( کال    ۲۰۱۰صندوق )یونیسف( او د کار نړیوال سازمان په دوه زره شلم ) 

ام( کال کې د    ۲۰۱۰کې، د یوه گډ رپوټ کې ویلي دي چې: په دوه زره شلم )
( میلیونو تنو ته رسېږي  ۱۶۰کوچنیانو شمېر چې کار کوي، یوسلو شپېتو )هغو  

https://www.bbc.com/persian/tv-and-radio-57438134
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  97 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

چې د څلورو کاله مخکې په پرتلنه، اته میلیونه و څلور سوه زره تنه زاتوالی په 
 راغلی دی. 

 

په ځینو هېوادونو کې په پټه یا تور ډول دا کار ترسره کېـږي، خو زموږ په  
ن د کار بازار ته ورگډ او د هغوی له  هېواد کې په براال او ښکاره ډول کوچنیا

کاري توان نه استفادې کېـږي، ټوله نړۍ او زموږ ټول خلک په دې پوهېـږي  
چې هغه کوچنیان چې کار ته اړ ایستل شوي دي، هغوی یوازې د خېټې د مړولو  
یا د کورنۍ ناروغو او معیوبو غړو ته د وچې ډوډۍ د ترالسه کولو له پاره له 

پر ځان زحمتونه تېروي څو د کار په پای کې څو وچې ډوډۍ   سهاره تر ماښامه
 کورنۍ ته ورورسوي.

 

پر دې هم ټوله نړي او هېواد وال پوهېـږي چې د همدې مجبورو کوچنیانو مشران 
او پلرونه چا او څه ډول وژلي او یا ولې معیوبه دي او یا ولې په نشو روږدي 

 دي، خو د پوښتنې څوک نه شته.
 

کوي چې کوچنیان له کار نه منعه او    هڅهد ملگرو ملتونو اړوندې ادارې، دا  
ښونځیو ته د تگ زمینه ورته برابره کړي. د همدې موخې د ترسره کولو له پاره  
د جون دولسمه ورځ له کار نه د منع کولو نړیواله ورځ ټاکل شوې ده او له ټولو  

ک کار  سپېڅلي  دې  په  دي چې  دوی سره مرسته  هېوادونه غوښتل شوي  له  ې 
خو زموږ هېواد کې به دا کار څوک؟ څنگه؟ او د کوم قانون له مخې    وکړي.

 ترسره کړي؟؟
 

دغه راز د کورونا ویروس په رامنځته کېدو سره، دا ستونزه نوره هم ډېره او 
پېچلې شوې ده، کوچنیان نور هم باید داسې شاقه کارونه ترسره کړي چې د نړۍ  

جواز نه شته او زموږ په هېواد افغانستان کې بیا په ترټولو   په هېڅ قانون کې یې
 ظالمانه ډول دا لړۍ روانه ده چې د درولو او اصالح هېڅ امید یې نه لیدل کېـږي. 

 

له کوچنیانو نه په شاقه کارونو کې استفاده کول، له دوی سره د تاوتریخوالي یو  
یني واقعیت پر بنا دا له ظالمانه ترینو ډولونو څخه شمېرل کېـږي، د همدې ع

 خبره چې ما بار ـ بار کړې؛ اوس یې بیا تکراروم: 
 

کې و ارزول   که د افغانستان ټولنه په اوسني وخت  د ماشوم د حقونو په رڼا کې،
پاره د   چې زموږ ټولنه د ماشومانو او کوچنیانو له  شي، داسې باید وویل شي

 مځکې پر مخ د یوه ریښتیني دوزخ حیثیت لري.

https://www.bbc.com/persian/world-57425583
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  98 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

 
 
 
 
 
 
 

 د مدرنو وسلو پر مټ له افغان کوچنیانو سره تاوتریخوالی 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې 
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 مقاله  مهاتلس
 

فیسبوکي یاران دې د فیسبوک په میدانونو کې د بریا ډولونه غږوي، زه یې داسې  
انگلیس ـ روس او امریکا په گڼم چې موږ بریالي نه، بلکې مات یو. موږ چې د  

مقابل کې ځان بریالی گڼو، په حقیقت کې موږ بریالي نه مات یو. په لندنـ  ماسکو 
او د امریکا په هېڅ یوه ښار کې یوه پاڼه هم نه ده ښورېدلې؛ مات موږ یو چې 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  99 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

هم وطن لوټه ـ لوټه دی، هم اقتصاد وران ویجاړ دی او هم مو د فکر مانۍ له 
 ره شوې ده.خاورو سره براب

 

 لیکلي دي:  داسې زما یو فرهنگي دوست په ډېرې خواشینۍ سره
 

ځان » او  پرمختګ  ودې،  د  بېافغانستان  یو  بې بسیاینې  او  لوی  ساری درېغه 
فرصت له السه ورکړ. موږ ونه توانېدو چې په تېرو شلو کالونو کې ورڅخه  
سمه ګټنه وکړو. موږ خپل لومړیتوبونه ونه پېژندل، موږ د پردیو د موخو لپاره  

پښې په خپله ماتې کړې، موږ نور د پورته کېدو او ګرځېدو نه یو. اوس    خپلې
 « .که زنځیرونه وي او یا نه وي موږ د ښورېدو نه یو. موږ ټول مات یو

 

بل تریخ حقیقت دا دی چې د لسگونو او سلگونو ډول تاوترخوالي په پایله کې 
چې په کلونو ـ  زموږ څو نسلونه له فزیګې او رواني پلوه داسې ځپل شوي دي  

 کلونو د بېرته درېدو توان نه شي ترالسه کوالی.
 

بهرنیان راغلي وو چې اسامه ولټوي، خو وژلي یې عادي خلک او ماشومان دي. 
 دا یې یوه بېلگه ده.

 

امریکیانو د خپل راتگ پیل هم په داسې یې یوې ډله ایزې وژني وکړ چې یوسلو 
دېرش تنه یې پر یوه ځای او یوه شېبه کې ووژل، دوی په کندهار کې د واده  
مراسمو ته پر راټولو خلکو بمونه وورول او د ناوې او زوم په گډون یې یوسلو 

وو او دا دی اوس یې د دېرش تنه ووژل چې ډېری په کې ماشومان او کوچنیان  
وتلو په ورستیو ساعتونو کې هم د داعش په پلمه په کابل کې د یوې کورنۍ لس 

 چې شپـږ تنه په کې ماشومان او کوچنیان دي. ووژلتنه 
 

ن پالزمېنه کابل کې له هغې کورنۍ سره خبرې کړې دي، چې  بي بي سي په افغا
تنه    ۱۰ږو ماشومانو په ګډون  ـرون برید کې یې د شپدوایي، د تېرې ورځې  

چا ته سړی شکایت وکړي، چا ته څومره باید وژاړو، څوک به   وژل شوي دي. 
 مو خبره او چغې واوري؟

 

ې د یوه افغان قلموال د  دا څو جملې د همدې ماشومانو او کوچنیانو پر ویر باند
 ده:    بېلگهتړمو اوښکو او او فریاد یوه 

 

https://www.facebook.com/AbdulHamidOsmaniBahij
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-58383656
https://www.facebook.com/numan.dost.73
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  100 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

د تلویزیون پر سکرین د دې کابلي ګلونو د رژولو خبر راغی، ایسته مې بلې »
له  ،  خونې ته رامنډه کړه اوس لګیا یم پر خپلې بېوسۍ ژاړم او دیوالونه راته 

 ، ډېرې ویرې ګونګیان دي
 

 ، خو زه په هر دیوال کې همدا ګلونه وینم
 

 ،لمبو کې چې موسکي ويلکه 
 

 ، لکه له خپل قتله چې زما بېوسۍ ته ډېر حیران وي
 

 ...لکه
 

 !خدایه
 

 ،د ازمیښتونو دا لړۍ ډېره اوږده شوه
 

 !خدایه
 

 ،نور مو د )انا هلل و انا الیه راجعون( په ډېر تکرار ژبې ستړې شوې
 

 !خدایه
 

 ختمه شي؟ ښه به نه وي چې په ټولو د حیات چینه وچه کړې او کیسه 
 

 اخر، 
 

 موږ د خپلې تاال شوې باغچې د رژیدلو ګالنو پوښتنه له چا وکړو؟
 

 «.دا خاموشي خو به مو ووژني
 

دا د هغو رژېدلو گالنو د عکسونو بېلگې دي چې د بشري حقونو د مدافعینو د 
 ترټولو مدرنو وسلو پر مټ په وینو لړلي د گور تیارو ته ولېـږل شول:
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  101 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 

له افغان ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي لړلۍ نه یوازې نه درېږي او  
نه ورو کېږي، بلکې د هرې ورځې په تېرېدو سره نور هم زور اخلي او گړندۍ  

  رپوټ ام میالدي کال د اگست پر یو دېرشمه بي بي سي په یوه   ۲۹۲۱کېږي. د 
 د وروستیو تلفاتو په باب داسې لیکلي دي: کې د ماشومانو او کوچنیانو 

 

»سازمان نجات کودکان همزمان با خروج آخرین سربازان آمریکایی از کابل 
هزار کودک کشته   ۳۳سال جنگ در افغانستان حدود    ۲۰اعالم کرد که در طی  

 .اندیا معلول شده
 

ساعت یک کودک کشته یا    ۵این رقم به این معناست که به طور متوسط در هر  
 .نقص عضو شده است

 

دهنده از بهای للی نجات کودکان این آمار را "بازتابی تکانالمسازمان امداد بین
 .جنگ برای کودکان" خوانده است

 

اند بسیار باالتر این سازمان گفته آمار واقعی کودکانی که در جنگ آسیب دیده  
 است و موارد مرگ بر اثر گرسنگی، فقر و بیماری در این آمار لحاظ نشده است...« 

 

لیدو سره هر لوستونکي اټکل کوالی شي چې زموږ په هېواد دې ارقامو ته په  
کې په ټول کې له ماشومانو او کوچنیانو سره د ترسره شوي تاوتریخوالي کچه 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-58395456
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  102 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

څومره ده چې له بده شامته د چا کړي؟ ولې یې کړي؟ او څوک به یې څه ډول  
 پوښتنه کوي؟ پته او شخص نه دی مالوم. 

 

ه کې له ماشومانو او کوچنیانو سره د شوي او  د پاسني یاد رپوټ په یوه بله برخ
 روان تاوتریخوالي په  

 راغلي دي:  داسېباب 
 

گوید: "در حالی که  »حسن نور، مدیر حوزه آسیا در سازمان نجات کودکان، می
کنند، واقعیت تلخ این است که همراه  آخرین پروازهای نظامی کابل را ترک می 

ته  المللی و توجه و حمایتی که افغانستان طی چند هفاین هواپیماها، پوشش بین
شود. اما همچنان که بقیه جهان به کار خود گذشته داشت هم احتماال محو می

ها کودک افغان امشب گرسنه، اندوهگین و نامطمئن از مشغول هستند، میلیون
 ".گذارندآینده سر به بالین می

 

سال به جا مانده نسلی از کودکانی است که   ۲۰گوید آنچه بعد از  آقای نور می
مصایب جنگ همراه بوده است. او شدت رنج انسانی در دهه    تمام عمرشان با

 .کندگذشته را "خارج از حد تصور" توصیف می
 

اعالم کرد که حدود   درصد بیجاشدگان در   ۶۰سازمان ملل متحد هفته گذشته 
 .اندافغانستان در سه ماه اخیر، کودک بوده

 

های طالبان،  ویپیش از آن هم یونیسف گفته بود که در مقطعی در جریان پیشر
 ها جان باختند.«کودک در جریان خشونت ۳۰ساعت، حدود   ۷۲تنها ظرف 

 

یونیسف څو ځلې ویلي دي چې په افغانستان کې له ماشومانو او کوچنیانو سره د 
الندې تاوترخوالي کچه لوړه شوې او په گڼو برخو کې د هغوی حقونه تر پښو  

شوي او وضعیت یې له هره اړخه مخ په ورانېدو دی. دا د یونیسف د روان کال  
 دی:  رپوټد اگست د نه ویشتمې نېټې 

 

د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ صندوق )یونیسف( وایي په تېرو اونیو کې  »
 . د تاوتریخوالي زیاتوالي افغان ماشومان هم اغېزمن کړي دي

 

ویلي چې ګڼ شمېر ماشومان له خپلو  (  ۷وږې)  ۲۹یونیسف نن یکشنبه اګست  
 .ښوونځیو بېځایه شوي او له روغتیایي خدماتو څخه محروم شوي دي

 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-58395456
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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  103 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

او  ویروس  کرونا  لوړېدل،  بیو  د  توکو  خوراکي  د  کړکېچ،  امنیتي  یونیسف 
 .راتلونکی ژمی د افغان ماشومانو په وړاندې نور ګواښونه بللي دي

 

د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ صندوق وایي که رامنځته شوی وضعیت 
پیدا کړي د دوی د اټکل له مخې تر پنځو کلونو کم عمره یو میلیون افغان   دوام

 .ماشومان به له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي
 

د یادې ادارې د معلوماتو په اساس د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې څه باندې  
میلیون یې نجونې   ۲.۲څلور میلیون افغان ماشومان له ښوونځیو محروم دي چې  

 .دي
 

امله  یونیس له  وچکالۍ  او  جګړو  د  کې  افغانستان  په  چې  ویلي  همدارنګه  ف 
 .زره ماشومان له خپلو سیمو څخه بېځایه شوي دي۳۰۰

 

د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ صندوق له افغانستان سره د ځینو بنسټونو د 
افغان   اړمن  ټینګار یې کړی چې  اندېښنه ښودلې، خو  اړه  په  بندولو  د  مرستو 

 .ماشومان به یوازې پرې نږدي
 

یونیسف په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د وروستیو جګړو له امله د  
 .زرګونو کورنیو د بېځایه کېدو راپور ورکړل شوی

 

پر کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته ال هم په دغه هیواد کې لوی بازارونه، 
نه دي خالص شوي چې له امله یې  بانکونه او سوداګریز بندرونه په بشپړه توګه  

 .خلکو د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایتونه کړي
میلیون ماشومان   ۱۰یونیسف تیره اونۍ همدارنګه وویل چې په افغانستان کې  

 .بېړنیو مرستو ته اړتیا لري
 

یادې ادارې ویلي و چې افغان ماشومان له بشري ناورین سره مخ دي او په خبره  
 .« او روغتیایي موادو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لريیې د خوراکي 

 

او  ماشومانو  افغان  له  تېره  په  او  افغانستان سره  له  افغانانو سره،  له  نو  اوس 
کوچنیانو سره د جفاگانو دې اوږدې لړۍ ته وگورئ، اوسنیو پایلو ته یې نظر  

اوسئ چې زړي  وکړئ او د نورو نسلونو هغه بدمرغیو ته هم سترگې پر الر  
 یې په تېرو کلونو او اوسني وخت کې کرل شوي دي. 
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  104 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

بهرنیان راغلي وو خپل کارونه یې ترسره کړل، خپلې موخې یې ترالسه کړې 
او لکه تل څوک یې بریالي او څوک نابریالي، ټول په خپله مخه والړل؛ خواره  

 خواري د افغانانو او افغانستان په برخه: 
 

 کنډواله وطن، 
 

 یو، کرکو او پخوانیو خوسا افکارو ډکې ککرۍ،له دوښمن
 

 د کونډو، یتیمانو او وږو تږو لښکرونه، 
 

او نوي نسل سره رنگارنگ   ـ کوچنیانو  له ماشومانو  ـ سره  ټولو سره  له دې 
 تاوتریخوالي ته په بېالبېلو نومونو دوام ورکوو،

 

 او په پای کې د بریا په نامه، د خپلې بربادۍ اتڼونه هم کوو. 
 

 که مو د هر نسل تعلیم ته پاملرنه کړې وای،
 حال به مو داسې نه گدوډ کېده،هیله ده

 چې هر افغان د خپلو بچو تعلیم ته
 جدي پاملرنه وکړي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د جگړې یوه پایله د کونډو او یتیمانو د لښکر ډېرول دي 
 

 افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د 
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
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  105 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 مقاله مه نولس
 

 

 درنو مشرانو!
 

د   سره  کوچنیانو  له  کېدل،  پاتې  برخې  بې  زدکړو  له  کې  وخت  په  جگړې  د 
 ده. تاوتریخوالي یوه خطرناکه بېلگه

 

هغوی    ،تاوتریخوالي پر ځایکوچنیانو سره د  ماشومانو او  له  د جگړې کولو او  
 . ته د زدکړې زمینه او ښه چاپېلایر برابر کړئ

 

 )آصف بهاند(                                               
 

 
انسانان، چې  نه  پېـژني نه کشر، نه څاروي تشخیصوالی شي  جگړه نه مشر 

لوېدل دي.  چېرې د ټوپک شپېلۍ سور شوه، بس وژل دي، وینې تویول دي او  
جگړه چې په هر نوم وي، په پایله کې وژنې ترسره کېـږي او په دې وژنو کې 
تر ټولو ډېر تاوان میندو، ماشومانو او کوچنیانو ته رسېـږي. هر څوک چې د  
جگړې په ترڅ کې ووژل شي، یا مېـړه دی یا پالر دی او د همدې جگړې په  

کړو پاتې کېـږي او له بلې خوا  پایله کې له یوې خوا ماشومان او کوچنیان له زد
 خپل سرپرست له السه ورکوي او ټول عمر یې له بربادېـږي. 
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  106 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 دا کوچنیان تعلیم، سوله او امن غواړي، خو که یې څوک ورته پرېـږدي. 

 
تازه   یوه  په  بي سي  بي  د   رپوټد  کې  افغانستان  په  دي چې:  ویل شوي  کې 

 وروستیو جګړو له امله زرګونه ماشومان له زدکړو پاتې شوي دي، 
 

زره    ۸۰دي چې په دوو میاشتو کې    ویليدغه راز د ماشومانو ژغورلو موسسې  
 افغان ماشومان بې ځایه شوي دي،

 

ویبپاڼه کې مې بو بوږنونکی رپوټ ولوست چې تره خپله ورېره تښتوي   تاند  په
او له خپل ورو نه د هغې د ازادۍ په بدل کې دېرش زره ډالره غواړي. دا هم له  
د   یې  ډول دی چې زه  یو نوی  یو  تاوتریخوالي  د  او کوچنیانو سره  ماشومانو 

 وبل بدن باندې یو بل ژور ټپ گڼم. افغانستان او افغانانو پر ژ
 

دا له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي یوه داسې پېښه ده چې په کورنیو  
یا اعتبار اصل ته لویه صدمه رسوي. پر چا باندې باور   او ټولنه کې د باور 

 کېدای شي؟ 
 

د  نور ملکونه او نور خلک د خپلو راتلونکو نسلونو له پاره څه کوي او موږ  
 خپلو بچو او راتلونکو نسلونو له پاره څه کوو؟ 

 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-58059899
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  107 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

نور خلک او نور ملکونه د خپلو راتلونکو نسلونو له پاره له تضمین سره نوی 
 ژوند جوړوي او موږ د کونډو او یتیمانو لښکر ډېروو، دا یې یوه بېلگه ده:

 

ښایي  ( یې نُخبه فرهنگي وواژه او یوازې په همدې ورځ  ۲۰۲۱/ ۰۸/ ۰۵پرون )
په افغانستان کې څو سوه نور دې فرهنگي ته ورته هېوادوال وژل شوي وي، د  
هغوی ښځې کونډې او ماشومان او کوچنیان یې یتیمان شول او په دې ډول مو  
د خپل وطن د کونډو او یتیمانو د لښکر شمېر نور هم ورزیات کړ، چې دا په  

تاوتریخوالي تر ټولو بدې خپل وارسره له ښځو او ماشومانو ــ کوچنیانو سره د  
بېلگې گڼلی شو. د همدوي د مېړه او پالر په وژلو سره مو د دوی د راتلونکې 
بریادۍ بنسټ راپیل کړ، دا لړلۍ له څو څلوېښت کلونو راپه دېخوا پیل شوې او  

 اوس هم ښه په درز کې روانه ده.
 

د تاوتریخوالي زموږ یو زړه سواندې قلموال له ښځو او ماشومانوـ  کوچنیانو سره  
 نظر کړی دی:»  داسې دې لړۍ ته 

 

 راتلونکي نسل ته!
 

 تنکیه مینه پاله، 
 

 له سترګو لرې، زړه ته رانږدې وراره ُګله،  
 

  !دا دې روستی غم شه 
 

ږم، چې خپل همزولي نسل ته له تاڅخه د بښنې غوښتلو حق لرم که نه؟  ـنه پوهې
دوه نسله مشران   -ځکه زموږ نسل هم ال په دې نه پوهیږي، چې تر ځان یو  

 وبښو که نه؟ 
 

زموږ نه څه مشران نسلونه راپاڅېدل او د کارګر و بزګر په نامه یې هرڅه پر  
  .ګر چې نه مو درلودلبل مخ راواړول. هغه کارګر چې نه وو او هغه بزر

 

ته  اور  او ولس یې  ټانکونو سپاره راغلل  بیا ورپسې څو کسان د روسانو پر 
  : ونیوه. له هغې خوا چیغه شوه، چې

  !هلۍ ! اسالم په خطر کې دی
 

 ،ګاونډیو استخباراتو وسلې راکړې او د ورور سینه یې راته په نښه کړه
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  108 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 !!!.... بس پیل مو وکړ؛ وژنه، وژنه، وژنه
 

روسان سالمت ووتل، روسیه ودانه پاتې شوه او موږ په لکونو سره ووژل، تا 
 .غوندې تنکي نازولي یې په میلیونونو یتیمان کړل

 

چیچین  و  چین  و  تاجیک  و  اوزبک  پنجابیان،  عربان،  ځان سره  له  نورو  څه 
  راوستل، دوی په ظاهره کې د امریکا دوښمنان وو، په دې پردیو پسې امریکا

 :   راغله، بیا چیغې شوې، چې
 

 ! هلئ وطن اشغال دی
 

بیا ګاونډیو استخباراتو وسلې راکړې او د ورور سینه یې راته په نښه کړه، او  
  !!!...بیا؛ وژنه، وژنه، وژنه
 .امریکا روغه ووتله

 

موږ په ویاړ وویل: " یونیم کال کیږي، چې د یوه امریکایي پوزه ال وینې شوې 
په   خو  ده"،  مو نه  کړ، ستا ښوونځي  لوټ  مو  بل ووژل، وطن  یو  مو  لکونو 

دا دی   او  ادراې مو ړنګې کړې  وسیزل ستا ډوډۍ مو غال کړه، ستا د وطن 
  ...باالخره مو ته هم یتیم کړې

 

 نو زه خپل همزولي نسل او تر ما مشر نسل ته څنګه له تا څخه بښنه وغواړم؟  
 

 بس که نه مو بښې مه مو بښه، 
 

را لوی شه او زموږ له نسل او تر موږ له یو دوه مشرانو نسلونو څخه خپل غچ  
 او کسات واخله، خو څنګه غچ؟ او څنګه کسات؟ 

 :اوس یې درته وایم
 

رالوی شه، زده کړه وکړه، پیاوړی او متخصص کادر شه! زموږ په تورو السونو 
ته ودان کړه، کارخونې جوړې کړه، بندونه ړنګ کړي او سیزلي ښوونځي بیر

ورغوه، خپلې اوبه راوګرځوه، کروندې سمسورې کړه، کانونه پروسس کړه،  
 ...تولید لوړ کړه، په پیاوړې اراده پاکه اداره جوړه کړه، افغانستان ودان کړه

 

همدا له موږ او زموږ څخه یو دوه ورمشرو نسلونو څخه تر ټولو شرموونکی 
، داسې غچ و کسات چې موږ به هم په ژوندوني خجالت کړې غچ او کسات دی
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  109 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

او هم به مو مشران نسلونه په قبرونو کې وشرموې، ځکه موږ تاته هیڅه جوړ  
پریښې نه دي، له تا نه مو ستا پالر اخیستی دی، هغه پالر چې ودان افغانستان  

 !یې ارمان و
 

طن یې راته کنډواله  له موږ نه هم زموږ یو دوه مشرانو نسلونو هرڅه ولوټل، و
 .کړ، هغوی موږ ته او موږ تاته سرکوزي او مالمت یو

 

ته   ته   -خدای مه کړه    -خو ته مه پرېږده، چې راروانو نسلونو  مالمت شې، 
  !هسکه غاړه یو ودان افغانستان خپلو راتلونکیو ته په میراث پرېږده

 

 !غم دې روستی شه
 

  !«  لوی سړی شې
 

دغه راز د پښتو ژبې یو معاصر شاعر ښاغلی نور محمد الهو د شعر په هنري 
چې   دی  کړی  غږ جگ  ماشوم  معصوم  هغه  د  کې  ماحول  په  جگړې  د  ژبه 
تاوترخوالي یې باور، ژوند او هر څه ورتباه کړي دي او له مشرانو هیله کوي 

 ویلي دي:»    داسېچې دی خپل حال ته پرېـږي. ښاغلي نورمحمد الهو 
 

 دوی دینداره خلک نه وو 
 

 جومات په وینو لیت ، سرې دروازې دا خبر وکړه  د
 

 ماشومانو په مریو چړې نه ږدي  مومنان د
 

 ژوندیو آیتونو پښې نه ږديڅوک د خدای په دې 
 

***** 
 له مکتبه رالویدلې زخمي شوې تختې ږغ کړ 

 

 چې خدای شته دی  یهرماشوم یولوی ثبوت د
 

 : پر دیوالونو باندې لیکي  یوشاعر
 

 په څپه کې پروت کوشنی  د مورکۍ د تازه وینو
 

 لکه خاټول په سور ورڼي کې څنګه ښکاري؟
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  110 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

 تازه، ګل یېجنت ترټولو خوږ او  او وګورئ د
 

 ورو څنګه په غومبورو لمبه کیږي  ـ ورو
 

 په وَزر زخمي کوترې هم دا ووې
 

 بیابانه ته څه وایې؟ 
 

 چې ترڅو هم یو ماشوم ریدی صحرا کې 
 

 خپلې تکې سرې رڼا کې لکه شنه وږمه رپیږي 
 

 ! شه بیغمه
 

 ترهغې قیامت نه کیږي
 

 فیلسوفه تا پر مټه څه لیکلی؟ 
 

 پریږدئ چې تدریس کړيدا وړوکی معلم 
 

 په خپل بُق بُق خوږ آواز کې
 

 « تکې شنې شنې خندا ګانې
 

 !درنو مشرانو
 

د  سره  کوچنیانو  له  کېدل،  پاتې  برخې  بې  زدکړو  له  کې  وخت  په  جگړې  د 
تاوتریخوالي یوه خطرناکه بېلگه ده. د جگړې کولو او له ماشومانو او کوچنیانو 

هغوی ته د زدکړې زمینه او ښه چاپېلایر برابر سره د تاوتریخوالي پر ځای،  
 کړئ.

 
 
 
 
 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  111 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

 اصلي متضررین د جگړو او طبعي پېښو 
 

 ښځې، ماشومان او کوچنیان دي 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې 
 

 ونامي څد تاوتریخوالي 
 

 مقاله   مهشل
 

انقالبونو په جال کې نښتي زموږ د وطن د دېری مشرانو فکر، ذکر او څه کول د  
ډېری ځوانان مو په داسې ټولنیز چوکاټ کې راگیر شوي وو چې مجبوراً  وو،

تر دوی الندې نسل مو چې   د جگړې دایرې ته ورننوزي او په کې ښکېل شي، 
ماشومان او کوچنیان دي، خود به له سل ډوله مرضونو، ناخوالو، فقر، بې قانونیو  

مدا له خپلو مشرانو ورته پاتې دی، هغوی کرلي،  او زورزیاتیو سره مخ وي، ه
 دوی یې اوس حتی د ژوند په بیه ریبي او بیه یې پرې کوي.

 

 که داسې نه وي نو:
 

 ــ جگړې چا رامنځته کړې؟ مشرانو،
 

 ــ وژنې چا وکړې؟ مشرانو، 
 

 ــ جنسي تېري چا وکړل؟ مشرانو،
 

 ــ غال او لوټ چا وکړ؟ مشرانو
 

 شتمني او عزت چا برباد کړل؟ مشرانو،ــ د ټول ولس 
 

 او... 
 

د وروستیو سیاسي نظامي بدلونونو د پېښو شوو جگړو په خاطر خلکو ته، په 
تېره ښځو، ماشومانو او کوچنیانو ته کوم او څومره ضررونه ورواوښتل، هغه 
له  کورنۍ  زرگونه  ال  او  سلگونه  په  چې  ولیدل  نړۍ  ټولې  او  هېوادوالو  ټولو 
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  112 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

مو د سر خوندي کولو په موخه له کلو څخه ښارونو ته منډې وهلې جنگځپلو سی
 او د ښارونو په کوڅو او واټونو کې یې پرته له سرپنا شپې ورځې تېرولې. 

 

دا حالت د میډیاو پر مټ ټولو لیده چې پر بېځایه شوو خلکو څه تېرېـږي. له دې  
ای کوالی، خلکو او کورنیو سره چا څه مرسته وکړه؟ داسې نه چې نه یې شو

کوالی یې شول، نه یې غوښتل چې وېې کړې. ښه مثال یې حامد کرزی دی، د  
دې پر ځای چې خپل کلي کور کندهار ته ځان ورسوي او ښار ته له ولسوالیو د  
راتښتېدلو کورنیو خبر واخلي، دی په کابل کې یوې عیان نشینې سیمې ته تللی 

 وال لمسیان نازوي.او د یو قاتل، غاصب او د پردیو د مزدور ټوپک 
 

 
 

پرته له شکه چې د کرزي له خوا نازول شوي کوچنیان د ناز او مهربانۍ مستحق 
او  ماشومانو  او...  هلمندیو  کندزیو،  کندهاریو،  هغو  د  باید  کرزي  خو  دي، 
کوچنیانو نازولو ته ورغلی وای چې همده یې د بدمرغۍ، لوږې او اوارگۍ زمینه 

ته د وطن له ټولو کوچنیانو او ماشومانو سره د   برابره کړې ده، ایا تاسو دې
 تاوتریخوالي نوي ډولونه نه وایئ؟ 
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  113 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

په همدې ورځو کې چې کرزي د محقق لمسیان نازول، د وطن گڼو سیمو کې د  
جگړې اور بل و او له دې اور نه د خالصون په موخه زموږ گڼشمېر هېوادوال 

چې یوازې یې سر او د تن  د خپلو کورنو او مینو پرېښودلو ته داسې اړ شول  
جامې راویستې چې د دې بېځایه شوو شپېته سلنه ماشومان او کوچنیان وو. ایا  
دا له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي نوي رامنځته شوي ډولونه نه 

 دي؟ 
 

امه بي بي سي   ۲۵ام کال د اگست پر    ۲۰۲۱د یادو بېځایه شوو خلکو په باب د  
 راغلي دي:  داسېد هغه رپوټ په یوه برخه کې یو رپوټ خپور کړ، 

 

درصد بیجاشدگان در افغانستان در    ۶۰گوید که حدود  »سازمان ملل متحد می
 .سه ماه اخیر، کودکان هستند

به اساس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، از ماه مه سال  
ماه گذشته، چهارصدهزار بیجا شده در دفتر سازمان   ۴جاری، یعنی در عرض 
 .دهددرصد آن را کودکان تشکیل می ۶۰ملل ثبت نام کرده اند که 

ن بر شمار زیادی بیجاشدگان کودک، صندوق جهانی کودکان سازمان ملل  افزو
متحد )یونیسف( در اوایل ماه جاری میالدی، )دو هفته پیش( اعالم کرد که تنها  

حدود    ۷۲ظرف   خشونت  ۳۰ساعت،  جریان  در  میان کودک  خونین  های 
 .اندپیکارجویان طالبان و نیروهای دولتی افغانستان جان باخته  

از نیم میلیون افغان در سال جاری بیجا شده اند. این آمار ملل متحد در  بیشتر  
از فروپاشی دولت به ریاست  ارایه شده است که در هفته گذشته و بعد  حالی 
اشرف غنی، جنگ در اندارب والیت بغالن باعث بیجا شدن صدها خانواده بر  

 .دهای آن والیت شده است و آنها شامل این آمار نیستنفراز کوه
ماه پیش آغاز شد، این گروه   ۴در مرحله نخست عملیات گروه طالبان که حدود  

های زیادی را به تصرف خود در آورد. دولت به ریاست اشرف غنی،  ولسوالی 
 .کنندکرد که گروه طالبان از مردم محل به عنوان سپر استفاده میادعا می 

ار خانواده آواره شدند با شدت گرفتن جنگ در نقاط مختلف افغانستان، صدها هز
 و کابل پر شده از بیجاشدگان داخلی...« 

په جگړه کې د ښکېلو لورو هره ډله چې وپوښتې چې خلکو څه گناه کړې؟ وایي 
 چې: دا د مقابل لوري له السه شوي دي.  

 زه له دې سره کار نه لرم چې:  
 

 ــ چا؟  

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-58322166
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  114 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

 ــ کله؟  
 

 ــ څنگه؟  
 

 ــ او ولې؟  
 

له امله خپلې مینې او عادي  دا کار کړی،   ستونزه دا ده چې کورنیو د جگړو 
ورځنی ژوند پرېښي دي او هغو سیمو ته یې ځانونه رسولي دي چې دوی ته  
امن ښکاري. د دې پېځایه شوو اصلي متضررین ښځې، ماشومان او کوچنیان 
دي، له دوی سره په نامریي ډول د تاوتریخوالي له داسې ډولونو کار اخستل 

تاوانونه  شوی   جبرانېدونکي  نه  یې  پلوه  رواني  او  معنوي  مادي،  له  چې  دی 
وررسولي دي او له هر څه نه د خواشینۍ وړ خبره دا ده پړ لوری یا شخص هم  
مالوم نه دی. د خواشینۍ بل اړخ دا دی چې دا لړۍ اوس هم روانه ده او ټول 

کې دایره  تیاره  یوه  په  کوچنیان  او  ماشوان  تېره ښځې،  په  نامالوم   وطن،  یوه 
 برخلیک ته په مایوسۍ سره شپې ورځې تېروي.

 

 
 
 
 
 
 
 

 ماشوم پلورنه، له ماشومانو سره د تاوتریخوالي نوی ډول 
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  115 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې 
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 مقاله مه تش یووی
 

زموږ د هېواد په لنډ تېر تاریخ کې، زموږ پر ټولنه باندې د رنگارنگ بادونو د 
را الوتلو په وجه، زموږ خلک له داسې ناخوالو سره مخ شوي دي چې بېلگې 

 یې ښایي د ډېری هېوادو په تاریخ کې نه وي تکرار شوې.  
 

نیانو پېرل د دې ناخوالو یو دردونکې بېلگه د ډېر فقر په وجه د ماشومانو او کوچ
یا خرڅول دي. هېڅوک له هوس نه خپل اوالد د پیسو په بدل کې بل چا ته نه  
ورکوي. اوس پر افغانستان او افغانانو باندې داسې یو حالت راغلی دی چې خبره 

 یو ځل بیا د ماشومانو د پېر او پلور برید ته رسېلې ده.  
 

له بده شامته چې یو ځل بیا مې په میډیا کې داسې څه ترسترگو شول چې د نه 
دا یو تریخ حقیقت دی چې همدا اوس زموږ پر  منلو وړ راته ښکارېدل، خو 

 ته پاملرنه وکړئ:» رپوټخلکو راغلی دی. دې 
 

 وزلۍ له کبله یوې مور خپل ماشوم خرڅ کړید بې
 

ځایه شوې کورنۍ مور، د اقتصادي ستونزو له امله خپل یو کابل کې د یوې بې
نیم کلن ماشوم خرڅ کړی دی او وایي دا کار یې ځکه وکړ، چې په روغتون کې 

 .شوې او ناروغې لور ژوند پرې وژغوريد خپلې بلې بستر 
 

 یوه  له  وایي،  او  شوې  کډه  ته  کابل  بغالنه  له  مور  ماشومانو  اتو  د  نامه  په  لیلما  د
 لپاره  درملنې  د   لور   کلنې  ۱۳ یوې  د   اوس  او   دی  الدرکه   خاوند  یې   راهیسې  کال
 .وپلوري ماشوم  کلن نیم یو خپل چې، شوې اړه
 

زره افغانۍ خرڅ کړ. که    ۳۰مېرمن لیلما ویلي: "له مجبورۍ مې خپل ماشوم په  
 " .نه نو هېڅ څوک نه غواړي خپل ماشوم خرڅ کړي

 

ځایه شوي وایي، دمګړۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره الس او ګرېوان دي  بې
 .او په وینا یې د هوا سړېدو او ورښتونو د دوی ستونزې دوه برابره کړې دي

 

https://tolonews.com/pa/afghanistan-174867


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  116 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

ځایه شوې زرغونې ویلي: "کله چې باران وشو، ټول ځایونه النده شول، بېیوې  
 " .ماشومان ناروغان شوي او موږ خپله هم خوب نه لرو

 

ځایه شوي زیاتوي، ال تر اوسه له دوی سره د کډوالو او بېرته راستنېدونکو بې
 .چارو وزارت هېڅ مرسته نه ده کړې

 

ي: "د کډوالو وزارت راغی سروې یې ځایه شوې ویلد عایشې په نامه یوې بې
وکړه، خو تراوسه یې مرسته نه ده کړې. که همداسې وي، نو موږ به له منځه  

 " .الړ شو
 

له څه باندې دوو میاشتو راهیسې د ځینو والیتونو یو شمېر اوسېدونکي کابل ته 
او  ډېرو سختو شرایطو کې شپې  په  په کېږدیو کې  دمګړۍ  او  راغلي  کډه  په 

 «.تېرويورځې 
 

په افغانستان کې د نویو سیاسي ــ نظامي بدلونونو په پایه کې د رامنځته شوو  
ستونزو په ترڅ یوه هم د لوږې ستونزه ده. لوږه داسې ستونزه ده چې د ډېرو  

هم خلک دې  څوناميخلکو ژوند یې له گواښ سره مخ کړی دی. همدا د لوږې 
او کوچنیانو ال له خپلو گاللیو ماشومانو  اړباسي چې  یې ته  یا  پر سر شي  س 

له پاره وسپاري چې له   خرڅالو ته وړاندې کړي او یا یې هسې چا ته د دې 
 ته پام وکړئ:  رپوټلوږې نه مړ نه شي. د امریکا غږ دغه لنډ او دردونکي 

 

 لوږي مړه شوي سرچینې: په افغانستان کې ماشومان له»
 

https://www.pashtovoa.com/a/afghan-children--die-due-to-lack-of-food-/6254663.html
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  117 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 

افغان   میلیونونه  چې  ورکړ  خبرداری  ملتونو  ملګرو  چې  وروسته  هغه  له 
ماشومانو د خوارځواکۍ )سوی تغذیې( له ګواښ سره مخامخ دي، نن شنبه  

)تلې دویمه  ادارو  (  ۱۰اکتوبر  نړیوالو  او  کې محلي  افغانستان  په  چې  ویلي 
 .ماشومان له لوږې مري

 

د غور په والیت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا مشر مال محمد احمدي 
ماشومان،    ۱۷د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې په تېرو شپږو اوونیو کې  
 .چې د خوارځواکۍ له کبله روغتون کې بستر وو، مړه شوي دي

 

نور ماشومانو د لوږې له السه په بېالبېلو    ۳۰۰ښاغلي احمدي وویل چې شاوخوا  
رنځونو اخته او په روغتونونو کې بستر دي او همدغه راز د افغانستان په نورو  

 .دي  برخو کې هم سلګونه ماشومان له دغه وضعیت سره مخامخ
 

ویاند سالم  یو  )یونیسف(  د وجهي صندوق  ملتونو  ملګرو  د  لپاره  د ماشومانو 
الجنابي وویل چې د غور په والیت کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو دغه 

 .مړینې تائیدوالی نشي، مګر د روان بد وضعیت بیه ماشومان پرې کوي
 

 .وږی سره مخامخ دي چې افغان ماشومان له ل نوموړي وویل چې یونیسف خبر دی 

 ۱۵افغانستان تر دې مخکې هم له یو لړ ستونزو سره مخامخ و، خو د اګست په  
 .د طالبانو له راتګ وروسته اقتصادي بحران نور هم زیات شو
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  118 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

له افغانستان سره نړیوالې بشري مرستې کمې شوې، وچکالي او بیکاري زیاته 
 .دي شويشوې ده او تر څنګ یې خوراکي مواد هم قیمت 

 

ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د روان کال تر پای پورې به نژدې یو 
میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ستونزو سره مخامخیږي، په داسې  

 .میلیون نور وار دمخه له دغې صحي ستونزې کړیږي۳.۳حال کې چې 
 

افغانستان کې اړمنو  تر پای پورې په    ۲۰۲۱د خوړو نړیوال سازمان وایي چې د  
لومړیو دریو   ۲۰۲۲میلیون او د    ۲۰۰خلکو ته د خوراکي موادو د رسولو لپاره  

 .میلیون ډالرو ته اړتیا ده ۳۰۰میاشتو کې 
 

میلیون وګړي بشري مرستو ۱۸ملګري ملتونه وایي دا مهال د افغانستان شاوخوا  
 « .ته جدي اړتیا لري 

 

ام کال د نومبر په میاشت کې هم د ماشوم پلورنې د    ۲۰۱۸ما )آصف بهاند( د  
قیمتي جامې  »غمیزې په باب یوه مقاله خپره کړې ده، د مقالې سر لیک دا دی: 

 «ماشوم پلورنه، د یوې غمیزې دوام، او وږي نسونه
 لیکلي و:  داسېد یادې مقالې په یوه برخه کې ما 

 

کې د یوې بلې غمیزې یادونه کړې ده. دا ځل د طبیعت    رپوټ»تاند« په یوه نوي  
قهر او جبر دی او دا قهر او جبر چې د »اشرف المخلوقات« له ظلمونو سره یو  

ل خو یې ال څه کوې چې ځای شي، بله بال ورنه جوړېږي، داسې بال چې لید
دا څو جملې د تاند د راپور یوه  لوستل یې هم د انسان پر بدن ویښته سیخوي.  

 برخه ده: 
 

»سي این این تلویزیون په هرات کې د وچکالۍ له کبله د بادغیس له ګڼو بې  
 ځایه شویو کورنیو سره خبرې کړي دي. 

 

د هغوی په منځ کې یوه هم اکیله )عاقله( ده چې یوه سړي د خپل لس کلن زوی  
 زره ډالره اخیستې ده. ۳لپاره په 

 

د نیویارک پوست ورځپاڼې د راپور له مخې، د بادغیس د بې ځایه شویو په  
کلن سړي د دې لپاره پلورلې    ۲۰کلنه لور پر یوه    ۴منځ کې یوې بلې مور خپله  

 چې پور پرې کړي. 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_b_mashom_plorana.pdf
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  119 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 خو د اکیلې مور مرمرینه وایي چې د خپل زړه ټوټه پلوري. 
 

 مرمرینه وایي، لورکۍ یې نه پوهېږي چې پلورل شوې ده: 
 

»دا په ځان خبره نه ده ، څنګه به پوی شي؟ دا ماشومه ده. خو ما بله چاره 
نه لرله. که ژاړي یا خاندي، باید الړه شي. څوک به د خپل زړه ټوټه وپلوري  

 چاره وي؟« مګر دا چې نا
 

دا پاسنۍ څو جملې د زړه سوی له بریده وړاندې، اور را اچوي، لمبه کوي مې  
او زه یې د افغان غمیزې یو بل څپرکی گڼم. په اوسني وخت کې یې د نورو 

 پیغورونو او تورو داغونو تر څنگ یو لوی پیغور او تور داغ ځکه گڼم چې:
 

کال کې موږ نه یو توانېدلي چې حد اقل د خلکو    ۲۰۱۸ــ د یویشتمې پیړۍ په  
 نسونه ماړه کړو،

 

ــ دولتي واکداران مو، دهمدې وږو له پاره په رالېـږل شوو پیسو داسې جامې  
او موټـر اخلي او کاروي یې چې خیرات ورکونکو ال په خوب کې هم نه دي 

 لیدلي، 
 

 « ــ او... 
 

تر نن پورې نه یوازې د دې ستونزې  د پاسنۍ مقالې د خپرېدو له نېټې نه بیا  
)ماشوم پلورنه( د حل له پاره موږ څه نه دي کړي، بلکې حاالت داسې راوستل 
شوي چې دا ستونزې نوره هم شایع شي دا دی اوس هم بیا ـ بیا زموږ ترسترگو  

 وړاندې تکرارېږي او موږ هم رڼې ـ رڼې ورته گورو.
 

ناروغتیاوو له پاره اړ شوي چې د ځینو ماشومانو او  خلک د همدې لوږې او  
کوچنیانو خرڅالو ته مخه کړي او د دې ټول ستونزو په لړ اصلي متضررین  
ماشومان او کوچنیان دي چې یا پلورل کېـږي، یا د خوراکي توکو د نشتوالي په  
وجه له خوارځواکۍ سره مخ کېـږي او یا شاقه کارونو ته اړ ایستل کېـږي. د 

 ه کارونو یوه مستنده بېلگه یې دا ده: شاق
 

»افغانستان کې پر  کال د اکتوبر پر څلورمه نېټه بي بي سي پښتو د    ۲۰۲۱د  
خپور کړ، په دې    رپوټتر سرلیک الندې یو ویدیو    ماشومانو د بېوزلۍ اغېز«

رپوټ کې په مستند ډول لیدل کېـږي چې په تورخم کې څنگه له افغان کوچنیانو  

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-58791398
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  120 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

سره تاوتریخوالی کېـږي. افغان کوچنی د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو په موخه اړ  
دی چې د خپل ځواک په اندازه یوه وړه گنډه د برید تر کرښې واړي هغه هم  

تمام شي، ځکه کوچنی له گنډې سره تر    داسې چې کېدای شي د ژوند په بیه یې
الرۍ موټر الندې ننوزي او ځان ورپورې دومره موده ځړوي یا هلته ځان پټوي 
چې د برید تر کرښې واوړي، دا د یادې ویدیو لینک دی، درانه لوستونکي کوالی  

 شي په یو وار کلیک کولو سره یې پرانېزي او ویدیو وگوري:
 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-58791398    
 

انسانان پلور او پېر ته وړاندې کول، د مریتوب د دورو دود و، په اوسني وخت 
یا مجبوریت له مخې خرڅ شوي    کې چې ماشومان ـ کوچنیان چې د هرې اړتیا

دي، داسې یې وگڼئ چې له همدا اوسه د هغه یا هغې غاړې ته د غالمۍ کړۍ  
ور واچول شوه، او دا خرڅ شوي ماشومان او کوچنیان به ټول عمر له دې پېغور 
له   کې  وخت  اوسني  په  دا  دي.  کړي  خرڅ  پالر  مور  خپل  چې  وي  مخ  سره 

د تاوتریخوالي نوی او شرمونکی ډول گڼل   ماشومانو او کوچنیانوسره ستره جفا،
 کېـږي.

 

 
 زموږ پر ذهن او عمل باندې د څو پخوانیو پېړیو نظریات او اعمال حاکم دي.
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  121 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 

 ونامي څ د لوږې 
 

۱ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې 
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 مقاله مه شتویه ود 
 

د   په وجه  تېروتنو  پرلپسې  د  او خرڅو شوو سیاسي رهبرانو  ناپوه  اهله،  نا  د 
ونامي گانو څافغانستان پر خاوره او د افغانستان پر بېوزلو وگړو باندې، د نورو  

په ډېر وحشت سره راروانه ده او د دې    څوناميتر څنگه، د لوږې یوه وژونکې  
څپې په لومړي گام کې ماشومان، کوچنیان، ښځې   څوناميوژونکې او ورانونکې  

ـ په تېره حامله ښځې ځپي او زموږ خلک خوار زار د سوال کچکول په الس  
 هر دم شهید رڼې ـ رڼې هر لوري ته د یوې مړۍ ډوډۍ په تمه گوري. 

 
نړیوالې مؤسسو څو ځلې ټولې نړۍ ته په ښکاره او لوړ غږ سره وویل چې  
افغانستان باندې د لوږې څپې راروانې دي.   روانو حاالتو ته په کتو سره، پر 
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  122 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

خبر داری    خطرملگرو ملتونو څو ځلې پر افغانستان باندې د رارونې لوږې د  
 راغلي دي:  داسې ورکړی و. د همدې رپوټونو په لړ کې یو ځای

 

ناتالیا کانیم وایي، » اجرائیوي مشره  نفوس وجهي صندوق  د  د ملګرو ملتونو 
افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو   اوس چې ژمی را روان دی او په 

 .لوږې له سمدستي خطر سره مخامخ دی وروسته خدمتونه ګډوډ شوي، دا هېواد د 
 

فرانس   له  دفتره  له خپل  نیویارک کې  په  دغه خبرداری پرون شنبې  نوموړې 
 .پرېس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ

 

میلیونه   ۳۳هغې وویل، دا به مبالغه نه وي که ووایي چې د افغانستان د شااوخوا  
 .وګړو یو پر درېیمه برخه به یې له سمدستي لوږې سره مخامخ شي

 

ې سخت ژمی لېرې پرتو او غرنیو سیمو ته د مرستو  کانیم دغه راز وویل چ 
رسول ستونزمن کوي. پردې سربېره به د کرونا د خپرې شوې وبا له امله چې  

 .اوس یې هم وضعیت پیچلی کړی، په ژمي کې ستونزې ال ډېرې شي
 

مېرمن کانیم په تېره بیا د ښځو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ باله او زیاته یې کړه، 
افغانستان له    په  په کې  اوسیدونکې چې  د هغو سیمو  تېره  په  ډېرې ښځې  کې 

لسیزو راهیسې جګړې روانې وې، له بد حالت سره ځکه مخامخې دي چې ډېرې  
 .دغه ښځې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکي دي

 

هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو باید په دغې انتقالي مرحله کې  
ې کړه چې افغان ښځو کلونو کلونو په ډانګ پیلي توګه درناوی وشي او زیاته ی

ویلي چې د تعلیم او روغتیایي خدمتونو د حق غوښتونکي دي او غواړي چې په  
 .ټولنه کې فعاله ونډه ولري

 

سره له دې چې طالبانو ویلي چې د اسالم په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقوق  
ږم ټولګي پورته د نجونو ورکړي، خو ډېر پر دې شک کوي ځکه تر اوسه له شپ

ښوونځي نه دي پرانیستل شوي او طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې 
 .کار کوي. دغه راز د طالبانو په کابینه کې هم هېڅ یوه ښځه نشته

 

د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجراییوي مشرې ناتالیا کانیم دغه راز  
ره اندېښنه وښوده ویې ویل،که دغه سیسټم  د افغانستان روغتیایي سیسټم ته هم ډې
 .ړنګ شي نو دا به یوه لویه غمیزه وي
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  123 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

مېرمن کانیم وویل، افغانستان هغه هېواد دی چې د امیندوارۍ پر مهال د مور او  
 .ماشوم د مړینې کچه په کې ډېره لوړه ده

 

ګبریسیوس د  تردې وړاندې د روغتیا د نړیوال سازمان رییس ټېډروس ادهانیم  
تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل، که فوري  
اقدامات ونه شي، ډېره لېرې به ونه وي چې افغانستان له یوې بشرې غمیزې 

 « .سره مخامخ شي
 

وو چې د افغانستان اتلس میلیونه وگړي د   ویليله دې مخکې هم ملگرو ملتونو  
 وچکالۍ په وجه بېـړنیو مرستو ته اړتیا لري. 

 

په دې ستونزمن حالت او وخت کې له گاونډیو هېوادونو )ایران   څوناميد لوږې  
ـ پاکستان( څخه هم گڼشمیر افغانان بېرته خپل هېواد ته راستانه شوي دي، چې  

ته    رپوټنور هم ستونزې زیاتوي او حاالت د ستونزمن کېدو خواته بیایي. دې  
 پاملرنه وکړئ: 

 

د افغانستان لپاره د ملګروملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر " اوچا" وایي، »
سوه زره افغانان له ګاونډیو هیوادونو  چې په دې برسیره سږکال څه باندې اته  

 .خپل وطن ته راستانه شوي، چې اکثریت یې له ایران څخه راغلي
 

د "اوچا" د راپور له مخې په روان میالدي کال کې افغانستان ته د راستنو شوو  
یې له پاکستان او    ۸۰۰اته سوو او پنځه زرو افغانانو له ډلې یوازې اوه زره او  

 .زره له ایران څخه خپل وطن ته ستانه شوي دي ۷۹۷پاتې څه باندې 
د افغانستان لپاره د ملګروملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر "اوچا" له نورو 
هیوادونو افغانستان ته د راستنو شویو افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودلی خو ویلي  

رته تللي  دي، چې یو کم شمیر افغانان له اروپایي هیوادونو هم افغانستان ته بی
 .دي
 

خو د مهاجرت نړیوالې ادارې "آی او ایم" د تیرې اونۍ په یوه راپور کې ویلي، 
مې پورې    ۱۵کال د جنورۍ د میاشتې له لومړۍ نیټې د سپټمبر تر    ۲۰۲۱چې د  

دغې ادارې له اته سوه او نوي زرو څخه د زیاتو افغانانو نومونه ثبت کړي، چې  
 .تان ته ستانه شوي دي له ایران او پاکستان څخه افغانس
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  124 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

آی او ایم" ویلي، چې په دغې موده کې له اته سوه او یو اتیا زره څخه زیات د "
سفر د قانوني اسنادو نه لرونکي افغانان له ایران څخه او څه باندې نهه زره له  

 « .پاکستان څخه افغانستان تللي دي 
 

زیات شمیر د  دغو بې ځایه شو  په پاسني راپور کې دا هم راغلي دي چې: » 
   «.جګړو او لوږې له امله ال هم بیرته خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي

 

 وویلد روغتیا نړیوال سازمان مشر  کابل ته د خپل وروستي سفر نه په پای کې  
زن ناروغۍ د  ود مړینې د کمیدو، د ګ  د ماشومانو او میندوچې په افغانستان کې 

ه برخه کې چې څه ترالسه شوي وو، هغه د له منځه تلو په حال  له منځه وړلو پ
 کې دي. 

 

نړیوالو د خپلو ناسمو سیاسي نظامي پالیسیو په لړ کې دا ځل هم د خپلو وروستیو 
کړ، اشتباهاتو په پایله کې، په افغانستان کې په خپل الس جوړ کړی نظام ړنگ  

داسې چا ته یې وسپاره چې اوس یې کړو وړو او پایلې ته ټوله نړۍ گوته په  
 غاښ ده او د حل الره نه شي ورته پیدا کولی.

 

د خندا او ژړا وړ خبره خو دا ده چې په افغانستان کې موجوده حاکمیت د دوی  
بېرته  خپله  دوی  اوس  او  شو  رامنځته  کې  پایله  په  تړونونو  ښکاره  او  پټو  د 

یزونه هم پرې لگولي دي. روانې ستونزې او پر خلکو باندې حاکم حالت د  بند
امریکا او ناتو د تېروتنو په پایله کې رامنځته شوی دی او بېرته یې تحریمونه 
هم پرې لگولي دي. د دې تحریمونو او سیاسي تضادونو پور په لومړي گام کې 

 ي: عام خلک پرېکوي او د لومړي پړاو متضررین یې دا خلک د
 

 ــ ماشومان،
 

 ــ کوچنیان،
 

 ــ حامله مېرمنې چې له لوږې نه یې ماشوم په نس کې له ودې پاتې کېـږي.
 

ایا پر ماشومانو، کوچنیانو او امیدوارو ښځو باندې دا حالت راوستل؛ له دوی  
 سره د تاوتریخوالي ظالمانه ډول نه دی؟ 

 

ـ سیاسي   بدلونونو خواوې په خپلو سیاسي معاملو باندې په افغانستان کې د نظاميـ 
اخته دي، دا په ټوله نړي، په تېره افغانستان کې تجربو ثابته ګړې ده چې په پټو 

https://www.pashtovoa.com/a/afghanistan-faces-an-imminent-humanitarian-catastrophe/6243681.html?fbclid=IwAR2vVEDbkO3w9Hj9lINMIIv5n9FPihVHWC9CaG-VDey_v7gxqJly_U5PhLo
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  125 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

سیاسي معاملو کې رزالتونه ډېر دي او په سیاسي معاملو کې اصلي فربانیان عام  
ه  خلک دي. په افغانستان کې د همدې سیاسي معاملو په پایله چې څه ستونزې پ 

ډراماتیک ډول رامنځته شوې دې، د دې اصلي متضررین عام خلک، په تېره 
ماشومان، کوچنیان او ښځې دي، سیاسیون خپل کار کوي او پور یې خلک د 
ژوند په بیه پرې کوي. دا الندې عکس د یوه افغان کوچني دی چې د خوړو د 

 نشتوالي په وجه په خوارځواکۍ اخته دی: 
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  126 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 
 

 ونامي څ د لوږې 
 

۲ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې 
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 مقاله مه تشیورد 
 

 

بشري  لوی  نه  که  یې وسنجوئ،  چاره  وهي،  رمباړې  فقر  کې  افغانستان  په 
 ناورین سره به  مخ شو!

 

 

 
 

افغانستان کې دوه چې په  ...  د ملگرو ملتونو اړوندو څانگو پخوا ویلي وو: »
« اوس پر افغانستان باندې د .دي  )مخ(  میلیونه ماشومان له خوار ځواکۍ سره
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  127 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

یو ده چې: »  رسېدلېد ستونزو په لړ کې خبره تر دې بریده را  څوناميلوږې  
 میلیون افغان ماشومان به زر له لوږې ومري...« 

 

 کې لیکلي دي:  رپوټتاند په یوه تازه 
 

نړیوال خوراکي سازمان په یوه اعالمیه  »تاند:) چار شنبه، د میزان څوارلسمه( 
 .کې د افغانستان د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی

 

میلیونه افغانان په جدي ډول له غذایي نا امنۍ سره    ۱۴دغه سازمان ویلي، چې  
 .الس و ګریوان دي

 

میلیونو ډېر افغان ماشومان به    ۳دې ترڅنګ، یاد شوی سازمان وایي، چې تر    د
 .ال تر پایه پورې له شدیدې ناسمې تغذیې څخه وځوریږيد روان ک

 

افغان   میلیون  یو  شاوخوا  اساس،  په  معلوماتو  د  سازمان  خوراکي  نړیوال  د 
 .ماشومان د ناسمې تغذیې له کبله دا اوس د مرګ ګواښ سره مخامخ دي

 

نړیوال روغتیایي سازمان له افغانستان سره د دغو ننګونو په حلولو کې د عاجلو   
 .ړیوالو مرستو غوښتنه کړې دهن
 

عربي   او  ییز  سیمه  نور  او  ایران  پاکستان،  چین،  لکه:  هېوادونو  شمېر  یو 
هېوادونه، چې له پخوا نه د طالبانو په مالتړ تورن وو، افغانستان ته د خوراکي  
توکیو ځینې محمولې استوي، خو منتقدین یې ناڅیزه ګڼي او وایي، چې دا مرستې 

ه نه، اوس یو وږي ملت ته استول کیږي، چې هیڅ درد یې نه  د طالبانو لښکر ت
 دوا کوي او باید زیاته وي.« 

 

په   ما  هلته  برخه خپره کړه،  لومړۍ  مقالې  د همدې  دا څو ورځې مخکې مې 
دي او بیا یې وایم چې: د نا اهله، ناپوه او خرڅو شوو سیاسي   ویليټینگار سره  

پر  افغانستان  د  او  خاوره  پر  افغانستان  د  وجه  په  تېروتنو  پرلپسې  د  رهبرانو 
نورو   د  باندې،  وگړو  وژونکې   څوناميبېوزلو  یوه  لوږې  د  څنگه،  تر  گانو 

  ونامي څپه ډېر وحشت سره راروانه ده او د دې وژونکې او ورانونکې    څونامي
څپې په لومړي گام کې ماشومان، کوچنیان، ښځې ـ په تېره حامله ښځې ځپي او  
ـ رڼې هر  زموږ خلک خوار زار د سوال کچکول په الس هر دم شهید رڼې 

 لوري ته د یوې مړۍ ډوډۍ په تمه گوري. 
 

https://taand.com/main/?p=197022
https://taand.com/main/?p=197022
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_de_tawtrikhwaly_sonamy35.pdf
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  128 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

د اکسفام په نوم نړیوالې خیریه ادارې څو میاشتې مخکې دا خبرداری ورکړی  
سلنه خلک د لوږې تر ټولو بد حالت کې ژوند کوي، خو   ۴۲تن  و چې د افغانس

  اوس تر دې هم وضعیت خراب شوی او نور هم مخ په خرابېدو دی. د اکسفام د 
 په یوه برخه کې داسې راغي وو:  راپور

 

میلیونه کسان د غذایي   ۱۵۵فام د لوږې په اړه ... ویلي، په نړۍ کې  »... اکس
 ۲۰خوندیتوب له اړخه په بحراني حالت کې ژوند کوي چې د تېر کال پرتله  

 .میلیونه کسان ور زیات شوي دي
 

میلیونه او دوه لکه کسان چې د ټولو وګړو   ۱۳راپور وایي، په افغانستان کې  
 .فیصده کېږي، د لوږې تر ټولو بد حالت کې ژوند کوي ۴۲
 

د اکسفام راپور افغانستان درېیم هېواد بلل شوی چې د ټولې نړۍ په سطحه غذایي  
 .خوندیتوب نه لري

 

د خوړو خوندیتوب دا معنی لري چې ټول خلک، په هر وخت کې بشپړ، صحي  
خواړه ولري، یا د هرې کورنۍ د یوه غړي کلنی عاید دومره وي چې او وړ  

 خواړه ځان ته پرې برابر کړای شي.« 
 

نړیوالې مؤسسو څو ځلې ټولې نړۍ ته په ښکاره او لوړ غږ سره وویل چې  
افغانستان باندې د لوږې څپې راروانې دي.   روانو حاالتو ته په کتو سره، پر 

خبر داری    خطرتان باندې د رارونې لوږې د  ملگرو ملتونو څو ځلې پر افغانس
 ورکړی و، خو مسؤلینو هېڅ پاملرنه نه ده ورته کړې. 

 

په باب په میډیا کې زورونکي خبرونه خپرېـږي    څونامي د اوس له پاره د لوږې د  
چې د هر خبر په لوستلو سره د بادرده او بادرکه خلکو په ذهن کې د یوه لوی 
بشري ناورن انځور ایستل کېـږي. د دې زورونکو خبرونو ځینې سرلیکونه دا 

 دي: 
 

 :تاند 
 

 ــ یو میلیون افغان ماشومان به زر له لوږې ومري، 
 

 ، پښتو:غـږامریکا 
 

https://pa.azadiradio.com/a/31350494.html
https://da.azadiradio.com/a/31478539.html
https://taand.com/main/?p=197022
https://www.pashtovoa.com/a/half-of-afghanistan-under-5s-expected-to-suffer-acute-malnutrition-/6259162.html
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  129 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 ــ تر پنځه کلنۍ کښته نیمایي افغان ماشومان به له خوار ځواکۍ سره مخ شي،
 

   :تاند
 

 میلیونه لوږې سره مخ دي  ۷ــ دا مهال سل زره افغان ماشومان خښتې اچوي،  
 

  : تاندنن 
 

 نړیوال سازمان: ښایي میلیونونه افغانان له قحطۍ سره مخامخ شيــ د کډوالۍ 
 

 : رادیوازادي 
 

 یې مړه شوي ۱٧۰ــ غور کې لس زره ماشومان خوار ځواکه دي چې 
 

 :  تاند
 

افغانستان کې تر   زره ډېر روغتیایي مرکزونه د بندېدو له خطر سره   ۲ــ په 
 مخامخ دي

 

 کام:  داتــ خامه 
 

 لري سلنه کورنۍ کافي خواړه نه  ۹۳ډبلیو اف پي: 
 

دا خبرونه هره ورځ خپرېـږي، خو د لوستلو، اورېدلو او عمل یا مخنیوي له پاره  
د یو متر په اندازه قدم نه اخستل کېـږي.  یې د سپڼ په اندازه غږ نه اوچتېـږي،  

داسې ښکاري چې زموږ خلکو به ټول عمر د سوال یا گدایي الس غځولی وي  
 او په لمدو سترگو به د نورو ترحم ته سترگې پر الره وي.

 

نړیوالو خیریه ټولنو ال پخوا خبرداری ورکړی و چې د افغانستان شرایطو او  
راروانه ده، خو هیڅ یوه مسؤل هېڅ ډول عمل ونه  حاالتو ته په کتو سره قحطي 

 کړ.
 

په کمېدو نه ده، بلکې لمن یې ورځ تربلې غوړېـږي. خلک په    څوناميد لوږې  
تېره ماشومان ــ کوچنیان او ښځې له سختو ستونزو سره مخ کوي. په افغانستان 

کې داسې راغلي    رپوټکې د لوږې د زیاتېدو او د هغو د پایلو په باب په یوه  
 دي: 

 

https://taand.com/main/?p=4138&
https://taand.com/main/?p=174788&
https://pa.azadiradio.com/a/31495254.html
https://taand.com/main/?p=195366&
https://www.khaama.com/pashto/archives/39847
https://www.dw.com/ps/%D9%85%D9%84%DA%AB%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D8%AE%D9%88%DA%93%D9%88-%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%8A/a-18706355
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  130 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

د هغو افغانانو شمېر، چې له سختي لوږي سره مخامخ دي، د دغه راپور  ...  »
سنلي لوړ شوی دی. د    ۵،۹سلنې څخه   ۴،۷له مخې له پروسږ کال راهیسې له 

اندېښني وړ هغه خلک دي چې خپلې ځمکې خرڅوي، ماشومان کار کولو ته  
ځان   هڅوي او یا خپلو خپلوانو ته کډه وړي، څو په کافي اندازه خوراکي توکي

 .ته پیدا کړای شي
 

ویل کیږي چې اوسمهال هر پنځم وګړی په افغانستان کې دغه زار هلو ځلو ته 
اړ دی، څو ځان ته ډوډۍ پیدا کړي، چې دا د تېر کال په پرتله د دغسې پېښو 

 .دوه برابره ډېرښت ښېي
 

د خوړو د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو مسوول، کالود جیبیدار، وویل 
دغسې کسان د بېړنیو حاالتو له پاره په کافي اندازه د خوراکي توکو زېرمي  چې  

 « .نه لري. جیبیدار نوې خپري شوي شمېرې »د ډېري زیاتي اندېښنې وړ« وبللې
 

دا ښکاره خبره ده چې د خوراکي توکو د نشتوالي په وجه په ټولو انسانانو کې 
ماشومانو ـ کوچنیانو او ښځو کې او د  خوار ځواکي رامنځته کې/ي، په تېره په  

دې   چې  دته  اړینه  نو  ځکه  معلولیت؛  دایمي  یا  ده  مړینه  یا  پایله  خوارځواکۍ 
 موضوع ته جدي پاملرنه وشي:

 

 

بشري  لوی  نه  که  یې وسنجوئ،  چاره  وهي،  رمباړې  فقر  کې  افغانستان  په 
 ناورین سره به  مخ شو!
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  131 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 
 ونامي څ د لوږې 
 

۳ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 مقاله  مه  تش څلیری
 

 

میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ   ۳.۲ملګري ملتونه وایي چې اوسمهال  
د روان   له جدي خطر سره مخامخ دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې 
میالدي کال تر پایه به تر پنځه کلنۍ کښته نیمایي افغان ماشومان له سختې  

 .ږيـخوارځواکۍ څځه ورنځی
 

 

پر افغانستان باندې یرغل کړی دی او تر پنځه نوي سلنه خلک   څوناميد لوږې 
یې په بېالبېلو کتگوریو کې متا ثر کړي دي، یعنې څوک لږ، څوک ډېر او څوک  

 په بیخي په بدحالت کې دي.  
 

د افغانستان سیاسیون د »... هرسړی پیدا دی خپل، خپل کار لره کنه« د پالیسۍ  
حکومت چورواکو او ټوپکوالو چا پښې له مخې خپل کارونه کوي. د مخکیني  

سپکې کړې دي، د دوی له نظره یې ځانونه تر خوندي ځایونو پورې رسولي دي  
اوس هلته په دې فکر کوې چې خپلې ترالسه کړې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ 
څنگه وساتي او ځینې یې چې په هېواد کې دننه ال پاتې دي، د تلو او تېښتې الرې 

داران پر خلکو او نړیوالو باندې د خپل حکومت د پېژندلو په هڅه لټوي؛ نوي واک
کې دي او نړیوالو سره له دې چې د افغانستان له خلکو سره یې د مرستې له  
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  132 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

پاره پانگه جال کړې ده، خو نه پوهېږي چې د خلکو وږو نسونو ته یې څنگه  
 یښي دي.  ورسوي او نوو واکدارانو ته یې د په رسمیت پېژندلو شرطونه مخکې ا

 

چې تر یو میلیارد ایرو ډېرې له افغانستان سره مرسته   ومنلهجي شل هېوادونو  
کوي، کور یې ودان. د زنگونو امیل جوړ دی اوس به یې د پیشو په غاړه کې  
 څوک ورواچوي؟ مرستې چمتو دي، اوس به اړمنو خلکو ته څوک ورورسوي؟

 

سره    څوناميلک د لوږې  دا دی څو ورځې د پاسه دوې میاشتې شوې چې خ
الس گرېوان دي، خو داد ته یې څوک نه رسېـږي. د لومړۍ کرښې متضررین 
ماشومان، کوچنیان او باداره ښځې دي. بېالبېلو خیریه مؤسسو د درې میلیونه 

اندېښنه ښودلې   داسېماشومانو د ژوند خطر زنگ وهلی و، خو ملگرو ملتونو بیا  
وه چې: »په افغانستان کې اتلس میلیونه خلک لومړنیو توکیو ته السرسی نه لري 
او یو میلیون کوچنیان پکې د خوارځواکۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخامخ  

 ي.« د
 

او نورو خیریه موؤسسو څو ځلې د نړالو تر غوږونو ورتېره کړې ده   یونیسف
یې   دا  چې  ویلياو  خوارځواکۍ درې    دي  سختې  له  ماشومان  افغان  میلیونه 

 .ږيـکړی
 

د خوار ځواکۍ له  کې بیا یونیسف خبرداری ورکړی دی چې » رپوټپه یوه بل 
 .« کبله د سلګونه زره افغان ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي

 

میلیونه   ۳.۲خوارځواکي  چې »  په یوه بل رپوټ کې ملگرو ملتونو ویلي دي
 ...« افغان ماشومان ګواښي

 راغلي دي:   داسېد یاد رپوټ په ادامه کې  
 

میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ   ۳.۲ملګري ملتونه وایي چې اوسمهال  »
د روان   له جدي خطر سره مخامخ دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې 
میالدي کال تر پایه به تر پنځه کلنۍ کښته نیمایي افغان ماشومان له سختې  

 .خوارځواکۍ څځه ورنځیږي
 

استازولي یا )یوناما( د سه شنبې په ورځ    په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي
خبرداری ورکړ چې دغو ماشومانو سره د مرستې د (  ۱۳اکتوبر پنځمه )تلې  

https://www.bbc.com/persian/58880532
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-58944739
https://taand.com/main/?p=197448
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-58856684
https://www.pashtovoa.com/a/half-of-afghanistan-under-5s-expected-to-suffer-acute-malnutrition-/6259162.html?fbclid=IwAR33PjzKTG-sCpZQ1rj7IekGUHBnEMI9yNOHpUAFC2gId4Cdoo_GZw7g2a8
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  133 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

نشتون په صورت کې د روان کال تر پایه یو میلیون تنه د مړینې له ګواښ سره  
 .مخامخ دي

 

ژوند  یوناما ویلي چې یونسیف او د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې د  
 .ژغورنې لپاره په عاجل ډول د مالي تمویل غوښتنه کوي

 

دې سازمان ویلي: "په داسې حال کې چې ډیرې کورنۍ پر خپل دسترخوان د  
خوړو د برابرولوهڅې کوي، د میندو او د هغوی د ماشومانو دتغذیي روغتیا 

 ".ورځ تربلې خرابیږي
 

وه میلیونه ماشومان له  ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي و چې په افغانستان کې د
 .خوار ځواکۍ سره دي

تر دې مخکې په کابل ښار کې د اندراګاني د ماشومانو روغتون رئیس نورهللا  
د  کې  افغانستان  په  چې  دي  ویلي  ته  آژانس  خبري  پرس  اسوشیټډ  یوسفزي 

 .ماشومانو د خوار ځواکي موارد د تیر کال په پرتله زیات شوي دي
 

بانک ماشومانو ته صحي خدمات   د ښاغلي یوسفزي په وینا، پخوا به نړیوال 
برابرول خو په افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته، د نړیوال بانک مالي 

 .تمویل دریدلی دی
 

افغانستان کې د یونیسف استازي په هرات  په یو بیان کې ویلي چې په  یوناما 
کلنۍ    ۱۸حوزوي روغتون کې له داسې یوې مور سره خبرې کړي چې خپلې  

 .ماشومې ته د شیدو ورکولو توان نلري
 

د جهان بي بي په نوم یادې افغانې ښځې یونیسف ته ویلي: "زه کمزورې یم خپلې 
 ".کولو توان نلرمماشومې ته د شیدو ور

 

یوناما زیاته کړې چې یاده نجلۍ د خوار ځواکۍ له امله په روغتون کې بستر 
 .شوې ده

 
په افغانستان کې   WFP یوناما زیاتوي چې تیره اونۍ د خوړو نړیوال سازمان

باندې   تغذیه   ۶۵۰۰څه  لپاره ځانګړي  د مخنیوي  د خوارځواکۍ  ته  ماشومانو 
شوي خواړه وویشل چې په خبره یې قوي وجود او قوي ذهنونه پیاوړو ټولنو او 

 .ښه راتلونکي ته الر هواروي
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  134 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

د  افغانستان  د  ددې المل شوي چې  فقر  زیاتیدونکی  او  نشتون  مالي مرستو  د 
 «.روغتیا برخه زیان وویني

 

 
 

به څومره خلک د گور تیارو ته لېـږلي وي، نه رسمي ارقام   څوناميدا چې دې 
شته او نه غیر رسمي ارقام او هغه ماشومان، کوچنیان او حتی لویان چې له دې  

نه ظاهراً بچېـږي، منفی تاثیرات یې د هغوی پر ژوند داسې سیوری    څونامي
 غوړوي چې د ژوند ترپایه به ورنه زورېـږي. 

 

د رامنځته کېدو تر ټولو لومړني مسولین، په   څوناميستان کې د لوږې  په افغان
لومړي پړاو کې په خپله افغانان دي. که د اوسنۍ لوږې د رامنځته کېدو په دالیلو  

  ستدالل ااو ریښو پسې گرځو، د نورو گڼو دالیلو تر څنگ یې یو دلیل په دې لنډ 
 کې موندالی شو: 

 

پکیستان پر اټومي پروګرام ټوله    د اویایمې لسیزې پای او اتیایمې پیل کې د »
نړۍ خبره وه خو هغه وخت د سړې جګړې ؤ، آمریکا او متحدینو ته یې مهمه  
وه چې په افغانستان کې روس مات کړي او د دې ماتې لپاره یې د پکیستان مالتړ  

ټ مړ اچولی ؤ. پکیستان ته شدیده اړتیا وه نو ځکه ټولو پرې خوله پته او څ
زمونږ د جخادونو له برکته اټومي ځواک شو او مونږ بیا زمونږ د جخادونو له  
برکته د پولۍ ټک ته ناست یو، له لوږې او تندې مو یو متر ژبه را ایستلې، مونږ  

 «الحمد هللا بېعقل یو ښه سم بېعقل 
 

https://www.facebook.com/mohammadRtanha
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  135 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

د رامنځته کېدو په باب وړاند وینې شوې وې،   بیوزلۍ  او  فقر  د  افغانستان  په 
خو... د سږکال په اوړي کې نړیوال بانک د بیوزلو هېوادونو په نوملړ کې د  

ښودلی و، اما د مخنیوي او غم خورۍ له پاره یې د عملي   شپـږمافغانستان نوم  
 کار هیڅوک هم نه شته.

 

 د وژونکو څپو په څنډه کې داسې څه هم لیدل شوي دي:  څوناميد لوږې 
 

 ،یو کتاب، لس ډوډۍ»
 

 « .نو زړونه ماړه شيناد فقر مخه ونیسئ، کنه له کتاب او تعلیم به عمري د افغا
 

 
 

واکدارانو او نړیوالو ترمنځ د »تا وکړه، ما وکړه ــ ته دا وکړه، زه به دا  د نویو 
 وکړم« کیسه روانه ده او د دري ژبې متل همدلته ښه تطبیقیدای شي:

 

 »بز د غم جان کندن، قصاب د غم چربو.« 
 

نړیوال پر نویو واکدارانو باندې د خپلو شرایطو د منلو په غم کې دي او نوي  
حکومت د په رسمیت پېژندلو په فکر کې دي؛ خواره خواري د    واکداران د خپل

سسته شوي، خو په مقابل کې یې د لوږې   څوناميعامو خلکو ده چې د جگړې  
ته    څونامي داسې مرگوني حالت ته رسېدلې دي چې هر چېرې، هر چا  څپې 

 خوله اچوي. 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-58944739
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2551535001656621&set=a.542944509182357&__cft__%5b0%5d=AZWN-ojw3cm-86rYY9OcuGDIaj4yw5WFCelVF4MLwZMz2OxP822E6frAT78mUq_slN1OnDXEmoiAspSeoKWmeLAx3nVIFN47RJ-2GwXqH1nsqErz-DrOZ45uvxmZocfV1nyTADhmbUmU-NmOGBPCpKvmY-I1ELZWRoNYsAGUBkZ6Kg&__tn__=EH-R
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  136 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

د مخیوي له پاره دې کومه معجزه وشي   څوناميداسې نه شي کېدای چې د لوږې  
او د باران یا واورې پر ځای دې له پاسه غنم راووري. که څوک غواړي چې  
له دې سو نامي نه خلک خالص شي او په راتلونکو کې بیا داسې ستونزو سره  
الس گرېوان نه شو، نو الزمه ده چې همدا اوس یې د مخنیوي له پاره فکر وکړل 

 ته پیل شي. شي او عملي کار ور
 

د ناورین مخنیوي له پاره هم نړیوالو الرې چارې ښودلې دي    څوناميد لوږې  
او هم په خپله افغانانو؛ زموږ د کرنې د برخې پوهان د دې ستونزې نه د خالصون  

نه یې د   څوناميله پاره فکر کړی دی، پالن یې جوړ کړی دی او د لوږې له  
ه کړي دي، خو څوک به یې عملي خالصون لنډه او عملي الرې چارې په نښن

 کړي. 
 

په همدې تېرو څو ورځو کې د پوهاند محمد بشیر دودیال یوه علمي مقاله په دوو  
 برخو کې په میډیا کې خپره شوه سرلیک یې دا دی: 

 

 «همدا یې وخت دی»
 

لیکلي دي چې:   مقاله کې  یاده  په  د  دودیال صاحب  قحطی  د  کال  د راتلونکی 
لپاره چې له احتیاجه ووځو او د نورو پر اوږو بوج نشو، غوره مخنیوی او د دې  

ده خپل منابع په کار واچوو او کاری چوکاټ جوړ کړو. د منی د کښت په کمپاین 
 ...«کې موږ څو مهم تدابیر لرو

 

درانه   ږدم،  لینکونه  برخو  دواړو  د  مقالې  د  دودیال  پوهاند صاحب  د  دلته  زه 
دودیال صاحب عالمانه وړاندیزونه او بشپـړه    لوستونکي او مینوال کوالی شي د

 مقاله هلته له نظره تېره کوي:
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 ونامي څ د لوږې 
 

۴ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې 
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 برخه مقاله مه تش یپنځه و
 

ښه ډېر بچیان زېـږولي دي، هر بچی یې په    څوناميپه افغانستان کې د جگړې  
خپل وار سره سر راجگوي او پـر خپلو ځانگړو هدفونو باندې یرغل کوي، نه  
یې د مخنیوي له پاره څوک شته او نه هم د »مه کوه خیر ده« د ویلو له پاره،  
عام خلک یوازې د افسوس او خوابدۍ د دود له مخې یو څو ځلې څق ـ څق کوي 

 هېره وي.  او بیا خبره 
 

په افغانستان کې د وروستیو سیاسي نظامي بدلونونو په پایله کې د »انقالب« د  
اصلي مفهوم په مانا د ټولنې او خلکو په ژوند کې بدلون راغی او ورسره د  

خپله وږې خوله خالصه کړه او په رسا غږ یې د ټولنې اکثریت    څوناميلوږې  
 تهدید کړ. 

 

یقو د ښودولو او هغو ته د حلالرې موندلو په ما موضوع پورې اړوند، د حقا 
غرض، په ټولنه کې د روانو عیني ستونزو په استناد او د نړیوالو خیریه ټولنو 

« ترسرلیک الندې د مقالو لړۍ څوناميد وړاندوینو د اسنادو پر بنا، د »لوږې  
راپیل کړه او درې برخې مې څو ورځې مخکې پرلپسې خپرې کړې، په درېواړو  

لوږې  برخو   د  چې  دي  ویلي  مې  ماشومان،   څوناميکې  متضررین  لومړني 
 کوچنیان او حامله ښځې دي: 

 

 برخه:   لومړۍد مقالې 
 

ړا وړ خبره خو دا ده چې په افغانستان کې موجوده حاکمیت د »... د خندا او ژ
دوی )بهرنیانو( د پټو او ښکاره تړونونو په پایله کې رامنځته شو او اوس دوی  

 خپله بېرته بندیزونه هم پرې لگولي دي.  

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_de_tawtrikhwaly_sonamy35.pdf
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روانې ستونزې او پر خلکو باندې حاکم حالت د امریکا او ناتو د تېروتنو په پایله 
کې رامنځته شوی دی او بېرته یې تحریمونه هم پرې لگولي دي. د دې تحریمونو  
او سیاسي تضادونو پور په لومړي گام کې عام خلک پرېکوي او د لومړي پړاو 

 متضررین یې دا خلک دي:  
 

 ــ ماشومان،
 

 چنیان،ــ کو
 

 ــ حامله مېرمنې چې له لوږې نه یې ماشوم په نس کې له ودې پاتې کېـږي.
 

ایا پر ماشومانو، کوچنیانو او امیدوارو ښځو باندې دا حالت راوستل؛ له دوی  
 سره د تاوتریخوالي ظالمانه ډول نه دی؟« 

 

 برخه:   دویمهد مقالې 
 

»دا څو ورځې مخکې مې د همدې مقالې لومړۍ برخه خپره کړه، هلته ما په  
دي او بیا یې وایم چې: د نا اهله، ناپوه او خرڅو شوو سیاسي   ویليټینگار سره  

ا د  او  خاوره  پر  افغانستان  د  وجه  په  تېروتنو  پرلپسې  د  پر رهبرانو  فغانستان 
نورو   د  باندې،  وگړو  وژونکې   څوناميبېوزلو  یوه  لوږې  د  څنگه،  تر  گانو 

  څونامي په ډېر وحشت سره راروانه ده او د دې وژونکې او ورانونکې    څونامي
څپې په لومړي گام کې ماشومان، کوچنیان، ښځې ـ په تېره حامله ښځې ځپي او  

ـ رڼې هر زموږ خلک خوار زار د سوال کچکول په الس هر د م شهید رڼې 
 لوري ته د یوې مړۍ ډوډۍ په تمه گوري.« 

 

 برخه:   دریمهد مقالې 
 

سره    څونامي» دا دی څو ورځې د پاسه دوې میاشتې شوې چې خلک د لوږې  
الس گرېوان دي، خو داد ته یې څوک نه رسېـږي. د لومړۍ کرښې متضررین 
ماشومان، کوچنیان او باداره ښځې دي. بېالبېلو خیریه مؤسسو د درې میلیونه 

اندېښنه ښودلې   ېداسماشومانو د ژوند خطر زنگ وهلی و، خو ملگرو ملتونو بیا  
وه چې: »په افغانستان کې اتلس میلیونه خلک لومړنیو توکیو ته السرسی نه لري 
او یو میلیون کوچنیان پکې د خوارځواکۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخامخ  

 دي.« 

http://dawatmedia24.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%db%90/134283/
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_de_tawtrikhwaly_sonamy35.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_de_tawtrikhwaly_sonamy38.pdf
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-58944739
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  139 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

اته ماشومان یا   څوناميراپورونه خپروي چې په کابل کې د لوږې    میډیااوس  
د  او کوچنیانو سره  دا حالت له ماشومانو  او زه  تېر کړل  کوچنیان تر ستوني 
تاوتریخوالي داسې ظالمانه ډول گڼم چې ساری یې تر اوسه نه دی لیدل شوی.  

چې زموږ پر ټولنه باندې دا حالت چا راوست او    دا لکه لمر روښانه خبره ده
 اوس یې پور څوک پرې کوي. 

 

بیوزلی قشر دی،   او فرهنگي یو  لیکوال  پلوه  اقتصادي  له  ټولنه کې  په  زموږ 
یوازې کوالی شي د خپلو زدکړو، تجاربو او انساني همدردۍ او احساس له مخې  

ځای د خلکو د پوهولو   د گڼو روانو ستونزو حالت له ارقامو او اسنادو سره یو
له پاره وړاندې کړي او حلالرې یې په نښه کړي؛ عمل او د حلالرو تطبیق یا د 

 حکومت له خوا ترسره کېـږي او یا د لویو شتمنو له خوا. 
 

د لومړنیو قربانیانو د خبر له خپرېدو نه وروسته،   څوناميپه کابل کې د لوږې  
موضوع پورې اړوند گڼو قلموالو عکس العملونه وښودل. د یو با احساسه لیکوال  

 ده:  داسېیوه ډېره لنډه لیکنه 
 

   :ما از گرسنگی بمیرد هٔنگذاریم همسای»
 

آن کودکانی که در غرب کابل جان داده اند، حتماً همسایه  در به دیوار داشته اند.  
احتماالً در میان آشنا های نزدیک یا دورشان )همانهائی که اینان را با نام می  
شناخته اند و بعد از مرگ شان بیشتر اندوهگین و شاید شرمسار شدهاند( کسانی  

بوی شکم و خرید موبایل برند بودیجه  بوده اند که برای کاشت موی، کاهش چر
 دارند.  

 

کمک های بشردوستانه هیچ جامعهای را نجات نمی دهد، و برای رهایی از فقر  
و جنگ باید کارهای بنیادیتر انجام شود. ولی دستگیری و حمایت در نجات افراد  
هرچند محدود جامعه می تواند بسیار موثر تمام شود. باید بدانیم که امروز در  

از و از بحرانی و بسیار نگرانکنندهتر  بلکه بسیار چقرتر  بحرانی نی  ضعیت 
آنچه گزارشها و احصائیه ها می گویند قرار داریم و فقر زمستان امسال تهدید 

 جدی در سراسر افغانستان خواهد بود.  
 

اگر هرکس بتواند چند نفری را به سالمت از زمستان پیشرو عبور داده به دسِت 
تابست و  دور  بهار  بسیار  نیست  است. الزم  بسپارد، شاهکار کرده  بعد  ان سال 

https://taand.com/main/?p=198059
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/negah_y_as_goresnage_mord.pdf
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  140 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

بروید، گوش به زنگ وضعیت نزدیکان، آشنایان و همسایگان خود باشید. گاهی  
احوال بگیرید. یک   از کسانی که فکر می کنید در معرض خطرند  دور دور 
بوجی آرد و یک پیپ روغن، یا یک خروار چوب شاید برای کسانی از شما به  

ازه  خط زدن یک تفریح آخر هفته مصرف داشته باشد، ولی برای خانوادهای  اند
در قندهار، دایکندی، پنجشیر یا جوزجان چند زندگی ارزش دارد و شاید آنانی 
که زنده می مانند هرکدام هشتاد سال یا پنجاه سال دیگر زنده بمانند و از بسیار  

 بهار ها و تابستان های دیگر لذت ببرند. 
 

آنان حداقل اگر از  چند در اند.  افغانستان امروز نیز غرق در رفاه  صد نفوس 
خاله، عمه، و خواهرزاده های خود احوال بگیرند رنج چند میلیون افغان کمتر 
خواهد شد. امسال آیفون تازه نخرید. فرش خانه  تان را در هرگوشه  جهان اگر  

د و بخشی از پولی را  هستید بدل نکنید. اگر توانستید لباس زمستانی برند نخری
که صرفه جویی می شود به نزدیکان نیازمند خود کمک کنید. ما یک ماه قبل 
در خانه جلسه گرفتیم و گفتیم که در مصرف خوراک، پوشاک و تفریح خود 
حداکثر احتیاط را بکنیم. از جمله لباس های پارسال و سال های قبل خود را  

م لباس نو نخریم و چند قرانی را که پسانداز  امسال استفاده کنیم و تا مجبور نشدهای
 میتوانیم به افغانستان روان کنیم.

 

برای اهمیت مساعدت های اینچنینی به گذشته  خود نگاهی بیاندازیم. آیا بارها 
کسانی دست ما را گرفته از چقری نکشیده اند؟ من اگر حمایت کسانی بیرون از  

ی توانستم. مکتب رایگان خواندم، چندین  حلقه  خانوادهام نمی بود مکتب خوانده نم
ساِل بسیار حیاتی زندگیام را در لیلیهای که از پول مساعدت ها می چرخید نان 
می خوردم و درس میخواندم. اگر آن کمک ها نمیبود شاید بیسواد می ماندم، 
شاید تفنگ شانه کرده جایی کشته می شدم. شما هم اگر به گذشته  خود فکر کنید 

قش مساعدتها در زندگی خود خواهید شد. ما همه مدیونایم. دین خود را  متوجه ن
 ادا کنیم..« 

 

 پېښې د سترگو لیدلی حال:  مستندې د یوې څوناميد لوږې 
 

 »د ضیا بومیا دردوونکې خاطره:
 

نن زما ملګري او عزیز ضیا بومیا په یوه ګروپ کې لیکلي و، چې په ګاونډ کې  
 ساعتونو کې یو څاښت خواړه خوري. ۲۴یې یوه کورنۍ اوسېږي چې په  

 

https://www.facebook.com/ahmad.takal
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خوړو رژیم نه دی نیولی، بلکې د دوو یا درې  بومیا لیکلي دي چې دې کورنۍ د  
 .څاښته خوړو د برابرولو توان نه لري 

 

هغه لیکلي چې له دې کورنۍ سره یې نوره مرسته نه شوای کوالی، خو ده هم  
 .نن یو وخت ډوډې وخوړه

 

درې  کې  لویدیځ  په  ښار  کابل  د  چې  ولوستل  ځای  یو  مې  مخکې  دې  له  نن 
 .مړه شويماشومان د لوږې له کبله 

 

له السه مړینه  د لوږې  افغانستان حتی تردې سخت حاالت تېر شوي، خو  پر 
 سابقه نه لري. 

 

 پر دې هېواد څه ډول حاالت راغلي؟« 
 

چې اوس په افغانستان کې د ټولنې ډېره سلنه وگړي تهدیدوي،    څوناميد لوږې  
افغان د  ده چې  بدله شوې  داسې یوې ستونزې  او نړیواله کچه په  ستان په ملي 

روانو حاالتو ته په کتو سره یې ټوله نړۍ حیرانه کړې ده. نړیوالې مرستې چمتو 
دي، مرسته کونکو ته یې د ویشلو او تر وږو پورې یې د رسولو چل نه ورځي  
او دا حالت که همداسې وغځېـږي، د لوږې د قربانیانو شمېر به هره ورځ مخ په 

 دېرېدو وي.
 

سره د مقابلې له پاره چې نړیوالې ټولنې    وناميڅزه په دې ډارېـږم چې د لوږې  
ځپولو ته ناوخته   څوناميکوم »نوش دارو« برابرکړي دي، هغه ټپـیانو یا لوږې  

ورسېـږي، د کابل په لودیز کې خو اتو ماشومانو او کوچنیانو ته د نړیوالې ټولنې 
 نوشدارو ونه رسیدل او هغوی په ناهیلۍ سره مخ په کفن کې پټ کړ. 

 

 ته دې خیر وي!  نورو
 

 
 
 
 

 ونامي څ د لوږې 
 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  142 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

۵ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 مقاله مه شپـږویشت
 

 

په افغانستان کې تر دوه ویشت میلیونه ډېر انسانان د خوراکي توکو له نشتوالي 
لومړۍ کرښې سره مخ دي. ماشومان، کوچنیان او بارداره ښځې د خطر پر  

 باندې والړ دي او د نیستۍ گړنگ ته ورلوېـږي! 
 

لوی  او  غمیزه  زورونکې  ټولو  تر  کې  تاریخ  اوسني  په  بشریت  د  به  دا 
مختوروالی وي چې ماشومان او کوچنیان له لوږي مري او په ډلـیـز ډول، له  

 دومره لوی نامریي تاوتریخوالی سره مخ دي. 
 

 

ټول نړیوال په دې پوهېـږي چې افغانستان له خورا ستر ازمون سره مخ دی او  
خپل تاریخ په ترټولو سخت پړاو کې د یو ستر بشري کړکېچ په څپو دا سیمه د  

کې راگیر ده، نړیوال دې ته گوري چې دا غمیزه نوره هم پراخه شي او بیا داسې  
 څه رامنځته کړي چې ټول بشریت به یې په مخنیوي کې پاتې راشي.

 

مرستې  خپلې  کسانو  اړمنو  تر  ژمي  له  مخکې  چې  غواړي  مؤسسې  خیریه 
خو د سیاسیونو چلندونه او دریځونه یې مخه ډبوي، سیاسیون په خپلو ورسوي،  

»تاکړي ـ ما کړي او...« کې سره اخته دي او بیا هم تېروتنې کوي؛ اړمن کسان 
د بشري مرستو د نه رسیدو په وجه د سیاسیونو د تېروتنو پور د خپل ژوند په  

 بیه پرې کوي.
 

ام کال د    ۲۰۲۱د ملگرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان د    رپوټ  دا الندې
 مه( باندې خپور کړ: ۲۵اکتوبر پر پنځه ویشتمه )

 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59034336
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اری ورکړی،  »د ملګرو ملتونو خوړو سازمان 'ډبلیو ایف پي ' مسوولینو خبرد
لوږې سره   له  افغانان  میلیونونه  به  ژمی  نه شي، سږ  و  اقدامات  که سمالسي 

 .مخامخ شي
 

مسوولین وایي، داسې احتمالي خطر شته چې ښایي د افغانستان نیمایي نفوس،  
اعشاریه اته میلیونه کسان د کافي خوړو له نه خوندیتوب او له پنځه   ۲۲نژدې  

یه دوه میلیونه ماشومان له کم خوراکۍ سره کلنۍ د کم عمر نژدې درې اعشار
 .مخامخ شي

 

 :د ایف ډبلیو پي اجراییه مدیر ډېویډ بیاسلې وایي
 

شیبې '' ته  غمیزې  موږ  او  تېرېږي  کړکېچه  بشري  ناوړه  خورا  له  افغانستان 
 '' .شمارو

 

د اګست په نیمایي کې د طالبانو ولکې ته د افغانستان له غورځېدو وروسته د  
کمزوری اقتصاد ال ناتوانه شو، چې وار له مخه پر بهرنیو مرستو دغه هېواد  

 .تکیه و
 

لویدیځو هېوادونو له دې هېواد سره مرستې بندې کړې، نړیوال بانک او د پیسو 
 .نړیوال صندوق د دې هېواد ساتلې پیسې کنګل کړې

 

یو هېواد په داسې صورت کې پر بهرنیو مرستو تکیه بلل کېږي، چې د ناخالص  
د  خو  کېږي،  تر السه  بهرنیو مرستو  پر  یې  سلنه  لس   ' پي  ډي  'جي  یا  عاید 

سلنه یې    ۴۰افغانستان په هکله د نړیوال بانک شمېرې ښیي چې د جي ډي پي  
 .له همدې الرې پوره کېده

 

خبرداری ورکوي چې د ژمي له رارسېدو سره به له هغو ډبلیو ایف پي مسوولین  
 .افغانانو سره مرسته ال ستونځمنه کړي، چې اړمن دي

 

نه   او  د دې سازمان مسوولین وایي، دا لومړی ځل دی، چې د خوړو کمښت 
خوندیتوب لړ کې د ښاري او کلیوالو سیمو افغانان په ورته ډول له ستونزو سره  

 .مخامخ دي
 

 :و خوړو او کرهنې چارو څانګې کیو یو دونګېو په دې هکله وایيد ملګرو ملتون
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موږ باید افغانستان کې )د مرستو رسولو لړ کې( سمالسي الس په کار شو، خپل 
ظرفیت او چټکتیا ډېر کړو، چې د سخت ژمي له راتګه مخکې چې ډېرې الرې  

یري او  بندېږي، د میلیونونو افغانانو، چې کروندګر، ښځې، ماشومان، سپین ږ
 ځوانان ټول پکې شامل دي، د لوږې مخه ونیسو. ''«

 

د   نه دي رسېدلې چې  ته  ملتونو  ملگرو  هېوادونو مرستې  د هغو  له یوې خوا 
مرستو ژمنه یې کړې وه او له بلې خوا کوردننه له خلکو سره د نویو واکدارانو 
ې چلن او پالیسي؛ د دې مخه نیسي چې په ټاکلي وخت اړمنو کسانو ته مرست

ورسېـږي او په دې ډله کې لومړني متضررین بیا هم ښځې، ماشومان او کوچنیان 
 دي.  

 

د افغانستان او جهان حاالتو ته په کتو سره لیدل کېـږي چې د انسانانو تر منځ  
څومره توپـیر شته دی. په افغانستان کې کې ډېری خلک نیم ډالر )پنځوس سنته( 

پرې واخلي، خو د نړۍ په بل سر کې نه لري چې خپلو بچو ته څو وچې ډوډۍ 
 ډالرو خرڅېـږي.   څلوېښت میلیون  اوه یو اعشاریه  په    کرمچ  یو جوړه کارول شوي 

اوس د نویو یا زړو کرمچو غم له موږ سره نه شته،  اوس په لومړي گام کې 
باید زموږ ټوله انرژی دې ته وقف شي چې څنگه هغه ماشومان وژغورو چې  

 ورځ د مسؤلینو تر غوږونو تېروي چې: هره  میډیاد مرگ له خطر سره مخ دي. 
 

له پنځه کلنۍ د کم عمر نژدې درې اعشاریه دوه میلیونه ماشومان له کم   ...»
   «.خوراکۍ سره مخامخ شي

 

دا کومه گټه نه کوي چې موږ د نورو د فیشن او جامو یا بوټو په باب فکر وکړو،  
موږ چېرې او نړۍ چېرې؛ اوس باید موږ یوازې د خلکو د ژوندي پاتې کېدو او  

له   لوږې  ځان    څوناميد  لږ  نه  حالت  دې  له  مو  که  وکړو،  فکر  بچېدو  د  نه 
ـږو، اوس خو مو د ژوند راوېسته، بیا به د نورو ښېگڼو او پرمختگ په باب غږې

 امپـیر له صفر هم ورټیټ شوی دی. 
 

که د چا کړي؟ او ولې ګړي؟ په باب فکر وکړو، لومړني مسؤلین موږ خپله یو. 
که عام خلک، ماشومان، کوچنیان او بارداره ښځي له لوږې مري، موږ خپله یې 

 ته پاملرنه وکړئ: مطلبمسؤلین یو. دغه الندې 
 

 »دروغ است
 

https://www.bbc.com/pashto/sport-59037459
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59034336
https://www.facebook.com/yaserabrar786
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 طفلی از قحطی نمرده است 
 

 نه یک، نه هشت
 

 پارسال هم کودکی نمرده بود 
 

 برف باریده بود 
 

 فقط زیر خیمها چند طفل، دستان نازِک شان کبود بودند 
 

 و پلکان شان کمی یخ بسته بودند
 

 کودکی نمرد،در مکتب و ورزشگاه هیچ 
 

 :واضح باید گفت
 

 ...کشتند
 

***** 
 چه بیهوده است که بگویم گرسنه ایم 

 

 نان است در هرسبد و نانواییها 
 

 اما کودکان دستهای شان قطع از سکه های پول 
 

 ...تقال برای نان سودی ندارد
 

 کودک دیارم دستاناش تهیست 
 

 ...آسمان دور و زمین سخت
 

***** 
 دروغ است

 

 نمرده است، جسمش ربوده استطفلی 
 

 ...او را میان پارچه های کفن
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 .آرام مانده اند
 

 ...او خواب رفته است
 

 ...غش کرده بهر لقمه نانی کنار نان
 

 :کودک نمرده است
 

 ...نه یک، نه هشت
 

 ما مرده ایم، انسان مرده است 
 

 کودک نمرده است 
 

 باور کنید سخاوت دیندار مرده است
 

 فقیهی«خداداد 
 

 
 
 
 
 
 

 ونامي څ د لوږې 
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۶ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 مقاله  مه تاوه ویش 
 

 

دواړه  احساسوم...  هم  یې  زه  کړېـږي،  پرې  ماشوم  زما  چې  درد  هغه   ...«
ماشومان مې د مرگ له گواښ سره مخ دي، موږ پیسې نه لرو، له نړیوالو 

له افغانانو سره مرسته وکړي، نه غواړم چې بله مور خپل ماشومان  غواړو چې  
 په داسې حالت کې وگوري...«

 

)د افغانستان د هرات والیت په یوه لرې پرته سیمه کې د څو بیوزلو ماشومانو 
 مور( 

 

 

خطر افغانستان ته د کورونا له راتگ سره یو ځای احساس شو    څوناميد لوږې  
او دا هغه وخت و چې د کورنا وبا دراتگ په وجه کرنتین پیل شول، د باندې  
وتل بند شول او دې کار په لومړي گام کې د هغو کورنیو ماشومان او کوچنیان 
  وځپل چې دوی الس او خوله وو او د هرې ورځې خواړه یې باید په هماغې 
ورځې پیدا کړي وای. کله چې د لوږې دا ستونزه رامنځته شوه، ما د دوه زره  

لیکلي   داسېشلم ګال د می میاشتې پر دریمه نېټه یوه مقاله خپره کړه، هلته ما  
 وو:
 

بیا هم له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه، دا ځل خبره بل  »
ډول ده، دا ځل له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالی له غیر مستقیم ډول 
سره مخ یو، دا ځل د کورونا له ناروغۍ نه د یوې بلې رازېـږېدلې ستونزې سره  

غه هم هغه لوږه چې تر ټولو  نه  سره،  ه  څوناميالس گرېوان یو، د لوږې له  
تر برید پورې اغیزمن    څوناميمخکې زموږ د ټولنې ماشومان او کوچنیان یې د  

لوږي   د  فکر کوم چې  دي. زه   او   څوناميکړې  د ماشومانو  افغانستان  د  به 
 کوچنیانو له پاره، تر کورونا هم وژونکې وي.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_tawtrikhwaly_sonamy18.pdf
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  148 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

ډېرې ښې لگېـږي    دغه څو جملې مې چېرې له نظره تېرې شوې وې، چې دلته 
او زه به یې راوخلم، خو دا باید ووایم چې زما تېروتنه دا وه چې ما یې د لیکوال  
 نوم او پته نه ده یادداشت کړې، زه به یې پرته له ژباړې کټ مټ دلته کېـږدم: 

 

نیز  آن  واکسین  و  میکشد  را  کودک  هزار  گرسنگي روزانه هشت  »ویروس 
ا است.  موجود  که  دارد،  نام  آن »غذا«  بارٔه  در  ها  در رسانه  هرگز  ما شما 

 نخواهد شنید، میدانید چرا؟
 

 چون گرسنگي ثروتمندان را نمی کشد.«
 

 
 لوږه د یوه هېواد ماشومان داسې هم کوالی شي، لکه اوس  
 . یې چې د افغانستان ماشومان تر دې برید پورې رارسولي دي

 افغان خوارځواکی ماشوم.د افغانستان د هرات والیت په یوه روغتون کې 
 

 وایي: داسې په پاسني عکس کې د دې خوارځواکي ماشوم ویر لړلې مور
 

دواړه   احساسوم...  هم  یې  زه  کړېـږي،  پرې  ماشوم  زما  چې  درد  هغه   ...«
ماشومان مې د مرگ له گواښ سره مخ دي، موږ پیسې نه لرو، له نړیوالو غواړو  
چې له افغانانو سره مرسته وکړي، نه غواړم چې بله مور خپل ماشومان په داسې  

 وگوري...« حالت کې 
 

https://www.bbc.com/pashto/pakhtunkhwa-59053771
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ام کال د اکتوبر پر شپـږویشتمه   ۲۰۲۱په بي بي سي پښتو کې دا ویډیو رپوټ د  
خپور شو، رپوټ نه سم سکر شل راکټ دی چې هر څه ټوټه ـ ټوټه کوي او  

 سوځوي یې. د رپوټ په مقدمه 
 

 راغلي دي:  داسې کې
 

 "»"افغانستان د لوږې له جدي ګواښ سره مخ دی 
 

 ۲۰۲۱اکتوبر   ۲۶  - ۱۴۰۰لړم   ۴
 

له هغه راهیسې چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو، هغه نړیوالې پیسې  
چې پخوا به د افغانستان اقتصاد پرې چلېده بندې شوې دي، چې له امله یې د  

 .اقتصاد د پرځېدو پر لور روان شوی دی هېواد 
 

همدا اوس د میلیونونو افغانانو ژوند ګواښي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی  
 .نو ښایي میلیونه کسان مړه شيچې که دې هېواد ته بیړنۍ مرستې ونه رسیږي 

 

ښایي دا هر څه په داسې وخت کې پېښېږي چې ژمي ته ډېرې کمې ورځې پاتې  
 .دي
 

پروډوسر  زموږ   او  کنګولي  سنجی  اخیستونکي  فلم  له  لېمایې  یوګیتا  همکاره 
 .ایموجین انډرسن سره د افغانستان له دریم لوی ښار هراته داسې رپوټ لري

 

 د دې رپوټ ځینې برخې ښایي درته خوابدونکې وي.«
 

په    برخېد رپوټ زور به هلته مالوم شي چې ترپایه ولیدل شي. ما یې ځینې  
 لیکلې بڼه برابرې کړې دي چې دلته یې تاسو درنو لوستونکو ته وړاندې کوم:  

 

https://www.bbc.com/pashto/pakhtunkhwa-59053771
https://www.bbc.com/pashto/pakhtunkhwa-59053771
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 راته ماشوم عکس مې هم له همدې د دې په زانگو کې پ

 ویدیو فلم نه راغوڅ کړی دي. دا ماشوم خرڅ شوی دی. 
 

د بي بي سي د نړیوالو چارو خبریاله   د هرات والیت له یوې کلیوالې سیمې نه
د کورنۍ د فقر او   هومشما  غهي چې دوایویدیویي رپوټ کې  یو  په    یوگیتالېمایي

ه. مور یې په رپوټ کې وایي: د د  ېپلورل شوخوراکي توکو د نشتوالي په وجه  
خوراک له پاره څه نه، دا نور مړه کېدل، باره مو دا خرڅه کړه. دا پلورل شوی 
، ماشوم به یې خریدار هغه وخت له ځانه سره بیا یي چې ماشوم د گرځېدو شي 

یمایي مبلغ اوس ورکړل شوی دی. د ماشوم مور بیه یې پنځه سوه ډالره ده چې ن
پالر ته ویل شوي چې دا ماشومه به خپل زوی ته ودوي، خوا دا چې څه به  

 کېـږي، څوک نه پوهېـږي. 
خبریاله د خپل رپوټ په ترڅ کې وایي چې یو بل کس هم زموږ له ټیمه پوښتنه 

 وکړه چې که غواړي ماشوم یې وپېري. 
 اړتیا په ټکو کې بیانېدای نه شي... دلته ناهیلیتوب او بېړنۍ 

حالت  بد  د  کوچنیانو  او  ماشومانو  خلکو،  د  کې  افغانستان  په  ورځ  هره  میډیا 
 رپوټونه خپروي:

 

   تاند:
 

نړیوال بنسټونه په یوبل پسې ګواښ کوي، چې که افغانستان ته په ډېر عاجل  »
ډول بشري مرستې ونه لیږل شي، د له منځه تللې حکومتولۍ او میلیونونه کسانو  

https://taand.com/main/?p=198144
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 ۳د وزګارۍ له کبله چې دلیل یې پر افغانستان د طالبانو واکمنیدل دي، سمدستي  
 «ونه ماشومان له لوږې مري. میلی
 

 :تاند
 

 »بدخشان: د الجهاد ښوونځي مالزم له لوږې ومړ.« 
 

 :  تاند
 

 میلیونه افغانان د خوراکي توکیو کمښت سره مخ کیږي.« ۲۲»خونړی ژمی، 
 

 پښتو: دوچولې
 

 »م.م : په افغانستان کې بد وضعیت؛ ماشومان له لوږې مري.« 
 

په افغانستان حالت تر دې بریده خراب دی، نړیوالو د مرستو له ژمنو سره ـ سره  
کوم هېواد څه غمل هم  تر اوسه پورې خپلې ژمنې یا نه دي ترسره کړې او که  

کړی وي، شوې مرستې تر اوسه اړو کورنیو ته نه دي رسېدلې او د تلفاتو شمېر 
 هره ورځ په ډېرېدو دی. 

 

 : فارسي بي بي سي
 

درصد ثروت ایالن ماسک برای گرسنگان کافی   ۲»رئیس برنامه جهانی غذا:  
 است.«

 

میلیون نفری را   ۴۲»آقای بیزلی گفت: "فقط شش میلیارد دالر کافی است تا  
نجات بدهیم که اگر اکنون به دادشان نرسیم، جان خواهند باخت. خیلی پیچیده 

 نیست."«
 

د بشري ناورین تربریده ستونزې رامنځته کوالی شي، حلالرې    څوناميد لوږې  
یې هم په نښه شوې دي، خو د عمل په ډگر کې د ټولو پښې گوډې دي او یو گام  

 هم نه اوچتېـږي.  
 
 
 
 

https://taand.com/main/?p=198160
https://taand.com/main/?p=198117
https://www.dw.com/ps/%D9%85%D9%85-%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%90-%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%88%DA%96%DB%90-%D9%85%D8%B1%D9%8A/a-59618173
https://www.bbc.com/persian/world-59059899
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  152 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 
 
 
 
 

 ونامي څ د لوږې 
 

۷ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 مقاله مه تاته ویش 
 

افغانان، افغانستان او په افغانستان کې شته ستونزې تقریباً د ټولې نړۍ هېرې دي  
او دا ستونزې اوس ستر بشري ناورین ته په ورنږدې کېدو دی؛ موږ لگیا یو د  

 غیرت غورې کوو او د نړۍ د لویو ځواکونو د ماتېدو نغارې غږو.
 

 زورور غیرتیان چیغې وهي:
 

 !«موږه ماته کړه نړۍ»
 

 په یوه اړخ کې یو خوارنجوکی بیا ورپسې ورغبرگوي چې: خو 
 

 !« اوس نه لرو مړۍ»
 

 بله بڼه یې بیا داسې ده: 
 

 موږ ماته کړه نړۍ
 و د مړۍـاج یـتـمح
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د خلکو او وطن پر بـېـپـایه دردونو دردېدلی یو قلموال، په مخکې پرتو ستونزو  
 لیکلي دي:  داسېاو ویرونو ته 

 

 ناوي دوې لویشتي تندى دى  زموږ د»
 ى دى ـ ډٶل درب انګل دـخ  ان مې دـارم

 

 څلویښت کاله مو وډزوله، وه مو غربوله او وه موشکوله  
 خو څلویښت کاله وروسته 

 دوه ویشت ملیونه انسانان بې ډوډۍ یو 
 هدیرې مو تر ښارونو پراخې دي

 ځنګلونه مو بې روحه دښتونه دي  کلي مو کنډوالي دي کروندي مو شودیاري دي 

 محشر په شر کې را ګیر مظلومیت دى  ژوند د او
دفاع او حیا پرېکړه مو دښمن کوي او موږ خوشحاله یو چې امپراطورۍ مو    د

 ماتي کړي دي 
 مرګ تر سلګۍ رسوي   ګدایي ډوډۍ را نه کړي لوږه مو د خو که امپراطورۍ د 

 .« دا څلویښت کلن غول پاک کړوږدو ـراځئ پنځه زره کلن تاریخ پرلویه الر پری
 

په نړۍ کې یو شمېر هېوادونه غواړي چې د افغانستان د روان ناورین په مخنیوي  
کې رغنده مرستې وکړي، خو لکه چې د افغانانو الس تور سپي څټلی وي، د  
مرستو په الرو چارو باندې بهرنیان نه پوهېـږي چې په کوم ډول له دې میلوني 

 وږو تر السونو او خېټو پورې ورورسوي. 
 

رو کې د ملگرو ملتونو د سرمنشي مرستیال، په ایتالیا کې د جي شل  په بشري چا
هېوادونو د غونډې له گډونکونکو وغوښتل چې د بشري ناورین د رامنځته کېدو 

ښاغلي  د مخنیوي په پار  له افغانستان سره پرته له قید او شرطه مرسته وکړي. 
 په ترڅ کې وویل:   خبرود خپلو  ستریفیگمارتین 

 

باندې بنا دي، چې په یوه هیواد کې حاکم نظام ته  بشري مرستې په دې اصل  »
له کتو پرته کله چې ضرورت ورته وي، باید وشي، په دې لحاظ بشري مرستې  
بې قید او شرطه دي. زه له دغو هیوادونو غواړم چې خپلې مرستې مونږ ته 
انکشافي  مهاله  اوږد  د  واخلو.  ګټه  ورڅخه  طریقې  ښې  په  مونږ  چې  راکړي 

نګړې کړې پیسې مو مونږ ته راکړی چې په بشري چارو یې  پروژو لپاره ځا
 .«ولګوو

 

https://www.facebook.com/esmat.qani.5
https://www.pashtovoa.com/a/un-humaniterian-chief-warns-about-afghanistan-/6291866.html?fbclid=IwAR3lbNP4kWFD5CkKiQk5XwMNMu3eVi_aADIynl5Klib_k0E5lHHMKqDV8wU
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هم یاده کړه چې    خبره  د خپلو خبرو په ترڅ کې  دوه  ځلې دا   ستریفیگمارتین  
 ماشومان تر جدي خطر الندې دي:

 

)سو  له پنځو کلونو الندې د افغان ماشومانو نیمایي برخه د سختې خوارځواکۍ    »
 « .تغذیې( له خطر سره مخامخ ده او په هر والیت کې د شري ناروغي خپره ده 

 

د هغه په خبره له پنځو کلونو د کم عمر لرونکو ماشومانو سو تغذیه ډیره مهمه »
 «ستونزه ده چې باید ژر حل شي

 

 بل پلو له افغانستان او افغانانو سره د نړیولو کړې یو کامه دوه میلیارده 
 هم د ملگرو ملتونو په پته نه دي رسېدلي:  مرستهډالر 

 

مرستو لپاره کافي پیسې نه دي ترالسه ملګرو ملتونو افغانستان کې د بشري  »
 .«کړې

 

په وطن کې د پیل شوي بشري نارورین بېلگې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. دا 
 خبرې په څو تېرو ورځو کې پېښې شوې دي: 

 

   تاند:
 

د فرانسې خبري اژانس په یوه تازه راپور کې ویلي، چې په افغانستان کې د  »
لوږې له کبله د ډېرو شویو مرګونو له کبله ځینې بېوزله کورنۍ مجبوره شوي،  

 .«چې د ډوډۍ لرلو لپاره خپلې لوڼې وپلوري
 

 :تاند
 

 .« لکه افغانیو وپلورل شوه  ۲کلنه افغانه په  ۹بشري بحران؛ د معلمۍ هیله منه  »
 

 :صبحهشت 
 

 مسجد رها کرده است.« »یک مرد در بادغیس شش کودک خود را به دلیل فقر در 
 

 غږ پښتو:  امریکا
 

 »په کندهار کې په سو تغذیې د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی.« 
 

   پښتو:بي بي سي 

https://www.pashtovoa.com/a/un-humaniterian-chief-warns-about-afghanistan-/6291866.html?fbclid=IwAR3lbNP4kWFD5CkKiQk5XwMNMu3eVi_aADIynl5Klib_k0E5lHHMKqDV8wU
https://www.bbc.com/pashto/world-59082269
https://taand.com/main/?p=198225
https://taand.com/main/?p=198461
https://8am.af/a-man-in-badghis-has-left-his-six-children-in-a-mosque-due-to-poverty/?fbclid=IwAR1kuDhtxZ5SMZAZjB94AfvWxLJmLB08fqnFMlUoGkK_fIArCnxNIGsHjcg
https://www.pashtovoa.com/a/kandahar-maluntrarion-/6303177.html
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59209101
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»ملګري ملتونه: افغانستان د ځمکې پر مخ تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره 
 مخ دی.« 

 

   تاند:
 

 »م.م: په افغانستان کې حاکمه لوږه د ځمکې تر ټولو بد ترین ناورین دی.« 
 

   :تاند
 

 ماشومان په اندراګاندي روغتون کې له خوراځواکۍ مړه شوي.«  ۲۵»لږترلږه 
 

   :تاند 
 

میلیونه   ۲۳د نړیوالو بشري ادارو د وړاندوینو له مخې، په افغانستان کې  »...  
  ۳خلک چې له نیمایي څخه زیات نفوس جوړوي، د خوراک ډوډۍ نه لري او  

کلنۍ څخه لږ عمر لرونکي ماشومان د مرګ له بالقوه خطر سره    ۵میلیونه له  
 ..« الس و ګرېوان دي.

 

وړاندوینه کړې ده چې همدا اوس او په را  د ملگرو ملتونو بېالبېلو اړوند ادارو  
سختې ورځې او بد حالت    څوناميروان ژمي کې، پر افغانستان باندې د لوږې  

راولي او دا یې هم ویلي چې تر څوارلس میلیونه ماشومان او کوچنیان د لوږې 
کې    رپوټتر خطر الندې راتالی شي. په جي شل غوندې پورې اړوند په یوه  

 داسې راغلي دي:  
 

( هشدار داد که  WFPدر اوایل هفته نیز، برنامه جهانی غذایی سازمان ملل )»
ها شهروند افغانستان در زمستان پیشرو با  در صورت عدم اقدام فوری، میلیون

می  نیز  کودکان  از  حمایت  نهاد  همزمان،  شد.  خواهند  روبرو  گوید  گرسنگی 
سابقه" تقریبا  میرند، به دلیل بحران غذایی "بیکودکان از گرسنگی در کابل می

 «ند.کشمیلیون کودک افغان گرسنگی می ۱۴
 

افغانستان د لوږې   په مخنیوي کې په وخت سره مرسته    څوناميکه نړیوال د 
ونکړي، کېدای شي یو لوی بشري ناورین رامنځته شي او په لومړي گام کې به  

د کډوالو سازمان )آی او ایم( ډېره سلنه افغانان بیا کډوال شي. د ملگرو ملتونو  
 ورکړ:  ډولدا خبرداري په دې   رئیس آنتونیو ویتورینو

 

https://taand.com/main/?p=198791
https://taand.com/main/?p=198816
https://taand.com/main/?p=198612
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-59102994
https://taand.com/main/?p=198669
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»آی او ایم: بشري ناورین به ژمي کې له افغانستان څخه د کډوالۍ کچه لوړه  
 کړي: 

 

د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان ) آی او ایم( رئیس آنتونیو ویتورینو، کابل ته 
 .له سفر وروسته د خپل سفر ارزونې رسنیزې کړي

 

ورکړی، چې د بشري ناورین له شدت سره به په را روان ژمي  هغه خبرداری  
کې له افغانستان څخه د کډوالۍ او اقتصادي بحران ستونزې نورې هم اوج ته  

 .ورسیږي
 

مرستې   مندانه  سخاوت  سره  افغانستان  له  چې  غوښتي  نړیوالو  له  ویتورینو، 
 .ه ځپل شيوکړي، څو دغه هېواد د اقتصادي او بشري ناورین له ستونزو ډېر ون

 

د کډوالو د نړیوال سازمان رئیس دا هم ویلي، چې دمګړۍ په افغانستان کې تر  
 .پینځه نیم میلونو پورې کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي

 

زره تنه یې د سږکال له    ۶۷۰دې کسانو له ډلې    د هغه د معلوماتو له مخې، د 
 .سلنه یې ماشومان دي ۶۰پیل سره بې ځایه شوي، چې 

 

کډوالو د نړیوال سازمان رئیس دا هم ویلي، چې اقلیمي بدلونونه هم افغانستان   د
سلنه افغانان یې له وچکالۍ څخه اغېزمن    ۷۰ته له خطره ډک وو، ځکه چې تر  

 .کړي دي
 

سلنې یې د کډوالو نړیوال سازمان ته ویلي،   ۸۰له پوښتل شویو افغانانو څخه  
خراب شوی، وزګار شوي او بد وضعیت   چې د طالبانو له واکمنیدو سره یې ژوند

 .سره الس و ګریوان دي
 

 .طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي
 

میلیونه خلک    ۲۳د نړیوالو بشري ادارو د وړاندوینو له مخې، په افغانستان کې 
میلیونه  ۳چې له نیمایي څخه زیات نفوس جوړوي، د خوراک ډوډۍ نه لري او  

ماشومان د مرګ له بالقوه خطر سره الس و کلنۍ څخه لږ عمر لرونکي    ۵له  
 .ګرېوان دي
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اداره یې د واکمنۍ له درې میاشتیني کیدو سره ال هم د تر ټولو   طالبان، چې 
ده   نه  رسمیت  په  هېواد  یوه  هیڅ  یې  ګډون  په  پاکستان  مدافع  او  متحد  نیږدې 
 پېژندلې، د بشري ناورین د مقابلې لپاره د کرنې وزارت د غنمو ستراتیژیکې

 .زېرمې سپړلي او د مزدورۍ په بدل کې یې پر خلکو وېشي
 

زره ټنه غنم د افغانستان وروستۍ اسره ده، چې که زر تمامه    ۵۰دا څه باندې  
میلیونه ۱۸شي، له خونړۍ ژمي، بې معاشۍ او د طالبانو له واکمنیدو وروسته د  

 «.خلکو وزګاریدو ته بله اسره نه پاتې کیږي
 

  داسې یو فیسبوکي کارن شمس الحق حیران د کوچنیانو د خوارځواکۍ په باب  
 لیکلي دي: 

 

دا یمن نه دی؛ دا سومالیا، ایتوپیا، ګانا یا جنوبي سوډان نه دی! دا افغانستان دی  
 !تصویر د یو افغان دی چې سوءتغذي او لوږې دې حالت ته رسولی دیاو دا 

 

د لوږې پراخ او لوی بحران را روان دی. دا بحران تم کېدل غواړي او دا جګړه 
 . ځپلی ولس له قحطۍ ژغورل کېدل غواړي

 

 . !خدایه ته خپل رحم وکړې
 

 
 

 په همدې ورځ د شمس الحق حیران بل پوست: بابپه  څوناميدا هم د لوږې 

https://www.facebook.com/shams.hairan.39
https://www.facebook.com/shams.hairan.39
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1074248613407053&set=a.157555038409753&__cft__%5b0%5d=AZWvQiPKOxDkxRmb1lVAH0kMx3uV5upZT7pSwsFXhMRD-vwI9g8XUKnpp5aCw7omestZzzu__zVoS_g6yLWFWyOXeT75Y3h6rDN8q_SQZIeOND-QS63PG1wrNwcG5weXbHrk6CiOtCbTB5ePCpb_b1VCi0hlHQInUgggt5TOsNGPUQ8qErfrZy2ElvFPlnT9FjA&__tn__=EH-R
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 د لوږې ناورین: 
 

افغانان له لوږې کړېږي، هېواد د بشري بحران پر کړنګ والړ دی، په لسګونو 
روغتونونو کې د درملنې او روغتیایي زره ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي،  

خدماتو ته د السرسي په موخه د ناروغانو لیکې، لیکې والړې دي. که یې نه  
د   ته سر ورښکاره کړئ.  دولتي روغتون  نږدې  ټولو  تر  د خپلې سیمې  منئ، 

د وروستي راپور له مخې د افغانستان د عامې   (WHO) روغتیا نړیوال سازمان
او دی  فلج  اړین روغتیایي خدمات وړاندې   روغتیا سیستم  ډېر  آن  نشي کولی 

کړي. پر وطن د لوږې، فقر، بېکارۍ او کډوالۍ یوه بې مخینې مرګونې څپه  
راروانه ده. تر پرون مو د جګړې پای ته رسېدو ته شېبې شمارلې او هر افغان  
د سولې لپاره تر ټولو لویې قربانۍ ته چمتو و؛ خو د خاینو، اجیرو او دروغجنو 

سیونو د منافقت او غدر له کبله جګړه په هغه شکل چې تمه یې کېده پای ته سیا
ونه رسېده او تر یو تور نقاب الندې د دې وطن د بربادۍ لپاره یوه بله بال په 
کمین کې ناسته ده او په پوره بې رحمۍ د وطن ځوانان او مشران تر ستوني 

یو ځلي پرې کېدل، په   تېروي. سیاسي بې ثباتي، هېواد سره د نړیوالو مرستو
پخوانیو   د  واقع کېدل،  افغانستان  د  انزوا کې  اقتصادي  او  دیپلوماتیکه، سیاسي 
چارواکو تېښته، په امریکایي خزانو کې د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل، پر 
راتلونکې د ځوانانو بې باوري، د اوسني حکومت د مسئوولینو بې غوري او د  

پاره د دوی له خوا د ښکاره او اغیزناکې طرحې فقر او بشري بحران د ختم ل
د اوسني وضعیت ستر الملونه دي. راځئ، نور به الس تر زنې او ناهیلي   نشتون

نه کېنو. په هره ممکنه طریقه چې کولی شو تر خپله وسه د بې وزلو، کونډو او 
یتیمانو السنیوی وکړو؛ د خپلې خولې مړۍ له نورو سره شریکه کړو، د فقر په  

منځه وړلو او د خوراکي مصئونیت په تأمین کې فردي او ټولنیزې هڅې وکړو ل
او د پالیسۍ په سطحه ژورو بدلونونو ته الره هواره کړو. د ټولنیزو رسینو د  
پراخ پوښښ او انټرنیټ په عصر کې موږ او تاسو هر یو د خپل ولس یو رسا  

لیکنې،   د  هشتګ کارولو، غږ کېدالی شو. راځئ په قوي هوډ مټې رابډوهو، 
مصاحبې، فلم، تصویر، غږیز راپور، نظم او نثر، سیمینار، الریون، فیسټیوال  
د اوسني  افغانانو  د  اخیستو  اغیزناکې الرې څخه په کار  او هرې بلې ممکنې 
بدماشې  ظالمې  ادارو،  بشردوستانه  نړیوالو  ملتونو،  ملګرو  تر  غږ  مظلومیت 

اغیزنا نورو  او  اتحادیې  اروپایي  آدرسونو ورسوو؛ تر څو  امریکا،  کو واکمنو 
افغانستان سره بشري مرستې وکړي، دغو مرستو ته د عامو افغانانو د السرسي  
لپاره یو اغیزناک او ټول ګډونه میکانیزم رامنځته کړي، پر امریکا فشار راوړي  
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او   افغان تجارانو ته د سیمې  چې زموږ کنګل شوې شتمنۍ راخالصې کړي، 
وداګریزو بنسټونو سره د سوداګریزو معامالتو او راکړې  نړۍ له هېوادونو او س

ورکړې آسانیاوې رامنځ ته کړي، په هېواد کې د ننه د افغان ماشومانو او نجونو  
د زده کړو دوام تضمین کړي او موږ د لوږې او بې وزلۍ د دغه لوی بحران له  

 .ناوړه او مرګونو پایلو څخه وژغوري
 

ږنوونکي دي. هېڅ به دې باور ونشي چې دا  تصویرونه خورا زړه بویادونه:  
 .« افغانستان دی او وضعیت دومره بوږنوونکي حالت ته رسېدلی دی
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 ونامي څ د لوږې 
 

۸ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې 
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 مقاله  تمه نهه ویش
 

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

خ کېـږي چې چا یې ال سوچ هم نه وي کړی او ماشومان او کوچنیان د ظلم په  م
داسې دایرو کې را گیر کېـږي چې پر هغوی باندې د روان ظلم تاثیرات د هغوی 
د  اغیز پرېباسي، لویان د خپلو ظلمونو او تېر وتنو  پر ټول ژوند باندې منفي 

 ضوع بیا د خلکو هېره وي.پټولو له پاره ډېر ځلې هرڅه تقدیر ته سپاري او مو
په اوسني وخت کې له ماشومانو او کوچنیانوسره د تاوتریخوالي یوه غوره او 
اصلي بېلگه جگړه ده. په تازه رپوټونو کې ویل شوي دي چې، په افغانستان کې 
د جگړیز اړودوړ په ترڅ کې گڼشیر ماشومان او کوچنیان یا ژوبل شوي دي او  

 یا وژل شوي دي. 
ږ په یوه نوي رپوټ کې راغلي دي چې د تېرو شپـږو میاشتو په لړ  د امریکا غ

کې د بېالبېلو مسلحو گروپونو د جگړو په ترڅ کې څلور سوه شپېته ماشومان او 
کوچنیان وژل شوي دي، د ملگرو ملتونو اړوندو څانگو په خپلو رپوټونو کې  

 ویلي دي:  داسې
 

https://www.pashtovoa.com/a/unicef-reports-of-460-deaths-of-chidlren-in-afghanistan-/6301430.html
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ملګرو   د  چې  )یونیسف(  صندوق  وجهي  ملتونو  ملګرو  د  لپاره  ماشومانو  »د 
ملتونو په حواله وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 

 .ماشومان په جګړو کې وژل شویدي۴۶۰
یونیسف په افغانستان کې په ناچاودل شویو موادو او په ځینو ځایونو کې د جکړې 

 .مانو د مرګ ژوبلې په دوام اندیښنه ښودلېله کبله د ماشو
په یوې اعالمیې کې ویلي (  ۱۳لړم)۴د ملګرو ملتونو دغې ادارې د نومبر په  

چې تیره ورځ د کندز 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

اعالمیې کې ویل شوي چې پدې چاودنې کې درې ماشومان ټپي  د یونیسف په  
شوي هم دي. دې 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

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

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

 .ددې موادو قرباني کیږي
ملګر د  چې  کړې  زیاته  په  یونسیف  چې  راغلي  کې  راپور  تازه  په  ملتونو  و 

ماشومان په جګړو کې وژل شویدي. دا هغه شمیرې   ۴۶۰افغانستان کې څه باندې  
 .دي چې دې سازمان په افغانستان کې ثبت کړیدي

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

 .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 کې لومړیتوب ورکړي.«
ه یو توانېدلي چې د ماشوم او کوچني لومړني حقونه وپېژنو او  موږ تر اوسه ن

هغو ته یې ورکړو. په افغانستان کې د قانون جوړولو استازي، د ماشومانو او 
کوچنیانو د لومړنیو حقونو او د هغوی د ساتنې او پالنې پر هغو قوانینو خبر نه  

 دونو کې تطبیقېـږي.دي چې په نړیواله کچه منل شوي او د نړۍ په ډېره سلنه هېوا
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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 کوچنیوالي زرینه دوره له تعلیمي چاپېلایر  

 لرې، په شاقه کارونو تېرېږي.
 

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

 

زرو په منځ کې ماشومان    ۲۰۰زرو او    ۱۰۰»د اټکلونو پر اساس په کابل کې د  
هم مدثر ته ورته برخلیک لري. دغه ماشومانو پر چوکونو او یا د رستورانتونو  

ته خیر ټولوي، درانه بارونه اوچتوي او یا په کثافاتو کې لټه کوي. له دغه  مخې  
ماشومانو څخه یې زیاتره په اوسط ډول په څلور کلنۍ کې له دې برخلیک سره 

 مخ کیږي.«   
 

»وې زېـږوه، وزن یې پر مځکه باندې ورځي او روزي یې خدای وررسوي«    د
او ک له مخې ورځ تربلې د ماشومانو  پالیسۍ  ډېرېـږي، خو د  د  وچنیانو شمېر 

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   رپوټ  یوه ماشومان  او  ښځې  حامله  افغان  څومره  چې  دي  شوي  ویل  کې 
حامله افغان ښځو او دوو ماشومانو څخه یو    ۴له هرو  خوارځواکۍ کړېـږي: »
 یې خوارځواکۍ ځپلي.« 

 

امنیت  د  ملتونو  د ملگرو  استازې،  ملتونو ځانگړې  د ملگرو  افغانستان کې  په 
ونډې ته چې افغانستان ته ځانگړې شوې وه، په افغانستان کې د شورا هغې غ

 وویل:   داسېپه باب  څوناميلوږې 
 

درصد از جمعیت   ۶۰»... دبورا لیونز گفت که سازمان ملل پیش بینی می کند  
میلیونی افغانستان با بحران گرسنگی روبرو باشند، وضعیتی که احتماال با   ۳۸

 رسیدن سرما بدتر خواهد شد.« 
 

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

 

https://www.dw.com/ps/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%DA%93%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88-%D8%AF-%D9%87%D8%BA%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A8/a-59834415
https://taand.com/main/?p=199254
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»او جامعه جهانی را ترغیب کرد راه هایی برای ارائه حمایت مالی از مردم  
پیدا کنند؛ مردمی که "احساس می کنند به حال خود رها و فراموش   افغانستان

شده اند و در واقع گرفتار مکافاتی شده اند که خود مسبب آن نیستند" و افزود  
 تنها گذاشتن آنها "اشتباهی تاریخی خواهد بود."« 

 

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

 

   :تاند
 

 هراتۍ نجونې هم وپلورل شوې.« ۲»د بېوزلو نجونو د خرڅالو دوام، 
 

   :صبحهشت 
 

 اند.« شان را به فروش گذاشته»دو خانواده در هرات از ناداری فرزندان 
 

  پښتو:بي بي سي 
 

 میلیونه ډېر افغانانان هره ورځ کافي خوړو ته السرسی نه لري«  ۱۸»له  
 

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

خطرونو الملونه که وپلټل شي، لومړنۍ گوتې میندو پلرونو او کورنیو ته د دې  
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  

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

 

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.
 
 
 
 

https://taand.com/main/?p=199344
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 ونامي څ د لوږې 
 

۹ 
 

 افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د 
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 مقاله  مه ـرشدې
 

 وره گ یت وـحرومـ م د ،دې خاوره محشر راشه پر
 ورهگت وـیامـراشه ق ،ريـه مـاوالد مې وږى رات

 

 نار ـه درهم او دیـ ږي په بازار کې پـیوسف خرڅی
 وره گجارت وـت ،الم دى ـیـب ل ـیـجـه عــسن څحُ  د

 

 ديـرو بانـهـه نـړي پـوبې وکـي تـبـیـجـګې عـانـپ
 وره ـگادت وـبــدا ع، ديـ جـــږي س ــیــه کـــزرو ت

 

 رزمه گ ویل دښمن مې په ګونډو کړ زه هم حر چا
 ورهگارت وـا اســزم ، ه ډوډۍـستـیـې واخ ـا یـــزم

 

 ال ــوږي بـــل  وړل دـــې وخــزه مـــاغ ــازادۍ م د
 وره ـگا عجیب حالت وـراشه زمب یم ـیـجـزه ال ع

 
 )عصمت قانع( 
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ام کال د ماشوم نړیوالې ورځې له پاره د »د هر ماشوم له پاره ښه    ۲۰۲۱د  
راتلونکې« شعار ټاکل شوی چې د افغان ماشومانو له روان ژوند سره بیخي په  
تضاد کې دی، دا ځکه چې د افغان ماشومانو او کوچنیانو ژوند ورځ تر بلې مخ 

خرابېدو دی. دې شعارونو، د قلموالو لیکنو او هڅو، اصالً د افغان ماشومانو  په 
 او کوچنیانو پر روان کړګېچن حالت هېڅ ډول اثر نه دی کړی. 

 

د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت د بي بي سي پښتو د »روان وضعیت پر  
رولو په افغان ماشومانو ناوړه اغېز کړی« تر سر لیک الندې د یوې لیکنې د خپ

ترڅ کې ویلي چې افغان ماشومان له بې شمېره ستونزو کړېـږي. د یادې لیکنې  
 راغلي دي: داسېپه یوه برخه کې 

 

ماشوم هر  شعار  سږنی  لمانځنې  ورځې  نړیوالې  ماشومانو  ښه    »د  پاره  له 
راتلونکی دی. دا ورځ داسې مهال لمانځل کېـږي، چې افغان ماشومان له ګڼو  
ویلي چې   ادارې  د مالتړ  ماشومانو  د  کې  ملتو  ملګرو  په  او  کړېـږي  کړاونو 

 .شاوخوا درې میلیونه افغان ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي
 

ټولنې خبردا نړیوالې  د روغتیا  یو په ورته وخت کې  ری ورکړی، چې ښایي 
 .میلیون افغان ماشومان د کال ترپایه له لوږې خپل ژوند وبایلي

 

خو د طالبانو ویاند ذبیح هللا مجاهد د افغان ماشومانو وضعیت د "نړیوالو رسنیو 
ناسم تبلیغ" بللی دی او وایي "که ستونزې ډېرېـږي مسوولیت یې د نړیوالې ټولنې 

 ".پر غاړه دی
 

راهیسې هر کال د نومبر پر شلمه د ماشوم نړۍ واله ورځ لمانځل  کال    ۱۹۵۴له  
کېـږي. دا ورځ په دې هدف لمانځل کېـږي چې په نړیواله کچه ماشومانو لپاره  

 .ګډ کار وشي، عامه پوهاوی زیات او د ماشومانو پالنه ښه شي
 

خوا    ۱۹۸۹په   له  ملتونو  ملګرو  د  کنوانسیون  حقونو  د  ماشومانو  د  کې  کال 
ته او تایید شو. د دې کنوانسیون له منل کېدو وروسته د نړۍ په کچه د  رامنځ

ماشومانو وضعیت کې د پام وړ ښه والي راغلی. خو ال هم ستونزې شته په تېره  
 .جګړه ځپلو او بېوزلو هېوادونو کې

 

د دې ستونزو له ډله د زدکړې محرومیت دی. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې 
میلیونه ماشومانو د زدکړې له حقونو بې برخې دي.    ۲۶۲  ال هم د نړۍ لر او بر

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59361628
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میلیونه نجونې له  ۶۵۰بله لویه ستونزه د ماشونو نجونو ودول دي. په نړۍ کې 
 .اتلس کلنې ټیټ عمر کې واده شوې دي

 

افغانستان د هغو هېوادونو له ډلې دی چې ماشومان یې له روغتیایي، زدکړې، 
 .زیانمن شوي دياو رواني روغتیا له پلوه 

 

افغان ماشومان چې هېواد یې له څه باندې څلورو لسیزو د جګړې ډګر دی، په  
 .یادو ټولو برخو کې له سخت کړاو سره مخامخ دي

 

لوی شمېر ماشومان پر واټونو کارکوي او یا په سختو کارونو بوخت دي. په 
اوس چې طالبان  تېرو کلونو کې هم میلیونونه ماشومان له زدکړې بې برخې وو.  

واک ته رسېدلي، ما شومان تر پخوا په ال ناوړه روغتیایي او رواني وضعیت  
 .کې دي

 

د   پرمخ  نجونو  زدکوونکو  پورته  ټولګي  شپـږم  د  خوا  له  ادارې  د  طالبانو  د 
 .ښوونځیو تړلو سره د افغان نجونو ستونزه تر بل هروخت ډېر شوې ده

 

ف الدین عظیمي وایي د افغانستان روان  د کابل پوهنتون د اروا پوهنې استاد شر
 حالت د ماشومانو پر روان ناوړه اغېزې کړې دي.« 

 

 دا چې کوچنیان خرڅېـږي، 
 

 کوچنیان شاقه کارونو ته اړ ایستل کېـږي، 
 

 کوچنیان سوال کولو او گدایي ته کېنول کېـږي،
 

 او... 
 

ایا د دې کوچنیانو مشرانو، د هېواد واکدارانو، د کوچنیانو د حقونو پلویانو او...  
 د دې په باب فکر کړی چې:  

 

ــ پر کوچنیانو باندې په پرلپسې ډول دا کارونه ترسره کول، د دوی پر رواني  
 حالت باندې څومره او څه ډول اغیز ښندي؟  

 

ي او رواني پلوه څه ډول وي، ــ د دوی د راتلونکي ژوند وضعیت به له فزیک 
 پایلې به یې کوچنیانو ته، د دوی کورنیو ته او راتلونکې ټولنې ته څه ډول وي؟  
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به  ناوړه عواقب  ډېر  او  پایلې یې سل په سلو کې منفي دي  یاد ولرئ چې  په 
ولري. د دې له پاره په لومړي گام کې کورنۍ د اوالد راوړلو په برخه کې که 

او د نویو اوالدونو د زېـږولو په وخت کې خپل اقتصاد ته په له سره کتنه وکړي  
کتو سره د کوچنیانو د ساتنې، پالنې خوراک، روغتیایي امکاناتو او تعلیمي مسایلو  

 په باب فکر وکړي. 
 

وروسته له کورنیو نه دولتونه باید د ماشومانو او کوچنیانو د حقونو په مراعات 
او د ماشومانو او کوچنیانو په باب د نړیوالو قوانیننو په نظر کې نیولو سره، د 
کې  لومړیتوبونو  خپلو  په  پاملرنه  هراړخیزه  ته  ژوند  کوچنیانو  او  ماشومانو 

 ونیسي.  
 

ماشومانو د زیږون، ساتنې، پالنې او د هغوی ژوند  دغه راز نړیواله ټولنه باید د  
ته د هراړخیز پام ساتلو په برخه کې  نه یوازې د دوي ژوند په نظر کې ولري، 
 له افغان واکدارانو سره هم په دې برخه اړینې الرښوونې او مرستې ونسپموي. 

 

لې مخ  په نړۍ کې د خلکو د ژوند ترمنځ نا انډولي ډېره ده او دا واټن ورځ تر ب
ټریلیونه   ۴۰۰له مخې »په نړۍ کې    ارقاموپه ډېرېدو دی. د ملگرو ملتونو د  

 شتمني شته« 
 

 خو د دې تر څنگه د فقر کچه او د وږوو شمېر مخ په دېرېدو دی.د ملگرو ملتونو 
چې په نړۍ کې د دومره شتو له موجودیت سره ـ سره،    وایيمسؤل اشخاص  

 خلک له لوږې مري، »دا زموږ لپاره د شرم وړ ده.« 
 

په اوسمهال کې تر ټولو ډېره افغانانو ته   څونامياو په نړۍ کې دا بد مرغي او  
د لوږې   بنسټونه چغې وهي چې  ده. نړیوال خیریه   څوناميورپه برخه شوې 

افغانان، په تېره ماشومان، کوچنیان، تنکي ځوانان او حامله ښځې په لومړي گام  
کې څملوي او د بشري ناورین لمن نوره هم پراخېـږي، خو د نړۍ شتمن هېوادونه 

یوه برخه    چیغواشخاص غوږ هم نه گروي. دا د یونیسف د ادارې  د  او شتمن  
 ده:
 

»په دې وروستیو کې نړیوالو ادارو خبرداری ورکړ چې د خوراکي توکو د بې 
شومان د پخوا پرتله د لوږې له لوی ګواښ سره ساري بحران له امله افغان ما

 .مخ دي
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به     ۱۴میلیونه خلک چې شاوخوا    ۲۲.۸یونیسف ویلي، چې په دې ژمي کې 
 .میلیونه یې ماشومان دي د خوړو له بحران سره مخ شي

 

د دغې ادارې په وینا له پنځو میلیونو ډېر ماشومان اوس د خوارځواکۍ څخه  
 په میلیونونو تنکي ماشومان له خطر سره مخ دي.« یوازې یو ګام لېرې دي او 

 

وبه لیدل شي چې په لنډه راتلوکې د افغان حاکمانو او نړیوالو ترمنځ د سیاسي ـ  
نظامي  ناندریو لړۍ په کوم لوري غځول کېـږي او پایله به یې د افغانستان د 

 وږیو له پاره څه وي؟ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  169 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

 ونامي څ د لوږې 
 

۱۰ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې 
 

 ونامي څ د تاوتریخوالي  
 

 یودېـرشمه مقاله 
 

 
 ټلیه اشنا راشه گجنت 

 ستا دوزخي ماشومان غواړي خیراتونه
 

او افغانان د خپل تاریخ په ډېرو ستونزمنو او تیارو شپو ورځو کې    افغانستان
راگیر دي. ځینې د هغه جمهوریت افسوس کوي چې تر پرونه یې تخریباوه او  
نامه   په  فتحې  د  او  اړوی  څڼې  ته  واکدانو  نویو  بیا  ځینې  ویل،  پسې  یې  بدرد 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  170 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

څویم کال  شکرونه ادا کوي؛ یادې دواړه ډلې ښایي په دې خبرې نه وي چې دا  
ټولو   تر  لست کې مو  په  انسانانو  ترټولو غمجنو  په  د کرې  د مځکې  دی چې 

   لومړی لیکلی دی. 
 

څپې ورځ تربلې زور اخلي او زموږ بېوسه هغه هېوادوال چې    څوناميد لوږې  
د سیاسیونو د پرلپسې تېروتنو او دروغونو تېرایستلي دي، په لومړي گام ګې 

سه ورکوي او یا یې ترسترگو وړاندې ماشومان او قرباني کېـږي، یا ژوند له ال
کوچنیان د خوړو د نشتوالي په وجه په خوارځواکۍ اخته کېـږي او ورسره سم  
د همدې خوارځواکو ماشومانو او کوچنیانو میندې پلرونه په رواني ناروغیو اخته 

 کېـږي. 
 

د افغانستان په سیاسي او نظامي کشاله کې ښکېل کورني او بهرني اړخونه پر  
نویو   او  خوارېدو  د  خلکو  د  هم  نور  او  کوي  ټینگار  هم  اوس  دریځونو  خپلو 

 ستونزو د رامنځته کېدو زمینه برابروي.  
 

کابل ته تر خپل سفر   د سره صلیب د نړیوالې کمېټې رئیس دومینیک ستیلهارت
چې وروسته   دي  بشري    ویلي  روان  کې  افغانستان  میلیونونه    ناورینپه  د  به 

 ویلياو په تېره د ماشومانو او کوچنیانو په باب یې    انسانانو د مرګ سبب شي
 دي چې: 

 

څرګندوي چې دوی ډېر وحشتناک ژوند لري، د افغان ماشومانو عکسونه  »...  
ږي، اضطراب او خپګان یې سترګو نه  ـډوډۍ او روغتیایي خدمتونه نه ور رسی
 ...« ښکاري او دا ډېره لړزونکې موضوع ده

 

اقتصاد    وهينړیوال چغې   خلکو  او  هېواد  د  منځه ځي،  له  سیستم  بانکې  چې 
خو د اورېد له پاره هېڅوک   ویجاړېـږي او ټولنه د بدویت پر لور سقوط کوي،

 نه شته.   
 

غه نړیوال چې د افغانستان او افغانانو په باب د ښېگڼې هوښیار او پوه افغانان او ه 
فکر لري؛ همدا اوس باید د دې بشري ناورین مخنیوی وکړي، که د دې پیل 
شوي بشري ناورین لمن پراخه شي، بیا به یې د مخنیوي وس له هېڅ چا او هېڅ  

 ځواک سره نه وي. 
 

https://taand.com/main/?p=199577
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59374814


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  171 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

چې د هر څه غږ ټپ   اوس پر افغانستان او افغانانو باندې داسې حالت راغلی دی
 درېدلی دي، یوازې له هرې خوا نه لوږه چیغې وهي.

 

د نوي حکومت پلویان د نویو واکدارانو د تورو پاجونو، په جیبونو کې کې د 
اېښودل شویو مسواکونو او پاکو څپلیو صفتونه کوي، خو دې ته یې پام نه دی  

 غرق کړل. څوناميچې خلک د لوږې 
 

 یو جا ډېر ښه ویلي دي: 
 

»تنها صدایی که این روزها بیشتر از موسیقی به گوش میرسد، صدای گرسنگی 
 و بیچارگی مردم است.«

 

یوه په خبره پوه فیسبوکي کارن د ژور تحلیل په پایله کې افغانانو ته د لوږې له  
 دي چې:  ویلينه د خالصون په پار  څونامي

 

 »چې په نس ماړه نه یاست سم عبادت هم نه شئ کوالى،
 

په فردي اقتصاد نه شئ ښادمن کیدالى تر څو چې د خپلي ټولني اقتصادي وس 
 او توان چاغ نه کړئ.« 

 

د بشري ناورین او لوږې د مخنیوي له پاره هندو مذهبه هېواد په افغانستان کې  
وعده کړې ده؛    مرستې)هندوستان( د پنځوس زره ټنو خوراکي توکو او درملو د  

خو مسلمان؟ هېواد )پاکستان( له خپلې خاورې نه د دې مرستو د لېـږد اجازه نه  
ورکوي، هم حق العبور غواړي او هم دا هم وایي چې لېـږدول یې باید پاکستاني  

 الرۍ وکړي، څو دوی خپله گټه وټه په کې تر السه کړي.  
 

ډېره هڅه کوي چې د انساني ملگري ملتونه او نورې نړیوالې خیریه مؤسسې  
 بحران د نه رامنځته کېدو په برخه کې مرسته وکړي، خو... 

 

چې: که مرسته ورسره و نه شي، د افغانستان    وایي ملګري ملتونه په جگ غږ  
 ه له ''سخت سقوط'' سره مخ شي. بانکي نظام ب

https://www.facebook.com/esmat.qani.5
https://taand.com/main/?p=199916
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59374814


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  172 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 متونو دلته برخه غواړم ـه نعـ ت لـنـزه د ج

 غږ مې درځي پروردګاره وږى شوى یمه
 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  173 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 دي چې:   ویليبښنې نړیوال سازمان څو ځلې 
 

 د بشري ناورین مخنیوي لپاره دې پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لېرې کړل شي 

 خو په جا یې اورې او په چا یې منې؟
 

 خلک دې برید ته رسېدلي چې: 
 

 نـه ستوری د اسمان او نه سپـوږمۍ غواړي باچا 
 غواړي باچادې ښار کې خلک وږي دي، ډوډۍ 

 شاعر )؟(
 

 د گودر او د بنگړي کیسې زړې دي 
 د وطـن د وږو تـږو غــم په کار دی 

 شاعر )؟(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59398539
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  174 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 
 
 
 
 

 
 څونامي د لوږې 
 

۱۱ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
 

 څونامي د تاوتریخوالي  
 

 مقاله  مه دوه دېرش
 
 

 چې: اصلي ستونزه او پوښتنه دا ده 
 

موږ به تر څو پورې په پردیو خوړو خپلې خېټې مړوو. پراخې مځکې، پرېمانه 
ـ رڼې اوبه او ښه قوي مټور ځوانان؛ خو وږيـ  تږي او د سوال السونه  خوږېـ 
کله خدای ته پورته کوو او کله هغو پردیو ته چې یو میلیون ځل مو کافر ورته 

 ویلي دي.  
 

 ته ناست یو. هر څه خدای راکړي، خو موږ گدایي 
 

 

ځینې خبرې داسې پخې وي چې کلونه وروسته یې د پوخوالي اندازه خلکو ته  
هغه وخت ښکاره شي چې هماغه پخه خبر په عملي ډول د هغو ټولنو پر ژوند 
باندې حاکمه شي او په عملي ډول د هغې ټولنې خلک ورسره الس گرېوان شي،  

 وو:کلونه پخوا د انگلیس مدبر واکدار چرچیل ویلي 
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  175 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

»هغه څوک چې په وروسته پاتې هېوادونو کې په غوټه کړو سوکانو سره انقالب  
 کوي، یوه ورځ به په غوړېدلو سوکانو سره گدایي وکړي.«

 

پر افغانانو باندې دا کانه ترسره شوې او همدا اوس عمالً ورسره الس گرېوان 
مترقي  دي. موږ څو ځلې خپلې منگولې غوټه کړې، سوکان مو جگ کړل او د »

انقالب« او »اسالمي انقالب« د زنده باد نارې مو داسې جگې کړې چې ستوني 
مو شکول؛ خو اوس مو هماغه غوټه کړي او هوا ته جگ کړي سوکان غوړولي،  

 خیر غواړو او... 
 

زموږ وږي دوه غوږونه څلور کړي وي چې کله به له کوم ځای نه کومه خیریه 
و ویلي دي ملتون  ورگ ملدرغله. اوس بیا  مؤسسه غږ کوي چې د خیرات غله دانه  

  کړي ږ سوه میلیونه ډالره ترالسه  ـد ژمنیو مرستو لپاره شپ  مو  افغانستان کېچې  
 دي. 

 

ملګرو ملتونو ویلي، هغه شپږ سوه میلیونه ډالره مالي مرسته یې ترالسه کړې  »
له نړیوالې ټولنې یې په افغانستان کې د ژمي موسم کې د بشري مرستو لپاره 

 .غوښتې وه
 

ل اداره )اوچا( وایي، د دې مالي مرستې  د بشري مرستو  ویه  د ملګرو ملتونو 
 .برخه د امریکا متحده ایاالتو، اروپایي ټولنې او جاپان ورکړې

 

ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او  
احتمال شته چې د دې هېواد نیمایي وګړي راتلونکو څو میاشتو کې له سختې 

 .لوږې سره مخ شي
 

میلیونه کسانو لګول کېږي چې دا مهال تر  یود دې مرستو لویه برخه پر هغو  
 «ټولو بد وضعیت کې دي.

 

ویره لري چې په افغانستان   مؤسسېله دې ټولو مرستو سره ـ سره ځینې مسؤلې  
 کې به لوږه او بېوزلي ډېره شی:

 

»... اوس نړیواله ټولنه داسې وېره څرګندوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې  
 .به افغانستان کې بیوزلي او په ځانګړي ډول لوږه ډېره شي
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https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59488277


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  176 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

مخکې د افغانستان نژدې نیمایي د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام مسوولینو له  
 نفوس په هکله اندېښنه څرګنده کړې، چې له لوږې سره مخامخېدای شي...« 

 

دا دی چې نړیوال بانک د    زیریخو په دې ورستیو ورځو کې یو وړوکی ښه  
میلیونه ډالره( ازاده    ۲۸۰افغانستان د زیرمه شوې شتمنۍ څخه یو لږ شمېر )

کړې او د ملگرو ملتونو دوو ادارو )د خوړو نړیوال سازمان او یونیسف( ته یې 
په واک کې ورکړي څو هغه تر ټولو لوږې ځپلو افغانانو ته د مرستې په ډول  

 ورسوي:
 

چې د نړیوال بانک مدیره پالوی د افغانستان د کنګل شویو »راپورونه وایي،  
میلیونو په ازادولو هوکړې ته رسیدلی    ۲۸۰میلیارده ډالره بانکي زېرمو د    ۱۰
 .دی
 

میلیونه   ۲۴دا پیسې به دوو نړیوالو بشري ادارو ته ورکړل شي، چې د افغانستان  
 .ورڅخه وکړيفقر ځپلو وګړو ته د عاجلو مرستو په برابرولو کې استفاده 

 

د یاد شوي بانک دوو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي، چې د افغانستان  
دغه بانکي زېرمې به د خوړو نړیوال سازمان او یونیسف ته په واک کې ورکړل  

 شي.« 
 

د یو شمېر افغانانو نظر دا دی چې دا واړه او لوی خیراتونه د حل اساسي الر  
د حل یوه لنډه چاره ده. دا افغانان هیله څرگندوي نه، بلکې د لنډې مودې له پاره  

د مخنیوي او د دې اقتصادي بحران د مخنیوي له   څوناميچې د لوږې د دې  
پاره دې د حل یوه اساسي الر ولټول شي، که دا کار ونه شي، حاالت به ورځ 
تر بلې پر منفي لوري په گړندي ډول حرکت وکړي او په دې لړ کې اصلي  

ام خلک دي او په عامو خلکو کې تر ټولو مخکې ماشومانو  متضررین خلک ع
 ـ کوچنیانو او حامله مېرمنو ته د مړینې تر بریده خطر پېښېدای شي.

 

ورکړی   خبرداری د ملگرو ملتونو د بشري مرستو د سمبالولو ادرې »اوچا« 
دی چې په افغانستان کې تر ټولو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو په حال کې  

 دی. 
 

هم   نړیوال سره صلیب  راز  کې   خبرداریدغه  افغنستان  په  دی چې  ورکړی 
 بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی:
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  177 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

نړیوال سره صلیب ادارې په افغانستان کې حاکم بشري ناورین له څو لسیزو  »
 .راهیسې بېساری ګڼلی او د بدو پایلو په اړه یې خبرداری ورکړی

میلیونه افغانان وږي،   ۲۲،۸دغې ادارې د یوه راپور له خپرولو سره ویلي، چې  
سلنه نور وچکالۍ ځپلی او میلیونونه هم له هېواده د وتو په هڅو سرګردانه   ۸۰

 .«  ګرځي
 

ترڅنگ په راروان ژمي کې   څوناميبله د تشویش وړ خبره دا ده چې د لوږې  
ملتونو   ملگرو  د  کوچنیان  او  ماشومان  داسې  زره  سوه  اته  ماشومانو  تقریباً  د 

)مرستندویه   په ژمي کې (سېف دي چلدرنادارې  نښه کړي دي چې  سمه    په 
 . د تاند په یوه رپوټ کې د ملگرو ملتونو د اړوندو ادارو اندېښنهسرپناه نه لري

 څرگنده شوې ده:  داسې
 

»د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان اړوند د ماشومانو مرستندویه ټولنه، سېف  
دي چلدرن خبرداری ورکوي، چې په پیل شوي وژونکي ژمي کې د میلیونونه 

لکه داسې ماشومان هم لري، چې سمه سرپناه    ۸وږو ماشومانو ترڅنګ افغانستان  
 .نه لري

 

لکه افغانان په موقتي   ۶د دغې ادارې له سروې سره سم، شاوخوا یو میلیون او 
او منفي صفر   باران، واروې  د  او  پالستیکي دي  اوسي چې عموماً  خیمو کې 

 .درجې هوا په وړاندې پکې ژوند نه شي کېدای
 

ه افغان ماشومان په داسې کورونیو کې اوسي لک   ۶ملیونه او    ۸پر دې سربېره  
ملیونه نور ماشومان د تودولو کافي    ۳چې کافي کمپلې یا بړستنې نه لري او  

 .وسایل نه لري
 

افغانستان کې د سېبف دي چلدرین سیمه ییز رییس توماس هاویلز وایي:»   په 
ژمی به  افغانستان په خپل ثبت کړي تاریخ کې تر ټولو بده لوږه تجربه کوي، دا 

ملیونونه ماشومان سړې شپې په تش نس سبا کوي. له لوږې د ماشومانو د مړینو  
 .بوږنوونکي خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي

 

د افغانستان په ځینو والیتونو کې د سختې یخنۍ له کبله، د سانتي ګراد د تودوخې  
 ته ټیټېږي.« ۱۲درجه منفي 

 

 چې: اصلي ستونزه او پوښتنه دا ده 
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  178 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

موږ به تر څو پورې په پردیو خوړو خپلې خېټې مړوو. پراخې مځکې، بې توله 
د سوال  او  تږي  ـ  مټور ځوانان؛ خو وږي  قوي  او ښه  اوبه  او رڼې  خوږې 
السونه کله خدای ته پورته کوو او کله هغو پردیو ته چې یو میلیون ځل مو  

 کافر ورته ویلي دي. 
 

 ته ناست یو. هر څه خدای راکړي، خو موږ گدایي 
 

افغانانو او افغانستان هر څه درلودل او لري یې، خو حاالت داسې راوړل شوي  
دي چې خلک له خپلو خدای ورکړو شتمنیو هم محروم کړای شوي دي. کله چې  
د   او  کړل  لوټ  دوی هرڅه  کړای شول،  رانازل  ټوپکیان  باندې  افغانستان  پر 

مني یې دننه په افغانستان کې پر غنیمت نوم یې ورباندې کېښود، ډېره اندازه شت
خپلو ماڼیو او د عیش عشرت پر رامنځته کولو ولگوله او څه منقوله شتمني یې 
له ځانو سره بهرنیو هېوادونو ته ولېږدوله، هغه څه چې تر مځکې الندې او د 

 مځکې پر سر پاتې دي، هغو ته هم عام خلک السرسی نه لري، اوس نو:
 

 عاصي پوه شه او دوزخ
 

 وږي نسونه او تش السونه. 
 

 »خدای دې مل شي د وطن او د ملگرو!«
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  179 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 څونامي د لوږې 
 

۱۲ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
 

 څونامي د تاوتریخوالي  
 

 دري دېرشمه مقاله 
 
 

 !څوک چې ډوډۍ غواړي، بغارې دې ووهي»
 « !څوک چې واښه غواړي، رمباړې دې ووهي

 

 )محب زغم(                                                                        
 

 

 
 

« د مقالو په دې لړۍ کې څو ځلې وویل شول چې، د لوږي  څونامي»د لوږې  
په افغانستان کې پر افغانانو باندې دومره زور اخیستی دی چې خبره د   څونامي

زنگونه  خطر  د  ورځ  هره  میډیا  ده.  رسېدلې  پورې  بریده  تر  ناورین  بشري 
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  180 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

کړنگوي او داسې نوي رپوټونه خپروي چې په لوستلو او لیدلو یې پر بدن باندې  
الیسیو د تطبیق  ویښته سیخېـږي، خو مسؤلینو غوږونه کاڼه کړی دي او د خپلو پ

 په لټه کې دي، د نړیوالو مرستې به هم تر چا پورې څومره ورسېـږي؟ 
 

په بادونو کې تر ټولو ډېر خطر   څوناميبیا یې په تکرار سره وایم په د لوږې  
ماشومانو، کوچنیانو او حامله مېرمنو ته ورپـېـښېـږي. څو ورځې مخکې بي بي  

و ژغورنه؛ دا ځای دوزخ ته ورته  د لوږې ځپلیو افغان ماشومانسي پښتو د »
د    «دی کړ،  خپور  رپوټ  یو  داسې    رپوټترسرلیک الندې  کې  برخه  یوه  په 

 راغلي دي: 
 

ماشوم یې باید دواړه ''ځوانې ښځې چیغې وهلې. ډاکترانو ته یې ویل، چې دا او  »
 ووژل شي. '' 

 

د ماشوم  له الرې  د جراحي عملیاتو  ډاکترې نوري  افغانستان کې  په مرکزي 
 زېږون پر چارو بوخته وه، چې په وینا یې مېندوارې ښځې ورته وویل:

 

انسان   بل  وکوالی شم چې  به  او څنګه  شم  پاتې  ژوندۍ  به  څنګه  پوهېږم  ''نه 
 '' وزېږوم.

 

نوري په روغتون کې دا او دې ته ورته نورې ښځې دومره خوار ځواکه  د ډاکتر  
ږي، د خوراک لپاره به یې د دوی په بدن ـږي که ماشوم یې وزېـدي، چې پوهې
 کې پۍ نه وي.

 

ډاکتره نوري وایي، په زېږنتون کې دومره ګڼه ګوڼه ده، چې مېندوارې ښځې د  
یا او  څملي  کې  کټونو  ککړو  وینو  په  لپاره  غولي    زېږون  پر  د خونې  همالته 

 کېناستو ته اړې دي. 
 

 داسې هم کېږي، چې په یوه کټ کې په یوه وخت دوې، یا درې ښځې څملي. 
دا وایي، صفاکارې ښځې تر میاشتو پورې له بې معاشه کار وروسته باالخره  

 دندې پرېښولو ته اړې شوې دي.
 

د مرکزي افغانستان دې روغتون په شاوخوا کې شخصي کلینکونه له مخکې تړل  
شوي دي او اوس په دې یوازیني روغتون کې چې یو وخت له ډېرو معتبرو  

 څو چنده ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده. روغتیایی مرکزونو یو و، د پخوا پرتله 
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  181 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

تر ټولو د  ''د هر روغتون زېږنتون   د نسایي، والدي دا متخصصه ډاکتره وایي،
 ''  خوښۍ ځای وي، خو په افغانستان کې اوس داسې نه ده.

 

ډاکتره نوري وایي، د سپتمبر په یوازې دوو اونیو کې یې خپل روغتون کې پنځه 
 نوي ماشومان ولیدل چې د لوږې له کبله مړه شول. 

 

 دا زیاتوي:
 

 ... ''دا ځای دوزخ ته ورته دی
 

دې مانا دا شوه، چې افغانان د ریکارډونو د ملګرو ملتونو مسوولینو په وینا د  
 ثبت له پیله راهیسې تر ټولو سخته لوږه ګالي. 

میلیونه افغان ماشومان کافي خواړه   ۱۴دا شمېرې ښیي چې سږ ژمی به نژدې  
 و نه لري. 

خپل   د  چې  روغتیاپاالن  روغتون  لوی  یو  ماشومانو  د  بیا  کې  کابل  پالزمېنه 
نیم   یو  پرتله  وړتیا  د  د  روغتون  یې  کې  وروستیو  دا  کوي،  کار  ډېر  برابر 

 خوارځواکۍ له کبله د ګڼ شمېر ماشومانو درملنه کړې.
د دې روغتون مشر ډاکتر صدیقي په سپتمبر کې د مرستو له بندیدو وروسته ګڼ 
شمېر ماشومان لیدلي چې د لوږې، یا د لوږې له السه د ناسمو خوړو له کبله  

 ..« ي.ناروغان شوي او وروسته مړه شوي د
 

 
د   ځلې  پاره څو  له  مخنیوي  د  بحران  بشري  او  لوږې  د  افغانستان  د  یونیسف 
مرستو غوښتنه کړې ده، خو دا ځل یې د افغانستان له پاره تر ټولو ډېره مرسته  

 راغلي دي:  داسېغوښتې ده. په دې هکله د بي بي سي په یوه رپوټ کې 
 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59559421
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  182 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

زیاتو' مرستو غوښتنه  د  پرتله  بل هر وخت  'د  لپاره  افغانستان  د  »یونېسف 
 وکړه 

 

په ملګرو ملتونو سازمان کې د ماشومانو مالتړ ادارې یونېسف په خپل تاریخ 
 .کې د یوه هېواد لپاره د بل هر وخت پرتله د زیاتې مرستې غوښتنه کړې ده

 

له   ویلي،  اعالمیه کې  یوه  په  نژدې    ۲۴یونېسف  افغانانو سره یې چې  میلیونه 
بسپنې   ډالرو  میلیاردو  دوه  د  لپاره  مرستو  بشري  د  دي،  ماشومان  یې  نیمایي 

 .غوښتنه کړې ده
 

یونېسف مسوولین اټکل کوي چې مناسبو خوړو، پاکو اوبو او د نظافت کافي 
کال له هرو دوو افغان ماشومانو یو    ۲۰۲۲وسایلو ته د نه السرسي له کبله به  

 .په خوار ځواکۍ اخته وي 
 

په   به  ډالر  میلیارده  دوه  دغه  مرستې  د  چې  دي  من  هیله  مسوولین  یونېسف 
افغانستان کې د ماشومانو او کورنیو لپاره د روغتیا، خوراک، نظافت او زدکړو  

 .برخو کې د خدمتونو لړۍ له سمالسي ویجاړېدو وژغوري
 

افغانستان لپاره د یونېسف استازې الیک اکونګا په دې هکله په یوه پیغام کې  د  
 :وویل

 

''په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره سخت 
او له اضافي مالي مرستو  له مخه رارسېدلی دی  اندېښمنونکی دی. ژمی وار 

انېږي هغو ماشومانو او کورنیو  پرته به یونېسف او مرستندویه ادارې و نه. تو
 چې موږ ته تر بل هر چا زیات اړ دي.'' ته د )مرستې( لپاره ورسېږي، 

 

افغان  میلیونونه  مهال  دا  چې  څرګندوي  وېره  چارواکي  دا  ملتونو  ملګرو  د 
 .ماشومان د لوږې او ان مړینې له خطر سره مخامخ دي

 

هغو افغان ماشومانو   نوموړې زیاتوي دوی هڅه کوي چې له هرې شونې الرې له
سره مرستې وکړې چې د هېواد په ښوونځیو کې د څښاک پاکو اوبو او نظافت  

 .نشتوالي له کبله د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ دي
 

د یادونې ده، چې تېره اونۍ نړیوال بانک کې د افغانستان بیا رغاونې صندوق 
نیوي لپاره په دې څانګه  'اې ار ټي ایف ' په افغانستان کې د بشري ناورین مخ
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  183 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

میلیونو   ۲۸۰کې د افغانستان له یو اعشاریه پنځه میلیارده کنګل شوې شتمنۍ د  
 .ډالرو خوشي کول تایید کړل

 

میلیونه ډالر به د خوړو نړیوال   ۲۸۰د سرچینو له قوله ویل شوي و، چې دا  
سازمان او د ماشومانو مالتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونېسف ته په افغانستان 

 کې د بشري مرستو لپاره ورکړل شي.« 
 

په همدې نږدې تېرو ورځو کې دا د میډیا څو هغه سرلیکونه دي چې د لوږې د 
 ونه: اخطاریه چیغې جگوي، خو چېرې د اورېدو غوږ څونامي

 

   پښتو:بي بي سي 
 

»د کړکېچ نړیواله ډله: که پر افغانستان لګېدلي محدودیتونه لېرې نه شي ښایي،  
 یو میلیون وګړي له لوږې او یخنۍ مړه شي.«

 

   فارسي:بي بي سي 
 

 »اینجا مثل جهنم است'؛ مبارزه برای نجات نوزادان گرسنه در افغانستان«
 

 : تاند
 

 »د بحران نړیواله ډله: بشري ناورین او ژمی ممکن یو میلیون افغانان تلف کړي« 
 

 : پښتوبي بي 
 

 »ملګري ملتونه: له افغانانو سره مرسته کوونکي خورا لږ وخت لري« 
 

 :   رادیوازادي 
 

 ها کودک در افغانستان در معرض خطر بدترین بحران غذایی میلیون
 

د لوږې خطر یوازې له جگړې سره نه دی غوټه شوی، لوږه داسې بال ده چې 
په  په تدریجي ډول خلک له منځه وړي لومړي له رواني پلوه خلک ځپي، بیا یې  

 بیا یې په ارامه ډول د گور تیارو ته ورپورې وهي. خوارځواکي اخته کوي او 
 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59589915
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-59504812
https://taand.com/main/?p=200605
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59605410
https://da.azadiradio.com/a/31603054.html
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  184 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

له پاره که عملي کار ونه شي، دومره    څوناميد لوږې   او بیوزلي د مخنیوي 
خلک به له منځه والړ شي چې په دوو تېرو لسیزو کې به جگړې دومره خلک  

 نه وي خوړلي. 
 

له بده شامته چې مسؤلین د خیر پر غونډۍ باندې ناست دي، د خپلو بریاوو په 
ر کې نه دي، بلکې مزو یې خوله خوږه ده او نه یوازې د خلکو د ستونزو په فک 

داسې یو څه تر خولې راباسي چې نه د خدای پر قانون برابر دي او نه د بندگانو. 
د لوږې، قحطۍ او په وطن باندې د روان ناورین په باب، په کابل کې یو ناست  

 لوړ پوړې چارواکي داسې یو څه ویلي دي چې د نه منلو دي: 
    

 سان ژوندی ساتي« له لوږې څوک نه مري، خدای په وښو هم ان»
 

اوس نو خبره تر وښو خوړو پورې هم ورسېده. قحطي تر دې اندازې زیاته شوه 
چې پر افغانستان باندې واکمن حاکمان د دې پر ځای چې د قحتۍ د مخنیوي او 

وایي چې له لوږې  د مخنیوي له پاره د الرچارو په فکر کې شي،    څوناميد لوږې  
 ښو خوراک ته دې مخه کړي. څوک نه مري ، که اړتیا وه نو د و 

 

خو دا ښاغلي به په دې هم نه وي خبر چې د وچکالۍ په وجه ښایي د خوراک  
له پاره واښه هم پیدا نه شي. د دې نظریې په چوکاټ کې د انسانیت عالي مقام د 

  حیوانیت پوړۍ ته راټیټ کړای شوی دی.
 

دا واکدار له یوې نړیوالې رسنۍ سره په مرکه کې په ویاړ سره وایي چې خلک  
 : داسې دی رپوټدې واښه وخوري. د ده د خبرو باب د تاند 

 

د طالبانو د حقاني شبکې یو لوړ پوړی درویشتمه(تاند:) سې شنبه ، د قوس  »
غړی انس حقاني په افغانستان کې د بحران تر سطحې په افغانستان کې د فقر او  

 .لوږې موضوع بې ځایه تبلیغات ګڼي
 

هغه بي بي سي ټلویزیون ته د مرکې پر مهال ویلي، چې روزي ورکوونکی  
لیدلي، چې څوک د لوږې له کبله مړ  خدای دی او ده په ژوند کې کله هم نه دي 

 .شوی وي
 

انس حقاني دا هم وویل، چې خدای تعالی انسان ته روزي په هر ډول رسوي،  
 .ان په وښو خوړلو یې ژوندی ساتي

 

https://taand.com/main/?p=200876
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  185 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

انس حقاني دا مرکه له یوې انګلیسي ژبې خبریالې سره کړې، خو ښاغلي حقاني 
 .په پښتو ژبه خبرې کړي دي

 

ټلویزیون هم ژباړلې او خپره کړې، خو هغه جمله   دا مرکه بي بي سي فارسي
یې نه ده ژباړلې چې انس حقاني پکې په وښو خوړلو هم د خدای تعالی لخوا د  

 .انسانانو د ژوندي ساتلو خبره کوي
 

په دې مرکه کې انس حقاني ادعا کړې، چې دوی د فقر ختمولو په طریقو او د 
 .هغه په خپله اصطالح په )چل( پوهیږي

 

 .ي حقاني د دغه )چل( په اړه نور جزییات نه دي ورکړيښاغل
 

له پرځول شوي جمهوري نظام سره د طالبانو د مذاکراتي پالوي دغه غړي په  
کلنه جګړه کې له لوږې   ۲۰خپله دې مرکه کې دا هم وویل چې طالبانو په تېره  
 .سره کافي بلدتیا پیدا کړې او ورته عادي خبره ده

 

  ۲۰انو د مشرتابه له څو محدودو کسانو پرته، چې په تېره  د ده په وینا، د طالب
ټول  نور  اخیستل،  معاشونه  افغانیو  زرو  لسو  تر  پینځو  له  یې  کې  کلنه جګړه 

 .طالبان له کوم معاش او امتیاز پرته جنګیدل
 

ښاغلي حقاني ونه ویل، چې همدا محدود معاش، د پراخې جګړې تجهیزات او 
 له خپلو کورنیو سره یې څه خوړل او څښل؟ لګښتونه دوی له کومه کول او 

 

همدا پوښتنې څو ورځې مخکې د افغانستان یوې سیاستوالې شکریه بارکزۍ د 
طالبانو له ویاند ذبیح هللا مجاهد څخه په یوه ویډیویي بحث کې وکړې، خو ښاغلي  

 .مجاهد کوم روښانه ځواب ورنه کړ
 

لور د یادونې وړ ده، چې په افغانستان کې د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه یوې  
 .ته منسوبه کیسه، چې د فقر اړوند ده، له پخوا څخه د خلکو تر منځ ویل کیږي

 

خلک وایي، چې د لوږې او قحطۍ له کبله پاچا سودایي و او د غنمو کمښت ته 
ه وویل، چې خلک دې د ډوډۍ  یې فکر کاوه، خو لور یې د ډاډګیرنې په توګه ورت

 .پر ځای کلچې وخوري
 

میلیونه فقر   ۲۴د انس حقاني د خبرو پیغام نه دی روښانه شوی، چې هغه خو به  
 « ځپلي او نور افغانان وښو خوړلو ته نه هڅوي؟
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  186 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

د   فیسبوک کې  بنا، په  د نوو څرگندونو پر    ځینو د کابل میشتو نوو واکدارانو 
 قلموالو زړه تنگ شوی او مجبوراً یې د طنز په چوکاټ کې لیکلي دي چې: 

 

 !ووهيڅوک چې ډوډۍ غواړي، بغارې دې »
 « !څوک چې واښه غواړي، رمباړې دې ووهي

 

 )محب زغم(
 

 د نویو واکدارانو امر ته فولکلور داسې طنز ډوله ځواب ویلی دی:
 

 ستا فرمایش و ما پوره کړ 
 دا وچ واښه په ژمي چا خوړلي دینه

 
 

داسې ښکاري چې نور نو واکدارانو ته د مرستې الس غځول او له هغوی د تمه  
لرل، گټه نه کوي، هر څوک باید خپل غم په خپله وخوري او بیا هم له بده شامته  
رازېـږېدولو  له جگړو  تېره  په  ستونزو،  رنگارنگ  اوس  سلنه خلک  ډېر  چې 

الر ورنه ورکه  ستونزو داسې گنگس کړي دي چې   څوناميستونزو او د لوږې 
ده او په چاره کولو څه چې په ښکته پورته نه پوهېـږي چې پر کوم لوري والړ 

 شي؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 څونامي د لوږې 
 

https://www.facebook.com/mohib.zgham
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  187 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

۱۳ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
 

 څونامي د تاوتریخوالي  
 

 څلوردېرشمه مقاله  
 

 
 

په وروسته پاتې ټولنو کې به له ماشومانو، کوچنیانو او مېرمنو سره تاوترخوالی 
په بېالبېلو ډولونو تر هغو پورې روان وي چې د خلکو په ذهنونو کې ژور بدلون  
رامنځته شي، د ذهنونو بدلېدلو ته هغه وخت زمینه برابرېدای شي چې خلک 

دلون راشي. که دا کار ونه شي  تعلیمیافته شي او په ټولنه کې یو ژور تعلیمي ب
او د خلکو د سواد او پوهې کچه ډېره ټیټه وي، نو د تاوتریخوالي او نورو ستونزو  

 څادر به تل غوړېدلی وي. 
 

اوس چې ډیری خلک بې تعلیمه دي، له گڼو ستونزو سره مخ دي، تاوتریخوالي 
لک ځپـلي  د ټولنې ډېره سلنه خ  څوناميورسره روان دی، کار نه شته او د لوږې  

 دي. 
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  188 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

د همدې ناخوالو په اړودوړ کې، په افغانستان کې د رژیم له بیا بدلېدو سره د کار  
لمن په رسمي او غیر رسمي ساحو کې ورټوله شوه، ډېر خلک بیکاره شول، 
لوږه پر ټولنې باندې تر دې بریده حاکمه شوه چې خبره بشري ناورین ته ورسېده،  

د ژوند او کورنۍ بیا هم اړوتلې چې  پاره خپل کوچنیان الرو  له  ي پاتې کېدو 
واټونو ته وباسي یا یې سوال کولو او گدایي ته کینوي او یا همدا کوچنیان شاقه  
کارونو ته اوږه ورکړي او د یوې مړۍ وچې ډوډۍ پیسې وگټي؛ په دې حال کې  
هم د تاوتریخوالي ډېره سلنه ماشومانو او کوچنیانو ته ور په برخه ده، کوچنیان  

ښونځي په ځای گدایي او شاقه کار ته لېـږل کېـږي. که مو وخت درلود دا    د
لینک کلیک کړئ او د بي بي سي ډېر تازه رپوټ وگورئ چې افغان کوچنیان د  
یوې مړۍ ډوډوۍ د پیدا کولو له پاره په سختو سړو کې کوم کارونه تر سره 

 کوي:
 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59811933    
 

دا چې له تاوتریخوالي او لوږې سره یو ځای خلک څومره زوروي، خلکو ته  
څومره سپکاوی کېـږي او دا سپکاوی د ماشومانو، کوچنیانو او نورو خلکو پر  
ژوند څومره منفي اغیز پرېباسي، دې ته د ډېرو خلکو پام نه دی. د ملگروملتونو 

 اشاره کړې ده:  داسېیو لوړ پوړي چارواکي دې موضوع ته 
 

»انسان پر یوه ګوله ډوډۍ سربېره نورې اړتیاوې هم لري. عزت، وقار او هیلې  
 « .ته اړتیا لري

 

څپې ورور ـ ورو خپرې شوې، نړیوالو یې    څوناميپر افغانستان باندې د لوږې  
ننداره کوله، کله چې خبره د بشري ناورین برید ته ورسېده، د ملگرو ملتونو تر 
د   یې  اړمنو کسانو  تر  او  راټولولو  د  د مرستو  څنگ ځینو خیریه مؤسسو هم 

 رسول کار پیل کړ.
 

لوړو   کچه  نړیواله  په  څنگ،  تر  مؤسسو  خیریه  او  ملتونو  ملگرو  د  اوس 
میلیونو وږو وگړو له    ۲۳دیپلوماتیکو شخصیتونو هم د افغانستان د څه باندې  

کې راغلي دي چې د انگلس   رپوټپاره د مرستو ټولولو غږ کړی دی. په یوه  
برخه   ولیعهد کې  کمپاین  مرستو  بشري  سره  افغانستان  له  چارلس  شهزاده 
 .واخیسته

 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59811933
https://taand.com/main/?p=201756
https://www.bbc.com/pashto/world-59736660
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دغه راز د انگلیس پخوانی صدراعظم ښاغلی گوردن براون هم د هغو کسانو په  
د مرستو  پاره یې  له  د مخنیوي  ناورین  د بشري  افغانستان  د  ډله کې دی چې 

نړیواله ټولنه دې په بیړه له »  ویلي دي چې:  ګورډن براونټولولو غږ کړی دی.  
 «افغانستان سره بشري مرستې وکړي

 

تیا سره د یوه انساني احساس له مخې پر ټولې نړۍ غږ  گوردن براون په ریښ
افغانانوسره مرسته وشي. د بي بي سي په رپوټ کې د  له  کړی دی چې باید 

 راغلي دي:  داسېگوردن بران د خبرو په باب 
 

بریتانیا پخواني لومړي وزیر ګورډن براون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې  »د 
 .له افغانستان سره دې په بېړه بشري مرستې وکړي

 

ښاغلي بروان خبرداری ورکړی او ویلي یې دي چې ''لویدیځ زموږ د مهال د  
 '' .تر ټولو لوی بشري ناورین په اړه ویده دی

 

 .میلیونه وګړي له ولږې سره مخامخ دي ۲۳د ښاغلي بروان په وینا افغانستان کې 
 

هغه غوښتنه کړې چې د پیسو ټولولو لپاره باید نړیوال کنفرانس ژر وبلل شي 
 .چې له افغانستان سره د څلور اعشاریه پنځو ملیاردو ډالرو مرسته برابره شي

 

وا د زده کړو د سفیر په توګه ګورډن براون چې اوس مهال د ملګرو ملتونو لخ
افغانستان کې بحران به   دنده ترسره کوي دغه راز خبرداری ورکړی چې په 

 ګاونډیو هېوادونو او اروپا ته د ګڼو افغانانو د تګ المل شي...«
 

د پاسنیو سیاسي اشخاصو ترڅنگ خیریه مؤسسو هم د بسپنې د ټولولو هڅې پیل  
 څونامين د لوږې  اافتونو ضد کومیټې ، د افغانستد انگلستان د طبعي  کړې دي.  

او د رامنځته کېدونکي بشري ناورین د مخنیوي له پاره د نویو مرستو د راټولو  
 : راغلي دي داسې. په یوه رپوټ کې غږ کړی دی

 

»... د طبعي اپتونو د مخنیوي کومېټې خبرداری ورکړی چې کورونا وبا، کړکېچ 
 .او وچکالۍ افغانستان د بشري بحران په څنډه درولی دی 

دې کومېټې ویلي چې پنځه میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم  
چې دي ښایي په افغانستان کې ومري هغه یې اشاره یې هغو ماشومانو ته وي  

 ملګرو ملتونو هم د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ بللې وو.« 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59816485
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59663058
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  190 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

خیریه بنسټونو چې اکسفام،   ۱۵کې راغلي دي چې: د بریتانیا    رپوټ په یوه بل  
او د برتیانیا سره صلیب کمېټه هم په کې شامل  کرېستین اېډ، اسالمیک ریلیف  

 بشري بحران لپاره مرسته غوښتې ده. دي په ګډه له خلکو نه په افغانستان کې د 

د افغانستان د بشري ناورین پورې اړوند په ټولو رپوټونو کې ټینگار شوی دی 
چې که له افغانانو، پهړتېره له ماشومانو، کوچنیانو او باداره ښخو سره بېړنۍ 
مرستې ون شي، ښایي د پڼځو میلونو په شا و خوا کې ماشومان او کوچنیان تلف  

 ده:  برخهشي. دا د راپور یوه 
»دې کومېټې ویلي چې پنځه میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم  
ته وي چې   اشاره یې هغو ماشومانو  افغانستان کې ومري ښایي  په  دي ښایي 

 ره مخامخ بللې وو.« ملګرو ملتونو هم د خوراکي توکو له کمښت س
د سیاسي اشخاصو، ملگرو ملتونو او خیریه مؤسسو ترڅنگ د هېوادونو په کچه  

دی.   یولست خپور شوی  د مرستو  دغوهم  په    الندې  تراوسه پورې  هېوادونو 
 انځور د لیکلې اندازې سره مرستې کړې دي: 

 

 
 

بله لویه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي له پاره د  
شوې   راټولې  دا  لوري،  له  هېوادونو  بېالبېلو  او  ټولنو  خیریه  ملتونو،  ملگرو 

 مرستې څنگه تر اړمنو پورې ورسول شي  

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59816485
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59816485
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59676322
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  191 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

په   کال  تېر  د  لپاره  د مرستې  یې  افغانانو سره  اړمنو  له  وایي،  ملتونه  ملګري 
اوږدو کې یو اعشاریه پنځه میلیارده ډالره بسپنه ترالسه کړې. دا راټولې شوې  

 مرستې ویشل شوې دي، خو خلک بیا هم شکایت کوي. 
 دا عکس وگورئ:

 

 
 نړیوال سازمان  له خوړو د
 ماشومانو غوښتنه افغان   ه دڅخ
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  192 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 
 

 

 څونامي د لوږې 
 

۱۴ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې 
 

 څونامي د تاوتریخوالي  
 

 مقاله مه پنځه دېرش
 

په   اوسه  تر  نړیوالو  خاطر  په  مخنیوي  د  ناورین  بشري  د  کې  افغانستان  په 
میلیاردونو ډالره مرستې افغانستان ته لېـږلې دي، خو بیا هم د افغانستان له بېالبېلو 
برخو څخه د لوږې، د ماشومانو او کوچنیانو د خوارځواکۍ ــ مړینې او نور  

 خواشینونکي خبرونه اورېدل کېږي.  
 

ټولو   د  تر  هېواد  ترکیې  د  میډیا  دي،  له خوا شوې  ترکیې  د  وروستۍ مرستې 
 مرستو په باب داسې رپوټ ورکړی دی: 

 

دترکیې دسرې میاشتې عمومي رئیس او دسره صلیب او سرې میاشتې ټولنې  »
نړیوال فدراسیون مرستیال کریم کونېک کابل ته دخپل درې ورځني سفر پرمهال  

 .سره دې خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړيپر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان  
 

مرستو دنېکۍ رېل ګاډي برابرولو او رسېدو  ښاغلی کونېک چې دترکیې دبشري  
لپاره   ادارو دچمتوالي دڅارلو  مخکې دافغاني سرې میاشتې او طالبانو ددولتي 

مه( یې دیوې خبري ناستې  ۱۶نوموړي دشنبې په ورځ )دسلواغې .کابل ته راغلی
خبریاالنو ته وویل: "که نړیواله ټولنه په دې اړه بېړه ونه وکړي نو دا  پرمهال  

ستونزې به نورو هېوادونو ته هم دکډوالۍ او یا نورو شکلونو په څېر سرایت 
 ".وکړي
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ښاغلي کونېک پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې ژر تر ژره دې له افغان بې وزلو،  
دغه ترکي چارواکي  .تې وکړيکونډو، یتیمانو او وزګارو خلکو سره بشري مرس

خبر ورکړ چې نږدې ورځو کې به دلس میلیونو ډالرو په لګښت دنېکۍ درېل 
بل خوا دغه ترکي چارواکي   .ګاډي په نوم بشري مرستې افغانستان ته ورسوي

افغانانو سره ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هم په بېالبېلو برخو خپلو مرسته 
ه میاشت دغیردولتي موسسې په توګه به افغانستان  ته دوام ورکوي: "دترکیې سر

ته دبشري مرستو، زده کړو، روغتیایي خدماتو، د سرپناه برابرولو او دژمي 
 ".دسختیو دتېرولو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکوي

 

طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دوه ورځې مخکې دطالبانو دحکومت  
ویاند بالل   هېوادونو  مرستیال  دټولو هغو  راډیو سره خبرو کې  ازادي  کریمي 

دا ترکي   .دمرستو هرکلی وکړ چې په دې وروستیو کې یې افغانانو ته رسوي
وروسته  ترواکمنېدو  دطالبانو  چې  کوي  اعالن  دمرستو  مهال  داسې  چارواکی 
نړیوال بانک او امریکا دافغانستان زېرمې کنګل کړې چې له امله یې دغه هېواد  

 « .قتصادي کړکېچ او لوږې سره مخ شوله ا 
 

له دومره مرستو سره ـ سره د عامو خلکو او کوچنیانو د مړینې داسې رپوټونه 
ورکول کېـږي چې هېڅ د باور وړ نه دي چې د مور پالر په مخ کې دې یو 
نږدې   بیا دې ومري. په همدې  او  لوږې خوارځواکی شي  له  وړوکی کوچنی 

 دی:  رپوټ ې شوې ده، دا یې لنډ ورځو کې داد پېښه په کابل ک
 

  له  وزلۍ  بې  او  لوږې   د  یې  زوی  کلن  یو  چې  لري  ادعا  کې  کابل  په  سړی  یو»
  په  یې ماشوم دغه امله له  نشتون د خوړو بسندویه د چې وایي هغه ومړ. امله

 .  ومړ کې  پای په او اخته خوارځواکۍ
 

اوالدونو سره چې په بغالن کې د وروستیو  محمد تاجک له خپلې مېرمنې او درېیو  
 .جګړو له امله کابل ته راکډه شوی د دغه ښار په یوې څنډه کې اوسېږي

 

بې وزلی محمد تاجک وایي:»کاروبار نشته، د لوږې، بې وزلۍ او نادارۍ له  
 « .امله مې ماشوم را څخه خوارځواکی شو او ومړ

 

رځ کې تر سلو افغانیو کار دېرش کلن محمد تاجک په خپل السګاډي سره په و
 .کوي او د خپل کور د کرایې پیسې یې هم ال نه دي ورکړي

 

https://tolonews.com/pa/afghanistan-176592
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پیسې کرایه ورکوم، تر ماښامه په کوټه سنګي    ۱۵۰۰کور    ههغه وایي:»د دغ
 « .افغانیو کار کوم ۱۰۰تر  ۵۰کې کار کوم له 

 

 
 

افغانانو ته د بشري ناورین د مخنیوي په پار د نړیوالو مرستو سره هممهاله، په  
، کورونا وایي  د خیریه ټولنې اکسفام مسوولیننړۍ کې نور څه هم روان دي.  

ډېر بډایه کړي او بیوزلي یې نور هم د فقر پر لور   وبا د نړۍ شتمن کسان ال 
 .بیولي دي

 

د دې ادارې رپوټ کې ادعا شوې چې د بیوزله هېوادونو لږ عاید هره ورځ د 
 زره کسانو د مړینې له الملونو یو دی. ۲۱

 

کلینیکونه    سیار  د ملگرو ملتونو د اقتصادي او بشري مرستو په لړ کې د دوی 
هم هڅه کوي چې له خوارځواکو ماشومانو او کوچنیانو سره مرسته وکړي، خو 
تر دې حده   لیدل کېږي چې خبره  په کتو سره  ته  او رپوټونو  تلفاتو  وروستیو 

 خرابه ده چې دا هم بسنه نه کوي.   
 

او راپور له مخې افغانستان په تېرو شپاړسو کلونو کې تر   سروېد یونیسف د  
 تلف شوي دي. دا ولې؟  ټولو ډېـر ماشومان او کوچنیان له السه ورکړي یا

https://www.bbc.com/pashto/world-60021736
https://ariananews.af/fa/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9/
https://www.pashtovoa.com/a/unicef-afghanistan-has-the-highest-number-of-child-casualties--/6377897.html
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دا په دې چې زموږ خلک پرته له دې چې د ماشوم زېږولو ، ساتلو، پاللو او 
غټولو امکانات ولري، ماشوم زېږوي، چې وېزېږاږه بیا یې د لویولو او ساتلو 
پوهه او معلوات نه لري او... چې دا په خپله له ماشومانو سره د تاتریخوالي یو 

 ل کې ورسره کېږي. ډول دی چې د ژوند په پی
 

اوس حالت دومره خراب دی چې د افغانانو ترڅنگ له نړیوالو نه هم الر ورکه 
ده چې د رامنځته شوي ناورین مخه څنگه ونیسي. دا ټوکې دي چې میډیا څو،  

 دي چې:  ویليڅو ځلې 
 

 «کې څه باندې یو میلیون افغان ماشومان ګواښي ۲۰۲۲خوارځواکي په »
 خو څوک به یې واوري او څوک به تر دې زیات څه وکوالی شي؟ 
 

بیخي ډېره موده کېږي چې زموږ ټولنه د هر څه په لرلو، خو ناسم مدیریت الس  
گدایي ته غځولی دی او اوس په گډایي او سوال کولو عادت شوي دي. هر څومره  

کې    رپوټچې ورته ورکړل شي، بیا هم بسنه نه کوي. د بي بي سي په یوه تازه  
 ویل شوي چې:

 

»د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویاند وایي، تېر کال اوږدو کې یې اړمنو افغانانو 
سره د مرستې لپاره یو اعشاریه پنځه میلیارده ډالره راټول کړي دي. ملګري  

 .مخامخ دي ملتونه په ورته مهال وایي، افغانان له یو سخت ژمي سره
 

  ۲۰۲۱ملګري ملتونه د تېر کال مرستو په هکله یوه اعالمیه کې وایي، ''د تېر  
کال اوږدو کې مرستندویانو د دوو غوښتنو ځواب کې یو نیم میلیارد ډالره مرسته  

میلیونو ډالرو مرستې غوښتنې    ۶۰۶وکړه، چې په سپتمبر کې د عمومي منشي  
یوې غوښتنې میلیونه ډالرو ورکړه او دغه راز د بشري مرستو    ۷۷۶ځواب کې د  

 لې دي. ''« میلیونو ډالرو مرستې هم پکې شام ۸۶۹په ځواب کې د 
 

له دې ټولو هلوځلو سره ـ سره په ماشومانو او کوچنیانو کې خوارځواکي ورځ 
د ماشومانو او کوچنیانو د خوارځواکۍ په برخه کې د تر بلې مخ په ډېرېدو ده.  

یو   دا  بلکې  دي،  نه  ټوکې  رپوټوه  میډیا  او  بنسټونو  خیریه  او  نړیوالو مؤسسو 
 یوه برخه ده: ټرپواولتیماتوم دی. دا الندې یې د یوه 

 

اندیښنه  زیاتېدو  افغانستان کې د خوارځواکۍ په  »د ژغورنې نړیوالې کمیټي 
 ښودلې 

https://www.pashtovoa.com/a/UNICEF-over-one-million-afghan-children-die-from-malnutrition-in-2022/6373940.html
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-59885153
https://www.pashtovoa.com/a/irc-concerns-over-malnutration-in-afghanistan-/6393577.html
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د ژغورنې نړیوالې کمیټې )آی ار سي( په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته  
 .اندېښنه ښودلې ده ماشومانو د شمېر په زیاتوالي

 

جنوري   ورځ  په  شنبې  سه  د  چې  کې  اعالمیې  یوې  په  ادارې   ۱۱دغې 
د (  ۲۱مرغومې) کې  میاشت  یوه  په  چې  دي  ویلي  شوې،  خپره  کې  کابل  په 

 .سلنه زیات شوی دی ۳۰خوارځواکه ماشومانو شمېر شاوخوا 
 

ادارې ویلي دي  تېر    دغې  د  ترمنځ په خوست    ۲۰۲۱چې  او ډسمبر  د نومبر 
ځلې او د هرات په والیت کې دوه    ۳۴ارځواکۍ کچه  والیت کې د خطرناکې خو

 .ځلې زیاته شوې ده
 

په همدې حال کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو  
غونډې   یوې  کابل کې  په  عبدالباري عمرنن  ډاکټر  معین  چارو  د  چمتوکولو  د 

ر په خوارځواکۍ  تهوویل اوس مهال په افغانستان کې د پنځوکلنو څخه د ښکته عم 
 .د اخته شویو ماشومانو شمیر تر دریومیلیونزیات دی

 

میلیونه هغه کوچني ماشومان، چې عمرونه    ۳.۲ډاکټر عمر وویل:"مونږ فعآل  
یې د پنځه کلنوڅخه کم دي هغه د خوارځواکۍ یا سوء تغذي سره الس او ګریوان 

یو بد رواج دی دي. په دې برخه کې یو مهم علت دادی چې زمونږ په ټولنه کې  
 ".چې مور خپل ماشوم ته پوره شیدې نه ورکوي

 

آی ارسي ویلي چې د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کیدو له امله په بازار کې  
د نغدو پېسو کموالی لیدل کیږي او ورسره سوداګر په دې نه دي توانیدلي چې 

وراکي توکي خپلو کارکوونکو ته معاشونه ورکړیاو کورنۍ هم نشي کوالی چې خ
 .ترالسه کړي

 

میلیونه   ۳۸دغې کمیټې اټکل کړی چې تر راتلونکو شپږ نورو میاشتوپورېبه  
افغانان د لوږې د کرښې الندې ژوند کولو ته اړ شي، چې د دغه شمیر نههمیلیونه 
یې د قحطۍ ورته حالت د ګواښ سره مخ دي.د دغې حالت اکثریت قربانیان د 

 .ډېرو په باور ماشومان دي
 

فیصدو  ۲۰آی ار سي ویلي چې افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هم د لسو او 
پ  تیرو  د  تیر  ترمنځ  د  وایي  کمیټه  دا  دي.  لوړې شوې  پرتله  کلنو    ۲۰۲۱نځه 
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میالدي کال د دسمبر په میاشت کې د غنمو، اوړواو تیلو بیې د همدېکال د جون  
 .د میاشتې پرتله پنځوس فیصده لوړې شوې دي

 

څه موده مخکې ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي په سوء تغذي د اخته 
 ور هم زیات شي.«افغان ماشومانو شمېر ن

 

د دې ستونزو د ریښو پلټنه که له هره اړخه او هرې پتې نه وشي، سر یې بېرته 
خپله افغانانو ته رسېـږي چې یا مو له ناپوهۍ نه ځانته ستونزې زېـږولې دي او  
د ښه ژوند  اعتبار کړی دی چې  غلو  پر هغو  بهانو  او  بڼـو  بېالبېلو  په  یا مو 

نورو په نامه یې د خپلو جیبونو د ډکولو له پاره   جوړولو، مذهب، قوم، ژبې او
خلک وغولول، خپل کار یې وکړ او اوس داسې ځای کې د خیر پر غونډۍ باندې 

 ناست دي چې د عامو خلکو الس نه ورسېـږي. 
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 څونامي د لوږې 
 

۱۵ 
 

، وچکالي  څوناميد نړۍ د یو زبرځواک له خوا د کورونا، لوږې 
او یو شمېر نورو طبعي او غیر طبعي افاتو په توفان کې د  

 راایسارو خلکو د شتمنیو لوټ. 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې 
 

 څونامي د تاوتریخوالي 
 

 مقاله  مهشـپـږدېرش
 

 

څپې داسې د افغانستان پر خلکو باندې غالبې شوې دي چې    څوناميد لوږې  
خلک خپل اوالدونه خرڅالو ته وړاندې کوي، خو خبره او ستونزې په دې هم  

د ستونزو په لړ کې خبره د انسانانو د بدن    څوناميپایته نه رسېـږي، د لوږې  
د غړو خرڅالو ته هم رسېدلې ده، اوس خلک حاضر دي چې د خپل بدن د غړو 

خو  خرڅال سره، خپلو ماشومانو او کوچنیانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي،    په
د نړۍ زبرځواک )امریکا(، د تمدن او پرمختگ سرالری او د دیموکراسۍ باني 

 او وارث هېواد مشر د همدې خلکو ډوډۍ او مړۍ ورنه اخلي.
 

 

وټ، په د نړۍ د ډېر شتمن هېواد له خوا، د نړۍ د ډېر نیستمنو خلکو د شتمنیو ل
د   سره  کوچنیانو  او  ماشومانو  له  نسلونو  څو  د  خلکو  نیستمنو  د  کې  حقیقت 

 تاوتریخوالي ترټولو نوې او ظالمانه بڼه ده.
 

د امریکا ولسمشر جو بایډن دغه هېواد کې د افغانستان د کنگل شوې شتمنۍ د 
 .ویشلو اجرایي فرمان صادر کړ

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  199 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

اووه میلیارده  افغانستان د خلکو د  د  ویلي دي چې  تازه پریکړه کې    خپله  ن پهدبای
او نیمایي نوره   لپاره   د بشري مرستو  کېافغانستان    برخه دې، پهنیمایي    وډالر

د   امریکا کې  لومړي کالپه  د قربانیانو  تد سپ  دوه زره  د یوولسمې پېښې  مبر 
 .يشړې گـکورنیو ته ځان

 

یولسمې میډیا کې راپورونه خپاره شول چې بایدن  کال د فبرورۍ پر    ۲۰۲۲د  
په امرکا کې د افغانستان د خلکو زېرمه شوي شتمني نیماي برخه خپلو هېوادوالو 

 راغلي دي: په یوه رپوټ کې داسې  تاند  ته وربښي. د دې خبر په باب د
 

قربانیانو ته  ۱۱نیم میلیارده کنګل کړې پانګه د سپټمبر د   ۳بایډن د افغانستان  »
 ورکوي 

 
راپورونه وایي، چې د امریکا متحده ایاالتو   تاند: ) جمعه ، د دلوې دوه ویشتمه(

میلیارده ډالرو    ۱۰ولسمشر جوبایډن ممکن د افغانستان د کنګل کړې شاوخوا  
ته  قربانیانو  پېښې  یوولسمې  د  سپټمبر  د  ډالره  میلیارده  نیم  درې  پانګې  بانکي 

 .ورکړي
 

رچینو په حواله وایي، چې بایډن ممکن  استوشیتدپریس خبري اژانس د خپلو س
 .ژر د دې پریکړې د اجرایي کیدو حکم ورکړي

 

 .په دې اړه له څو میاشتو راهیسې بحثونه روان دي
 

د سپټمبر د یوولسمې پېښې د قربانیانو کورنیو د امریکا متحده ایاالتو له لوري د  
میلیارده ډالرو غوښتنه کړې افغانستان د کنګل شوې بانکي زېرمې د درې نیم  

 .او محکمې ته یې په دې اړه عریضه کړې ده
 

دوی ویلي، چې دا پیسې باید په دې دلیل ورکړل شي، چې طالبانو د یادې پېښې 
 .په تنطیم کې له القاعدې ډلې سره همکاري کړې وه

 

د امریکا حکومت ویلي، چې یاده قضیه به د امریکا محکمه څېړي او په اړه به  
 .پریکړه کويېې 
 

افغانانو او طالبانو وار د مخه د افغانستان له بانکي زېرمو څخه د سپټمبر پېښې 
قربانیانو ته د تاوان ورکولو مخالفت کړی او دا یې بې ځایه او ظالمانه غوښتنه 

 .ګڼلې ده

https://taand.com/main/?p=204672


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  200 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

په ټولنیزو رسنیو کې هم افغانانو تازه په دې تړاو توند غبرګونونه ښودلي او له  
ه ېې غوښتي، چې د دوی پیسې ورکړي او ورسره ظالمانه چلند ونه امریکا څخ

 «کړي.
 

 کې هم دا موضوع په همدې بڼه ښودل شوې ده: پښتوپه بي بي سي 
 

میلیارډ   ۵اعشاریه    ۳»د ولسمشر بایډن د امر له مخې به د دې پېسو نیمه برخه )
ډالر( افغانستان ته د بشردوستانه مرستو لپاره ورکړ شي او پاتې نیمې به د دې  

مې د بریدونو د ۱۱کال د سپتمبر د    ۲۰۰۱لپاره امریکا کې ساتل کېږي چې د  
 .ځینو قربانیانو کورونیو ته یې د غرامت په ډول د ورکړې قضیه روانه ده

 

د افغانستان بانک په اعالمیه کې ویل شوي، ''د افغانستان شتمنۍ د یوه حکومت،  
ډلې یا ګوند پورې اړوند نه دي او دا د منلو نه ده چې دا پیسې د غرامت یا بشري 

 په نامه بل چا ته ورکړل شي. ''«  مرستو
 

کله چې د امریکا د جمهور ری س دا ظالمانه پرېکړه میډیا ترخلکو پورې ورسوله، 
افغانانو ټولو په یوه خوله د دې ظالمانه برېکړې غندنه وکړه او هیله یې وښوده 

 چې د دې پرېکړې په مقابل کې له افغانانو سره ټول نړیوال ودرېـږي.
 

پرېکړې په مقابل کې د عکس العملونو په لړ کې د څار نړیوال    د بایدن د دې 
 غبرگون وښود:  داسېسازمان 

 

د بشري حقونو د څار سازمان په یوه اعالمیه کې ویلي: سمه ده، چې طالبان د  »
 ښځو پر وړاندې ظالم او بې رحمه دي، خو افغانان ولې باید مجازات شي؟ 

 

او  یاد شوي سازمان ټینګار کړی، چې طالبان باید له خپلسریو را وګرځول شي  
د بشري حقونو د درناوي، له نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې او د ټول ګډونه  

 .حکومت د جوړولو په اړه د کړو ژمنو عملي کیدو ته مجبوره کړل شي
 

دغه سازمان اندیښنه ښودلې، چې د جوبایډن د پریکړې له عملي کیدو سره به  
 .افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ شي

 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-60360202
https://taand.com/main/?p=204736


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  201 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

افغان سیاسي څېرو او فعاالنو په ټولنیزو رسنیو کې جوبایډن ته د دې  سلګونه  
پریکړې له کبله د » افغان شتمنۍ غل« ویلی او د هغه پریکړه یې په توندو ټکیو  

 ...« غندلې ده
 

ویل شوي   داسې  د بشري حقونو څار سازمان په یوه بله اعالمیه کې په دې هکله
 :دي
 

»په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د درې نیم میلیاردو ډالرو ورکړه، ښایي 
سخاوت ښکاره شي، خو باید هېر نه کړو چې دغه ټول اووه میلیارده ډالر د 

انانو ملکیت دی او که بیا هم امریکا دا )پانګه( مرستندویه ادارو ته ورکړي،  افغ
پر افغان بانکي سکتور د اوسنیو بندیزونو له کبله شونې نه ده، چې دا پیسې په 

 . .افغانستان کې دننه وکارول شي
 

د بشري حقونو څار سازمان په اعالمیه کې د دې پر ځای د ملګرو ملتونو او 
ا اقتصادي  مرستندویه  د  افغانستان  پر  چې  شوې  بلل  مهمې  هڅې  هغه  دارو 

بندیزونو لېرې کولو لپاره یې د امریکا متحدو ایالتونو او نړیوال بانک قانع کولو 
لپاره کوي او د اعالمیې په ټکو د افغانستان اقتصاد کې به ورسره ثبات رامنځته 

 .شي
 

د   سپتمبر  د  چې  ده،  یادونې  بریدو۱۱د  ترهګریزو  د  ځینو  مې  قربانیانو  د  نو 
کورنیو د دې لپاره د طالبانو خالف په امریکا کې قضیه ثبت کړې چې د دغو  

 .بریدونو پر مهال یې د القاعده شبکې مشرانو ته پناه ورکړې وه
 

د امریکا یوه قاضي تېره میاشت د جو بایډن حکومت ته د دې لپاره وخت ورکړ 
 .ومولو لپاره یو پالن وړاندې کړيچې تر نن )جمعې( د دغو پیسو د برخلیک مال

 

دا غوښتنه تر هغې وروسته وشوه چې د امریکا د کانګرس ځینو غړو او ملګرو 
ملتونو له امریکا په کلکه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې پیسې دغه هېواد  

 کې د روان اقتصادي کړکیچ له حل سره د مرستې لپاره ازادې کړي...« 
 

افغانستان د وږو او نهرو خلکو د شتمنۍ په باب په   د امریکا جهور ری س، د
داسې وخت کې خپله ظالمانه پرېکړه اعالن کړه چې د افغانستان ټول خلک د  

ځپلي دي او د افغانستان گڼشمېر ماشومان او کوچنیان هره ورځ   څوناميلوږې  
 د خوړو د نشتوالي له امله مړه کېـږي.

 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-60360202


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  202 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

څپې داسې د افغانستان پر خلکو باندې غالبې شوې دي چې    څوناميد لوږې  
خلک خپل اوالدونه خرڅالو ته وړاندې کوي، خو خبره او ستونزې په دې هم 

د ستونزو په لړ کې خبره د انسانانو د بدن د    څوناميپایته نه رسېـږي، د لوږې  
غړو خرڅالو ته هم سېدلې ده، اوس خلک حاضر دي چې د خپل بدن د غړو په  
خرڅال سره، خپلو ماشومانو او کوچنیانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، خو د  
نړۍ زبرځواک )امریکا(، د تمدن او پرمختگ سرالری او د دیموکراسۍ باني  

 او وارث هېواد مشر د همدې خلکو ډوډۍ او مړۍ ورنه اخلي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 څونامي د لوږې 
 

۱۶ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
 

 څونامي د تاوتریخوالي  



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  203 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

 اوه دېـرشمه مقاله 
 

اوږده جگړه، په ټول کې د زدکړو ټیټه کچه، د سیاسیونو پرلپسې تېروتنې او... 
سبب شول چې لوږه او گدایي د ټول عمر یا د اوږدې مودې لپاره د افغانستان او 
ـ نظامي پرلپسې بدلونونه، نیابتي   افغانانو میلمانه شي. د افغانانوتش الس، سیاسیـ 

پټو او ښکاره ستونزو او دالیلو الس سره یو  جگړه او د افغانانو بیوسیو او نورو  
 گدایي او اوسنیو بدو ورځو ته کېنولي دي.  کړی دی او افغانان یې لوږې، 

 

په دې تېرو اوو میاشتو کې د نړېوالې ټولنې له میلیاردونو ډالرو مرستو سره ـ 
تلفاتو په سره، بیا هم له لوږې نه د شکایتونو غږونه اورېدل کېـږي او بیا هم د  

لومړۍ کرښه کې ماشومان ــ کوچنیان او باداره ښځې دي، هره ورځ د ماشومانو 
 او کوچنیانو د خوارځواکۍ او مړینې خواشینونکي خبرونه خپرېـږي. 

 

پتیل شوې ده چې ملگري ملتونه د بریتانیا په ملتیا، په افغانستان کې د بشري  
د جوړېدونکې غونډې   وکړي.ناورین د مخنیوي لپاره، د یوې غونډې کوربتوب  

اصلي موخه د څلور اعشاریه څلور میلیاردو ډالرو بسپنې راټولول ښودل شوي  
 راغلي دي:   داسې په دې هکله د بي بي سي پښتو په یوه رپوټ کېدي. 

 

افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي هڅو لړ کې راتلونکې »بری تانیا به په 
 .میاشت له ملګرو ملتونو سره د یوې غونډې شریک کوربتوب وکړي

 

د بریتانیا بهرنیو چارو وزارت په یوه اعالمیه کې ویلي، د دې غونډې هدف له  
و ډالرو بسپنې ملګرو ملتونو سره د افغانستان لپاره د څلور اعشاریه څلور میلیارد

 .ټولولو کې مرسته کول دي
 

تمه کېږي چې د ملګرو ملتونو، مرستندویه ادارو او افغان مدني ټولنې استازي  
 .به دې انالین غونډه کې ګډون وکړي

په اعالمیه کې د بریتانیا بهرنیو چارو وزیرې لیز ټرس له قوله ویل شوي: ''په  
ناورین مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې لپاره افغانستان کې د پراخېدونکي بشري 

د دې غونډې وخت خورا مهم دی. د اړتیا کچه بې سارې ده او الس تر زنې 
 ''.پاتې کېدل به ویجاړوونکې پایلې ولري
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افغانستان کې د بشري مرستو، خوړو، روغتیایی   په  نوموړې زیاتوي بریتانیا 
د خو لپاره  نجونو  او ښځو،  د  اسانتیاوو، سرپناه  کې  لړ  کولو  رامنځته  ندیتوب 

 نړیوالو هڅو کې مخکښ رول لوبوي.
 

 
 

د یادونې ده، چې ملګرو ملتونو تېره میاشت د یوه هېواد لپاره تر بل هر وخت د 
زیاتې مرستې غوښتنې لړ کې د څلور اعشاریه څلور میلیارد ډالرو بسپنې غږ 

 .وکړ
 

میلیونه افغانانو سره د   ۲۴ملګري ملتونه غواړي د دې پانګې له الرې له نژدې  
 .پوره کولو لړ کې السنیوی وکړي، چې له لوږې سره مخامخ ديلومړنیو اړتیاوو 

 

په یاده غونډه کې به د ټولو افغانانو لپاره په ځانګړې توګه د روغتیا او زدکړو  
 .يلړ کې د نړیوال مالتړ جلبولو غوښتنه وش

 

میلیونه پاونډو    ۲۸۶بریتانیا تېر کال له افغانستان سره د بشري مرستو لړ کې د  
ادارو  او مرستندویه  بهرنیو چارو  بریتانیا  د  اونۍ  تېره  او  مرستې ژمنه کړې 

 .« ځینې استازي همدې لړ کې کابل ته تللي وو
 

  غـږ بل پلو د ژغورنې نړیوالې کومیټې )ای ار سي( پر امریکا او اروپایي ټولنې  
 کړی دی چې: 

 

»شپږ میاشتې وروسته له دې چې طالبانو د افغانستان بشپـړې واګې په الس کې 
اوسنۍ  اخیس تي، د ژغورنې نړیواله کمېټه خبرداری ورکوي چې، کېدای شي 
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لوږه، دومره افغانان ووژني چې د تېرو شلو کلونو په جګړو کې هم ال نه وي  
 .مړه شوي

 

سلنه    ۹۷د ژغورنې نړیواله کمېټه وایي، د دې کال تېر نیمایي وروسته ښایي  
مریکا د متحده ایالتونو او افغانان له بېوزلۍ سره مخ شي، نو ځکه دغه بنسټ د ا

د اروپا پر مشرانو غږ کوي چې پر خپلو تګالرو دې ژر تر ژره له سره غور  
 .وکړي

 

ځکه  شي  وخوړل  باید  غمه  کړکېچ  اقتصادي  اوسني  د  چې  وایي  سي  آر  آی 
میلیونونو عادي افغانانو ته د ساړه ژمي مخ په خرابېدونکي وضعیت کې بله هېڅ  

 چاره نه ده پاتې...« 
 

یا    نو او  واکدارانو  نویو  پر  کېدای شي  څنگه  حالت کې  کړکېچن  یو  داسې  په 
نړیوالې ټولنې باور وشي چې د عامو خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تربلې مخ  
په خرابېدو دی. د افغانستان د ماشومانو او کوچنیانو حالت له یوې نه بلې ورځې  

رو خیریه ټولنو تر څنگ ته خرابېـږي او د ښه کېدو هېڅ امید یې هم نه شته. د نو
 دي چې:   ویليد ملگرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې 

 

»په افغانستان کې یو پر پنځمه برخه کورنۍ په تېرو شپږو میاشتو کې د عاید د 
کمېدو له امله اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته ولېږي. دغې ادارې زیاته کړې  
په تېرو شپږو میاشتو کې یو پر درېیمه کورنیو خپل ټول عاید له السه ورکړی 

 دی.« 
 

دي چې: »په    ویليفېکي اکېن(  دغه راز د ژغورنې نړیوالې کومیټې مشرې )
افغانستان کې میندې او ماشومان یې په واوره کې کېني او خیرات غواړي. میندې  

ې پیسې  او پلرونه اړ شوي خپلې لوڼې وختي واده کړي چې کورنۍ ته یې نغد
 .السته ورشي

 

آغلې اکېن زیاتوي، افغانستان د یوې فاجعې پر لور روان دی چې د کړکېچ او 
د ژغورنې نړیواله کمېټه   .طبیعي آفاتو ډېر یې المل د نړیوالې ټولنې تګالرې دي

میلیون افغانانو ته چې د نفوس تر نیمایي ډېرېږي، د خوراکي توکو   ۲۳زیاتوي 
و میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له جدي خطر سره  ور رسېدو تضمین نشته. ی

 مخ دي.« 
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ام کال د فبرورۍ میاشتې پر نولسمه نېټه بي بي سي پښتو رپوټ ورکړ   ۲۰۲۲د  
نړیوال بانک غواړي چې په افغانستان کې د بشري مرستو له پاره، د افغانستان  

 . له کنگل شوې زېرمې نه یو میلیارد ډالره ازاد کړيبیا رغاونې صندوق 
 

 کې داسې راغلي دي:»  رپوټد بي بي سي په یاد 
 

ډالر   ''نړیوال بانک افغانستان کې د بشري مرستو لپاره یو میلیارد کنګل شوي 
 ازادوي'' 

 

»رویټرز خبري اژانس په یو ځانګړي رپوټ کې ویلي، نړیوال بانک داسې پالن  
کنګل شوي بانکي حسابه چمتو کړی چې له مخې به یې د افغانستان لپاره له یو  

 .یو میلیارد امریکایي ډالر په دې هېواد کې د بېړنیو مرستو لپاره ازاد شي
یو  په  بانک سره  نړیوال  له  نامه  په  بیارغونې صندوق'  افغانستان  'د  پیسې  دا 
ځانګړي حساب کې جمع دي، چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 

 .کنګل شوې وې
 

دویه هېوادونه دا پالن تصویب کړي نو دا پیسې به د ملګرو  که چېرې مرستن
کېږي، لګول  کې  افغانستان  لخوا  پرې   ملتونو  یا  ورته السرسی  به  طالبان  او 

 .کنترول ونلري
 

کرنې،  د معارف،  کې  افغانستان  ډالر  ملیارد  یو  دا  غواړي چې  بانک  نړیوال 
 .عامې روغتیا او نورو عامه خدماتو برخه کې ولګول شي

 

یاده دې وي چې په دې صندوق کې شته پیسې د افغانستان له هغو ملي شتمنیو  
 جال دي چې دا مهال د امریکا او اروپا بانکونو کې کنګل شوې دي...« 

 

 څوناميترڅنگ، د لوږې    څوناميپر افغانستان باندې د لوږې د راغلې لویې  
اثر د خوا په  لوږې  د  یې  یو بچی  رااوچتوي چې  تل سر  رځواوکۍ   بچیان هم 

په   د هرې ورځې  او ستونزې  بېلگې  یې  افغانستان کې  په  رامنځته کېدل دي، 
کې یې بېلگې او د رامنځته کېدو   رپوټتېرېدو سره مخ په ډېرېدو دي. په الندې 

 ځایونه ښودل شوې دي: 
 

 زره پېښې ثبت شوي ۵په بلخ او وردګ کې د شرې او خوار ځواکۍ »
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د میدان وردګ والیت د عامې روغتیا رییس مه(    ۱۷تاند:) سې شنبه، د حوت  
  ۴۶،  ۶۰۰زره    ۲ډاکټر محمد زرک ځیرک وایي چې په تېره یوه میاشت کې یې  

 چې په خوارځواکۍ اخته شوي، ثبت کړي دي. ماشومان او امیدوارې مېرمنې،  

ماشومان په   ۳۰۰۰په بلخ کې په تېرو درېیو میاشتو کې څه د پاسه له بلې خوا،  
 ه شوي دي. شري اخت

 

په اروزګان، کندهار، غزني او زابل کې هم د شري ناروغي ډېره خپره شوې 
او د اروزګان روغتیایي مسووالن وایي چې لسګونه ماشومان له شري مړه شوي  

 دي. 
 

د طالبانو د واکمنۍ له بیا پیل سره په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه د امکاناتو 
 شوي او د ال کمیدو وېره یې شته. د نشتوالي له کبله سخت ځپل 

 

نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د نه په رسمیت پېژندلو له 
 کبله تر ډېره خپلې مرستې درولي دي. 

 

 طالبانو له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې خپلې مرستې بیرته پیل کړي.
 

اف په  ناروغۍ  نورې  ورته  او  کرونا  شری،  ځواکي،  بالقوه  خوار  کې  غانستان 
 زیاتیدونکي ناروغۍ دي، چې خلک ډېر شکایت ورڅخه لري. 
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د افغانستان زرګونه روغتیایي مرکزونه، چې بهرنیو مرستندویانو تمویلول، د 
 « مرستو د دریدو له کبله تړل شوي.

 

څه موده مخکې د ملگرو ملتونو د بشري حقونو کمیساره افغانستان ته په سفر  
تللې وه، هغې د افغانستان د خلکو حال په خپلو سترگو ولید او د هغوی حالت او  

کړی دی. ملگرو ملتونو    انځورپه افغانستان کې یې بشري بحران ډېر په بد ډول  
ویلي دي چې د افغانستان د خلکو لپاره لوږه تر جگړې هم ال بده بال ده، دومره  

 ي او وژني یې. جگړو نه وژل، لکه اوس یې چې لوږه گواښ
 

په دې   څوناميد دې کرښو لیکوال )آصف بهاند( په دې عقیده دی چې د لوږې  
بد او ستونزمن حالت کې پرته له شکه چې افغانان د بېـړنیو مرستو مستحق دي، 
خو دا مرستې نه یوازې د دوی ستونزې نه حل کوي، بلکې په خیرات خوړولو 

سره یې عادت کوي چې په پای کې یوه    او د نورو کاسو او السو ته په تمه کېدو
بېکاره او غیر تولیدي ټولنه او غیر متحرک نسلونه رامنځته کوي. حلالرې یې  
دا ده چې خلکو ته د کار او تولید زمینه برابره کړای شي او نوي نسل ته د  

 مدرنو زدکړو شرایط رامنځته شي.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 څونامي د لوږې 
 

۱۷ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
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  209 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 څونامي د تاوتریخوالي  
 

 اته دېـرشمه مقاله 
 

د لوږې   باندې  افغانستان  د هغو خلکو   څوناميپر  په پیل کې  د راتگ  د څپو 
شمـېـر چې عادي خوړو ته یې السرسی نه درلود، د تشویش وړ وو، د حاالتو د  
سمون هیله کېده؛ خو نه یوازې سمسمکی رامنځته نه شو، بلکې حاالت دومره  
خراب شول چې خبره د کور د اسباب له خرڅالو نه هم پسې تېره شوه او ان تر  

بوریت څخه د اوالدونو لیالم او خرڅالو ته هم مخه کړه،  دې چې خلکو له مج
 خو...

 

اوس د لوږې د عامېدو مسا له نوره هم مخ په ورانېدو ده او لوږه ورځ تربلې مخ  
په ډېرېدو ده. ویل کېـږي چې پنځه میلیونه ماشومانو او کوچنیانو ته پوره خواړه 

 یوه برخه ده:   رپوټنه رسېـږي. دا د یوې نړیوالې رسنۍ د یوه تازه 
 

»د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره 'سېف د چلډرن ' مسوولینو ویلي چې 
میلیونه  پنځه  باندې  څه  او  دی  مخامخ  حالت سره  ناوړه  له  لوږې  د  افغانستان 

 .ان په دغه هېواد کې له لوږې کړیږيماشوم
 

میلیونه هغه ماشومان    ۱۲دې ادارې په یوه تازه رپوټ کې ویلي چې اوسمهال  
چې کورنۍ یې په کرنې او مالدارۍ تکیه دي، د دوامداره وچکالۍ او د اټکل 
شویو کمو ورښتونو له کبله د کافي خوړو ترالس کولوه جدي ستونزو سره الس  

 .او ګریوان دي
 

د د   توکو  د خوراکي  اړ شوي چې  دغه کورنۍ  له مخې ځینې  د رپوټ  دوی 
څاروي  خپل  واخلي،  ګامونه  کوونکي  ناهیلي  ځینې  موخه  په  کولو  ترالسه 
وپلوري، له خلکو داسې پورونه واخلي چې بیا یې پرې کول ورته ستونزمن وي  

 .او خپل ماشومان له ښوونځیو وباسي چې کار وکړي
 

افغانستان  د  راغلي چې  رپوټ کې  تازه  په  ادارې  د  خوندیتوب  د  ماشومانو  د 
سلنه کورنیو یا   ۶۱اقتصاد په جدي ډول په زراعت پورې تړلی او د څه باندې  

 میلیونه وګړو تکیه پر کرنه او مالدارۍ ده.«   ۲۵د څلویښتو میلیونو له ډلې د  
 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-61158606
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  210 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

کړې ده چې پر افغانستان باندې نړیوالو خیریه ټولنو په څو ځلې دا خبره میدیا ته  
تر راتگ وروسته، د نړیوالې ټولنې له میلیارونو ډالرو مرستو  څوناميد لوږې 

سره ـ سره اوس هم خلک، په تېره ماشومان، کوچنیان او باداره ښځې، وږي دي  
 او د خوړو خوندیتوب نه شته.

 

په دې وروستیو کې نړیوال سره صلیب یو ځل بیا پر افغانستان باندې د لوږې د  
 یې دي:  ویليراخپرې شوې شونامي د مخنیوي لپاره خپل غږ اوچت کړی او 

 

صلیب نړیوالې کمېټې استازی وایي، د افغانستان نیمایي  په افغانستان کې د سره  »
 .وګړي کافي خواړه نه لري

 

ایلوی فیلیون نن د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي، خلک په داسې حال کې د  
خوړو خوندیتوب نه لري، چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې 

 .لوړې شوي دي
 

 «نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره ډېر کارونه وکړيهغه ویلي، ال هم اړتیا ده چې  
 

او یا د هغې د مخنیوي له پاره هېڅ داسې خبر خپور نه شو چې   څوناميد لوږې  
او   بد  دا  مخکیني  تر  راځي،  چې  رپوټ  او  خبر  هر  وي،  بښونکی  هیله 
خواشینونکی وي. د لوږې په باب دا الندې د څو خبرونو او رپوټونو سرلیکونه 

 دي: 
 

  یو:رادازادي 
 

 .« له دریو افغان ماشومانو دوه یې کافي خوړو ته الس رسی نه لري»
 

   پښتو:بي بي سي 
 

یونیسف: د روان کال تر پایه په افغانستان کې د سختو خوارځواکو ماشومانو  »
 .« شمېر تر درېیو میلیونو پورته کېدای شي

 

   پښتو:بي بي سي 
 

 .«د ملګرو ملتونو سرمنشي: افغانان له لوږې ماشومان او د بدن غړي پلوري»
 

   رادیو:ازادي 

https://pa.azadiradio.com/a/31811098.html
https://pa.azadiradio.com/a/31810994.html
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-61137713
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-60942780
https://pa.azadiradio.com/a/31777962.html
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  211 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

شي روان کال به ډېری  سېف د چلډرن: که افغان ماشومانو سره مرستې ونه»
 .«ماشومان مړه شي

 

   رادیو:ازادي 
 
د  »ب هدف  په  برابرولو  خوړو  د  ته  افغانانو  مرسته    ۳۷۴ریتانیا  ډالرو  ملیونه 

 .«وکړه
 

   رادیو:ازادي 
 

 .«په کابل کې ځان ته اور اچونکی کس مړ شو»
 

  :تاند
 «تنه افغان ماشومان له خوارځواکۍ او لوږې مړه کړي ۱۷۰د ورځې  »
 

   پښتو:بي بي سي 
 

 »د ملګرو ملتونو خبرداری؛ افغانستان کې بشري بحران ناوړه کېږي.«
 

   پښتو:بي بي سي 
 

افغانستان   د  ملتونه:  سره   ۲۳»ملګري  لوږې  'سختې'  له  اوسېدونکي  میلیونه 
 مخامخ دي.« 

 

   :تاند
 

 میلیونو ته رسېدلی.« ۲۳»م.م: په افغانستان کې د وږو شمېر 
 

   پښتو: بي بي سي
 

 «   افغانستان کې ال ډېر خلک ماشومان کار ته لېږي او خوراکي مواد پور کوي»
 

 : پښتوامریکا غږ 
 

 چې ماشومانو ته ډوډۍ' پیدا کړي.«  »ځینې افغانان خپل 'پښتورګي خرڅوي
 

https://pa.azadiradio.com/a/31777387.html
https://pa.azadiradio.com/a/31811140.html
https://taand.com/main/?p=206339
https://www.bbc.com/pashto/world-60776074
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-60745824
https://taand.com/main/?p=206200
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-60376019
https://www.pashtovoa.com/a/afghan-sell-kidney-to-survive/6439997.html
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  212 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

   تاند:
 

 »یونیسف: د خوارځواکۍ له کبله د یو میلیون افغان ماشومانو مرګ نیږدې دی.« 
 

   پښتو:بي بي سي 
 

مړه  خوارځواکۍ  او  شري  له  ماشومان  لسګونه  کړکېچ؛  بشري  افغانستان  »د 
 شوي.«

 

د دالیلو او عواملو په لړ کې طبعي افات هم اثر لرلی او لري    څوناميد لوږې  
یې. په دې روستیو کې د وچکالۍ په اثرهم ځینې خلک نه شي کوالی ځان او  

راغلي    داسې   کورنۍ ته پوره خواړه ورسوي. د بي بي سي په یوه رپوټ کې
 دي: 

 

»... سېف د چلډرن وایي، په تېره میالدي میاشت کې افغانستان کې ورښتونه 
ښه وو، خو په غرونو کې واورې په چټکۍ اوبه شوې او د هوا د تودوخې له 

 .کبله کنګلونه هم په چټکۍ په اوبه کېدو دي
 

میاشتو کې به ورښتونه کم وي او همدا ددوی په وینا اټکلونه دا دي چې راروانو  
 .الملونه به وضعیت ال پسې خراب کړي

 

ددغه ادارې په رپوټ کې راغلي چې په افغانستان کې په هرو درې ماشومانو  
میلیونه ماشومان چې کورنۍ یې په زراعت او مالدارۍ بوختې   ۱۲کې دوه یا  

 دي له اوسني وضعیت څخه اغېزمن شوي دي.« 
 

ده چې په افغانستان کې د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره، ولې   بله پوښتنه دا
افغانانو وتلو ته باد ورکوي؟ که دا ټول خلک له   افغانستان څخه د  له  بهرنیان 

 هېواده ووزي، دا وطن به چا ته ورپاتې وي، مالک به یې څوک وي.
 

ویلي دي ( په تېرو برخو کې هم  څوناميما د خپلو مقالو همدې لړلۍ )د لوږې  
چې پر افغانستان باندې اوسنۍ حاکمې ستونزې، په تېره لوږه به په اوسمهال او  

 راتلونکو کې ډېرې ناوړه پایلې ولري، یو بېلگه به یې زه دلته وړاندې کړم: 
 

https://taand.com/main/?p=204625
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-60350543
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-61158606
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  213 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

یوه لنډه پایله دا ده چې ډېر تحصیل کړي خلک   څوناميپه افغانستان کې د لوږې  
هم د دې پر ځای چې د مهمو وطني او ملي مسایلو په باب فکر وکړي، یوازې 

 ده: بېلگهد روزي او خیټې غم او فکر کوي. دا الندې یې یوه 
 

 »عبید ژوند
 

 ژوند په افغانستان کې
په جسمي لحاظ د امنیت احساس کوم هېچا مې په سر ټوپک نه دی نیولی؛ مګر  

 .په فکري ډول، سم ناامنه یم، هېڅ ډاډ نه لرم او همېش حاالتو ته اندېښمن یم
 

نهاره ما ته ملي مسایل ځکه لومړیتوب نه لري، چې زه وږی یم، ماشومان مې په  
ویده کیږي او مور مې هره ورځ د بچو دې حالت ته سترګې په ژړا سرې نیولي 

 .وي
 

اقتصاد، ښوونیز بهیر، پرمختیایي پروژو،   زه ددې پر ځای، چې د هېواد، په 
روغتیایي سېستم او نورو برخو کې فکر وکړم، برعکس د کورنۍ لپاره د وچې  

 .ډوډۍ د پیدا کولو په سوچ کې یم
 

ان ددې پر ځای، چې په عصري ښوونځیو کې د دوکتورانو ښوونکو  زموږ ماشوم
او راتلوونکی جوړ کړي؛   د الس الندې زده کړې وکړي، تر څو خپل هېواد 
سختو  نورو  په  وباسي،  خښتې  چلوي،  ګاډۍ  السي  رنګوي،  بوټونه  برعکس 

 .کارونو کې مصروف دي او ځینې ترې ناوړه ګټه اخلي
ته ټولنه تشکیلوي، د انسان په سترګه ورته نه  ښځې چې د نارینه په پرتله زیا 

کتل کیږي. ددې پر ځای، چې تعلیم وکړي، ځان او نور وپېژني او د کور کارونه 
سمبال کړي، مجبوراً د سرک په سر یې خلکو ته د سوال الس نیولی او په ټولنه 

 .کې یې عزت د پوښتنې الندې دی
ا ملي  د  یم، چې  ځپلی  دومره  وزلۍ  بې  غربت/  نه دی  زه  قدر  هېڅ  رزښتونو 

 .ځکه نه ماته ډوډۍ راکوي او نه پیسې .رامعلوم او نه یې په اړه حساس یم
چې نوره نړۍ کې سپوږمۍ ته د خلکو ختلو خبرونه ګورم، ماته د هېواد د زده 
کوونکو هغه حالت سترګو ته نېغ ودریږي، د کتابچې او قلم د نه اخیستو د بې  

 .شول وسۍ له امله ترې ښوونځي پاتې
زه چې د خلکو بې عدالتیو ته ګورم؛ نو په خدای مې باور ال نور زیات شي،  

  .چې څومره ښه دی
 .په موږ اوس هم د کاڼو پر ځای باران کوي او رحم راباندې کوي

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015288586180
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د نورو هېوادونو تر منځ د سرحدي پولو د پېژندلو په حیث چې یوازې کرښې 
تر منځ د  امریکا غالمه او د پنجاب  ګورم؛ نو ماته اتومات په هېواد کې د خلکو  

 .غالمه ټاپې رایادې شي
 .ځان ته حیران وګورم، چې موږ خپلو کې څومره فاصله لرو

نړۍ چې د تعلیم په ارزښت غږیږي؛ نو زه مې په خپل تعلیم کې حیران شم، چې  
  د څه شي ارزښت یې راکړ!؟ څه ګټه مو هېواد او خلکو ته ورسیده؟

ږم، چې موږ هېڅ ژوند ونه کړ او نه کوم  ـې پایلې ته ورسېاو بالخره ځان سره د
ژوند لرو. موږ یوازې د بربادۍ، تشدد، او منفي فکر لپاره یو. د ژوند په هېڅ  

 .برخه کې مؤثر نه یو او نه به له دې حالته د وتلو فکر ولرو
 موږ به تر قیامته د نورو د الس اله یو.«
شر یا علمي کادرونو نه د دوی اساسي  او په دې ډول زموږ د ټولنې د زدکړي ق

دنده هېروي چې دا به په راتلونکو کې د افغانستان او افغانانو لپاره ډېر ناوړه  
 عواقب ولري. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 څونامي د لوږې 
 

۱۸ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
 

 څونامي د تاوتریخوالي  
 

 نهه دېـرشمه مقاله 
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د مقالو په ترڅ مې چې د افغانستان پر خلکو باندې د راوړل   څوناميد لوږې  
شوو ستونزو په باب څه ویلي او یا مې د پېالبېلو منابعو په حواله د خپلو خلکو 
د شکایتونو او عږونه جگ کړي دي او یا مې د دې ستونزې په باب د نړیوالو 

حالت ښوول    رپوټونه رااخیستي دي چې په هغو کې پر خلکو باندې له زغم وتلی
شوی؛ د ښایسته اوږدې مودې په تېرېدو سره او د نړیولو له بېشمېره مرستو سره  

 ـ سره د خلو بد حالت دومره چې هیله کېده نه دی بدل شوی. 
 

ښایي د اوسنیو گڼو ستونزو او بدمرغیو یو المل د نوي نسل روزنې ته د مشرانو  
په همدې څو لنډو تېرو ورځو کې زما یو چیز فهمه  او حکومتونو نه پاملرنه وي.  

د ستونزو په اړودوړ کې، د لوږې د رامنځته   څوناميفرهنگي دوست د لوږې  
بې   او  دا وږې  وایي چې  دا  او  گڼي  پیله  ناسمې  د  نسل  نوي  د  یو المل  کېدو 
برخلیک ماشوانو او کوچنیانو کې به څومره استعدادونه ضایع کېږي. زما دوست 

ولیکلې چې د    کرښېل د ښه روزلو او نا ښه روزلو په باب دا څو  د نوې نس
افغان  له  کې  په صورت  روزلو  نه  ښه  د  کې،  نسلونو  نویو  څو  په  افغانستان 

 الم کیسې کوي:ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخولي یو ع
 

https://www.facebook.com/numan.dost.73
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زموږ عمر خو هسې هم په رشخندیو کې تېر شو. نوي نسل ته سړی خپه شي.  »
دا خپګان خو هله د انفالق حد ته ورسیږي چې نوره نړۍ وګورې چې د خپلو  

 .ماشومانو د ښې روزنې لپاره څومره پانګونه کوي
 

ووینې زړه او بیا چې خپل تنکي ماشومان په کار کولو او ګدایۍ سپېره مخونه  
له   آینده یې  او  لوټوي  د حاالتو جبر  به دې بد شي. د ماشومتوب خواږه ترې 

 .ناهیلیو ډکه ده
 

کنه، څوک څه پوهیږې چې دې سپیرو مخونو او وږو ګیډو ماشومانو کې به  
 .څومره استعدادونه، پرته له دې چې ودې ته یې زمینه برابره شي، وژل کیږي

 

ران یې د نوي نسل د نیکمرغۍ لپاره په ځان  نیکبخته ملتونه هغه دي چې مش
نه   ارزښت  ورته هیڅ  یا  او  حقوق خوري  هغوی  د  دا چې  نه  تېروې؛  سختې 

 «.ورکوي
 

لنډمهاله منفي پایلې، د نوزېږو ماشوانو او له یو ترپنځه کلنۍ    څوناميد لوږې  
ده. پر   او کوچنیانو خوارځواکي  لوړ سن ماشومانو  د  لږ هم تر پنځه کلنۍ  او 

افغانستان باندې د لوږې   له راتگ نه څو میاشتې وروته په   څوناميافغانو او 
و مړینې رپوټونه خوارځواکۍ باندې د اخته ماشومانو او کوچنیانو د خوارځواکۍ ا

نه ورځ تربلې مخ په زیاتېدو وو او اوس هم هم رپوټونه داسې وایي چې »په  
  رپوټ افغانستان کې د خوارځواکه ماشومانو شمېر دوه برابره شوی.« دی. د دې  

ام کال د می پر    ۲۰۲۲ملرنه وکړئ چې بي بي سي پښتو د  یوې برخې ته پا
 اولسمه خپور کړی دی: 

 

د   وایي، نړۍ کې  یونیسف  اداره  د مالتړ  ملتونو  ملګرو  د  لپاره  »د ماشومانو 
 .ماشومانو خوارځواکي د ناورین کچې ته نېږدې شوې ده

 

وسله والې  یونیسف په خپل نوي رپوټ کې ویلي، کورونا وبا، اقلیمي بدلون او  
 .شخړې د ال ډېرو ماشومانو د لوږې المل شوي دي

 

افغانستان هم د نړۍ د هغو هېوادونو د نوملړ په سر کې دی چې نږدې یو اعشاریه  
 .یو میلیون ماشومان پکې په خوار ځواکۍ اخته دي 

 

یونیسف پر نړیوالو غږ کړی، هغو ماشومانو ته دې بودیجه ځانګړې کړي چې 
 .بایليپه چټکۍ وزن 

https://www.bbc.com/pashto/61481793
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د نړۍ میلیونونه ماشومان د لوږې له امله د مرګ او ژوند ترمنځ سخت حالت  
 .زغمي

 

هغه ماشومان چې هره ورځ باید چټکه وده وکړي، له خاپوړو راپورته او په  
الره روان شي خو لوږې او خوارځواکۍ ترې دا توان اخیستی چې د ژوند بل  

 .پړاو ته داخل شي
 

ان صندوق یونیسف په دې برخلیک د اخته ماشومانو  د ملګرو ملتونو د ماشوم
 .میلیونه یاد کړي ۱۴شمېر 

 

یاد ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم دي، له یوې خوا خوارځواکه دي  
او له بلې خوا یې لویه برخه چې شمېر یې لږ تر لږه لس میلیونه دی، درملنې ته  

 هم الس رسی نه لري. 
 

نو په سر کې دی چې ګڼ شمېر ماشومان یې خوار ځواکه  افغانستان د هغو هېوادو
دي. د یونیسف د شمېرو له مخې له یو میلیون ډیر ماشومان پکې په خوارځواکۍ 

 .اخته دي
 

له   وایي،  ځواکو   ۲۰۱۸یونیسف  خوار  د  کې  افغانستان  په  اوسه  تر  نه  کال 
 .ماشومان شمېر نږدې دوه چنده زیات شوی دی

 

ماشومان په خوارځواکۍ   ۶۰۰،۰۰۰ه مهال شاوخوا  د رسمي شمېرو له مخې هغ
 .اخته وو خو اوس یې شمېر له یو میلیون ماشومانو اوښتی دی
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د یونیسف پدې نوي رپوټ کې چې همدا نن )سه شنبه( خپور شوی، خبرداری  
ورکړل شوی چې د خوار ځواکو ماشومانو شمېر ال په ډېرېدو دی او د اوکرایین 

نوره هم د خوراکي توکو له کمښت سره مخ کړې، دا وضعیت جګړه چې نړۍ یې  
 ال پسې ناوړه کړي...«

 

او داسې څه هم روان دي چې د خوارځواکۍ د زیاتوالي په وجه  افغان بااحساسه  
نه د رامنځته شوو ستونزو په لړ کې د خوارځواکو    څوناميډاکتران د لوږې  

دهغه   دا  لگښت سره کوي.  په خپل  درملنه  ده چې   رپوټناروغانو  برخه  یوه 
«pashtovoa:څه موده مخکې خپور کړی دی » 
 

»د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ صندوق یا )یونیسف( په افغانستان کې په  
خوارځواکۍ اخته ماشومانو د شمېر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او د افغان  

یې ویلي چې هغوی په خپل شخصي لګښت ناروغانو ته درمل  ډاکترانو له قوله  
 .اخلي

 

په خپل ټویټر پاڼه لیکلي (  ۲۴سلواغې  )  ۱۳دغه صندوق نن یکشنبه فبرورۍ  
چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په نازک کېدو سره هره ورځ د کابل په  

 .اندراګاندي روغتون کې د سختې خوارځواکۍ اته پېښې ثبت کیږي
 

https://www.pashtovoa.com/a/rising-cases-of-malnutrition-in-afghanistan/6439689.html
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ملګرو ملتونو په کابل کې د )صحت طفل( روغتون یوې ښځینه ډاکترې حسینې 
له قوله ویلي چې هغوی هڅه کوي په روان وضعیت کې د افغانستان له خلکو 

 سره مرسته وکړي.
 

اغلې حسینې زیاته کړې چې په دغه هیواد کې ګڼ شمېر ډاکتران پخپلو شخصي 
 .سره مرسته کوي پیسو درمل رانیسي او له »ناامیده« والدینو

 

یونیسف تر دې مخکې هم په دغه هیواد کې د خوارځواکۍ د زیاتوالي په اړه د  
اندېښنې په ښودلو سره ویلي و که بېړنی اقدام ونشي ممکن په افغانستان کې یو  

 .میلیون ماشومان د سختې خوارځواکۍ له امله مړه شي
 

پل ټویټر پاڼه کې له په خ(  ۲۰یونیسف تیره چهارشنبه فبرورۍ نهمه )سلواغې  
 .نړیوالو په دغې برخې کې د پاملرنې غوښتنه کړې وه

 

یاد سازمان په تیر ډسمبر کې هم ویلي وو چې د مېندو او ماشومانو د مړینې د  
 مخنیوي لپاره، افغانستان تر بل هر وخت زیات بشري مرستو ته اړتیا لري...« 

 

ۍ د رامنځته کېدو او عامېدو  دغه راز په ماشومانو او کوچنیانو کې د خوارځواک
په پایله کې نورې ستونزې هم رامنټه شوې دي چې یوه یې د شري یا شري نا  
روغي ده. د تانر ویپپاڼې د یوه رپوټ له مخې ویل کېږي چې: »خوارځواکۍ 

 نیم زره افغان ماشومان په شري ناروغۍ اخته کړي« ۵څه باندې 
 

 د رپوټ یوه برخه ده: تانددا د 
 

د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تایید کړه،  »تاند: )یکشنبه ، د کب لومړۍ(
 .افغان ماشومان په شري ناروغۍ اخته شوي دي چې څه باندې پینځه نیم زره

 

د دغه وزارت ویاند »جاوید هژیر« ویلي، چې کندهار والیت په دې برخه کې  
 .پېښو له ثبت سره په یادې ناروغۍ تر ټولو ډېر اخته ماشومان لري ۶۸۰د 
 

مړینو له ثبت سره  ۱۵پېښو د ثبت او  ۴۳۵جوزجان له کندهار څخه وروسته د 
تنو له تلف کیدو سره   ۳پېښو له ثبت او    ۲۰۳رو پېښو، بدخشان د  د دویمو ډې

تنو تلف کیدو سره څلورم مقام   ۶پېښو له ثبت او    ۱۶۵درېیم او غور والیت د  
 .لري

 

https://taand.net/?p=205138
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مخکې ځینو رسنیو په بدخشان کې طالبانو د روغتیا رییس قاري محمد نذیر د  
 .ماشومانو د مړینې خبر ورکړی و ۱۷۵شري له کبله د  

 

د نړیوال روغتیایي سازمان ویاند مارګارت هریس بیا ویلي، چې په افغانستان 
اصلي  دغه وضعیت  د  خوارځواکي  پراخه  ماشومانو  د  او  ناورین  بشري  کې 

 .الملونه دي
 

یاد شوي سازمان د شري ناروغۍ تر څنګ په دې وضعیت کې د نورو داسې  
 زیاتوالي خبرداری هم ورکړی...« خطرونو د 

 

په راتگ سره په عام ډول د افغانستان ټول خلک د خوراکي    څوناميد لوږې  
توکو د کمبود له ستونزو سره مخ دي، خو اسناد او شواهد ددې گواهي ورکوي 
چې پنځه نوي سلنه خلکو ته پوره خواړه نه رسېږي. د ملگرو ملتونو د خوړو  

وټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې فقر مخ په ډېرېدو نړیوالې ادارې په یوه رپ
 دی.  

 

 ته پاملرنه وکړئ: رپوټدې 
 

ن یو ځل بیا  ن  (WFP)ن  د خوړو نړیوال سازما  »تاند: ) یکشنبه ، د کب لومړۍ(
په افغانستان کې د فقر د زیاتیدو خبرداری ورکړ او ویې ویل، چې د افغانستان 

 .«سلنه وګړي »پوره خواړه نه لري  ۹۵
 

د خوړو نړیوال پروګرام، په یوه ټوییټ کې راغلي، چې »په افغانستان کې اوس  
 .«سلنه وګړي پوره خواړه نه لري ۹۵هم لوږه په زیاتېدو ده او د ټولنې 

 

کورنیو   ۸عاید لرونکو کورنیو کې، د    ۱۰دغه نړیواله اداره وایي : »په هرو  
عاید د پام وړ ټیټ شوی، چې تر ټولو ډېر زیان د کابل اوسېدونکو ته اوښتی  

 .«دی
 

د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کړی، چې دغه کورنۍ دې ته اړ شوې دي، چې  
 .په زړورتیا مبارزه وکړيپه سخت ژمي کې بې له کوم عایده له ستونزو سره 

 

نړیوال خوراکي سازمان زیاتوي، چې د لوږې له زیاتیدو سره په افغانستان کې 
 .د خوار ځواکۍ ځپلو کچه هم زیاته شوې ده

 

https://taand.net/?p=205161
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دغه بنسټ زیاته کړې: »د هرې میاشتې په تېرېدو د خلکو نوې څپې د خپلو 
 «.کورنیو د مړولو لپاره له سختو بندیزونو سره مخ کېږي

 

خوړو نړیوال پروګرام څرګنده کړې، چې د افغانستان د ټولو وګړو له درېیو    د
 برخو دوې برخې یې اوس له ناورین سره د مبارزې ستراتیژۍ سره مخ دي...« 

 

د مقالو د همدې لړۍ په نورو برخو کې هم ما دا نظر ویلی او لیکلی دی چې د  
له   د عاطفې  د بشر دوستۍ  مخې یې په ډېرو نړیوالو دې کور ودان وي چې 

د وژنوکو څپو په وخت کې یې د افغانانو   څوناميکړکیچنو حاالتو کې د لوږې  
السنیوی کړی دی او د غلې دانې، خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته یې کړې 

د ستونزې اصلي حلالره نه ده، افغانان   څوناميده؛ خو خبره دا ده چې دا د لوږې  
دې  اي، خپلې طبعي منابعو نه د قانوني استفخپله باید خپله کاري ځواک وکارو

 الرې چارې وپلټي او په پای کې په دې وپوهول شي چې:  
 

ته   نورو  الس  غوښتلو  خیرات  د  او  ودرېـږي  پښو  خپلو  په  باید  خپله  دوی 
 ونغځوي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 څونامي د لوږې 
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۱۹ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
 

 څونامي د تاوتریخوالي  
 

 مه برخه وېښتڅل
 

له گڼو ستونزدو سره الس   څوناميد لوږې   افغانستان خلک  د  په راتک سره 
گرېوان شول، د ژوندي پاتېکېدو لپاره چا خپله زېرمه کړې شتمني مصرف کړه، 
چا د کور اسباب خرڅ کړ، چا خپلې گاڼې وپلورلې، چا خپل غیر منقول جایدادونه  

وندي لیالم کړي، چا د بدن غړي لیالم کړل، چا د کورنۍ د یو شمېر غړو د ژ
 ساتلو په غرض د خپل زړه کترې یعنې اوالدونه خرڅ کړل او...

بهرنۍ مرستې راغلې، وویشل شوې، خو ځینې خلک یې داسې انگېري لکه هېڅ  
نه   څوناميچې راغلې نه وي. نوي واکداران هرڅه خدای ته سپاري او د لوږې  
یوه اوږده   د رازېـږېدلو ستونزو په حل او له منځه وړلو کې هېڅ هم نه کوي. دا

 غمیزه ده او لنډ مهاله مرستې یې اساسي درد نه شي دوا کوالی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې دیبورا الینز، په 
افغانستان له شته ستونزو نړیوال خبر کړي دي او د افغانستان لپاره یې د مرستو 

رول ولوباوه؛ خو د نړیوالې    د جلبولو په برخه کې ځانگړی او د پاملرنې وړ
ټولنې له خوا د نویو واکدارانو تحریمونو هم د مرستو د راتگ او ویش په برخه 

 کې ستونزې رامنځته کړېدي.  
آغلې دیبورا الینز د ملگرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل یوه رپوټ کې ویلي 

 دي چې: 
 شونې ده.«  »واکمنو چارواکو سره له کار پرته افغانانو سره مرسته نا

 

د اغلې الینز د خبرو پر بنا بي بي سي پښتو یو رپوټ خپور کړی دی، د یاد  
 راغلي دي:  داسېرپوټ په یوه برخه کې 

»... د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې د امنیت شورا دې ناستې ته  
موږ باور نه لرو چې له واکمنو چارواکو سره له    -وویل "راځئ دا روښانه کړو  

 ".کار پرته دې افغانانو سره په رښتیا مرسته وکړی شو
 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-60589354
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نو ته به ښایي د دې منل ستونزمن وي، خو دا کار یې  هغې وویل که څه هم ځی
 .اړین وباله

 

خو اغلې الینز د دې غوښتنې ترڅنګ وویل پر دې هم پوه ده چې د نړیوالې 
ټولنې او ان د سیمې او ګاونډیو هېوادونو او طالبانو ترمنځ ال بې باوري حاکمه 

 .ده
دی موجود  پوهاوی  ناسم  چې  انګیري  داسې  طالبان  وویل  راته    هغې  "تل  او 

شکایت کوي چې ګوندې زموږ رپوټونه واقعیت هغسې نه منعکسوي چې دوی  
 ته ښکاري."...« 

 

ي دي چې په افغانستان کې اویا سلنه کورنۍ کې ویل  رپوټ  »سیگار« په یوه تازه
نه شي کوالی چې لومړني خوراکي توکي تامین کړي، د همدې دلیل له مخې د  

 سوال کونکو یا گداییگرو شمېر مخ په ډېرېدو دی. 
 

 
 

له راتگ   څوناميدغه راز د اسالمي همکاریو سازمان په کابل کې، د لوږې  
 دفتر پرانیست.  مرستوشپـږ میاشتې وروسته د بشري 

 

د اسالمي له راتگ نه ډېره موده وروسته    څوناميپر افغانستان باندې د لوږې  
نړۍ ورونه او غړي هېوادونه د فیل په غوږ کې ویده وو، ایله اوس راویښ شول  
او د عیسویانو او غربیانو په تقلید سره یې د بشري مرستو له پاره په کابل کې 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF/a-61806426
https://taand.com/main/?p=205851
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یو دفترگی پرانستی دی، وبه لیدل شي چې دوی هم لکه د بل اسالمي او ورور؟ 
تېر شوي خوراکي توکي رالېـږي او که  هېواد پاکستان په څېر خوسا او تاریخ  

 څو کارتنه داسې خرما چې نور یې د هغوی له پاره ساتل هم درد سر وي. 
 

افغانستان کې خپل درول  یوه هیله راټوکېدلې ده چې نړیوال بانگ غواړي په 
 دی:  رپوټشوي پروگرامونه بیا پیل کړي، دا یې 

 

 :ښه خبر»
 ،خپل فعالیت بیا پیلوينړیوال بانک په افغانستان کې په ځینو برخو کې 

 

نړیوال بانک یوځل بیا په افغانستان کې د کرنې، روغتیا او کورني معیشت په 
برخو کې کار پیل کار پیلوي. دې بانک درې اونۍ مخکې د نجونو پر زده کړو 

میلیون ډالرو په لګښت په افغانستان    ۶۰۰د طالبانو له بندیز وروسته د شاوخوا  
 .ډولېکې خپلې ټولې پروژې وځن

 

  ۴۵۰دوو سرچینو رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې له تعلیم پرته د شاوخوا  
میلیون ډالرو په ارزښت په دریو نورو برخو کې د کار د پیل پرېکړه د افغانستان 
د اقتصادي بحران ژورېدو او د خوړو او انرژۍ د موادو د بیو لوړېدو ته پام 

 .ې جګړه دهسره شوې چې علت یې په اوکراین کې د روسی
 

تمویلوونکي  لوی  اوه  صندوق  د  بیارغونې  د  افغانستان  د  چې  ده  کې  پام  په 
 IMF هېوادونه د جمعې په ورځ د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق یا

د پسرلنۍ غونډې پرمهال د افغانستان د اقتصادي او غذایي امنیت پر ستونزو  
 «.بحث وکړي

 

په اوږدو کې داسې عکسونه هم په میډیا کې راښکاره شول چې    څوناميد لوږې  
وه چې په لیدلو سره یې   څوناميد با احساسه وگړو له پاره دا په خپله یوه بله  

 کې غرق احساسول: څوناميځانونه په 
 

https://www.facebook.com/ahmad.takal
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دا کوچنیان که په دې ډول ماړه کړای شي، دوی په خیرات روږي کېـږي او دا  
 ترپایه غواړي.خیرات به د ژوند 

 

دې کوچنیانو او نوي نسل ته د خیرات ورکولو د پایلو په برخه کې د یوه فیسبوک 
 یوه برخه: تبصرېکارن )حمزه شمیل( د 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100078720035604
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  226 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

لي کوریا نه افغانستان دئ او نه اوکراین دئ چې  »... خو دا یو شی سته چې شما
څوک حمله په وکا، په نس یې وږي ساتلي دي خو د قوي مورال سره زوند کوي 
او غربیانو ته یې سوټی الس کې نیولی دئ ،غوړه وي که سپوره وي خپله یې  

 ...  ده
 

 زموږ ملک خداداد دې خدای لري راته؛ 
 

 .نه ډوډۍ او نه د خپلې خاورې پوره اختیار لرونه مو وسله خپله ده نه پیسه او 
دغه ډوډۍ چې یې الس کې ورکړیده د اوس نه یې د خپلې خیتې د ډکولو پروګرام  
نس ته وراچوي، دا چې پردئ ډوډۍ په الس داسې رالویږي نو نه به یی فکر 
خپل وي او نه به د بل څه باره کې د فکر کولو وړتیا لري _ بس دغې ډوډۍ  

 .... لهانده وي هغه که د غالمۍ په قیمت هم ويپسې به ال
 

خالصه دا چې د وطن میرمن ډډه ده سره یې د وګړو.  یو څو مړه او خرڅ   
 .ضمیرونه به مزې کوي او بس

 

 ... وطن باید دغه حالت نه ووځي
 

نوټ _ د روسي کوپونونو او ګاونډ په راشنونو چې راغټ سویدي هغوي اکثریت 
 .. ګواه دئ او موږ ولیدل او ګورو یې پردیپال دي ،تاریخ یې

 

که غواړو چې غالمۍ ځانونه او وطن وژغورو _نس ته یې چې وراچوو باید 
 .خپل مو وي

 

 ... غریبي سړی کفر ته وباسي نو د وطن خو دې هللا مل سي
 

کاش موږ کې د مشر نه تر کشره د شمالي کوریا د وګړو هومره د وطندوستۍ 
 حس مضبوط وای .« 

 

»کورنیو  :  بایدد له منځه وړلو لپاره    څوناميره خو دا ده چې د لوږې  د حل ال
تولیداتو ته جدي پاملرنه وشي. که لوږه همداسې پر خلکو حاکمه وي لرې نه ده  
چې تش نسونه به تشې ککرې رامنځته کړي او تشې ککرې غالمي او نورو ته  

 د الس غځولو زمینه برابروي او د گدایي په مرض مو لړي.«  
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=562532641883626&set=gm.5134586459959795
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  227 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

ټول خلک باید د گدایي له دایرې نه وژغورل شي، په تېره نوی نسل. بیا یې هم  
څخه د خالصېدو اصلي الر په خپلو   څوناميپه تکرار سره وایم چې د لوږې له  

 پښو درېدل دی، نه لنډمهاله مرستې او نورو ته د گدایي په دود الس غځول.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 څونامي د لوږې 
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  228 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

۲۰ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
 

 څونامي د تاوتریخوالي  
 

 یوڅلوېـښتمه مقاله  
 

 
لوږه خاموش او بېوسلې قاتل دی چې زموږ د تقریباً پنځه نوی سلنه هېوادوالو  
په هر پل او هره سا کې حضور لري، ډېر یې د گور تیارو ته ولېـږل او تر هغه  

 ژوندینې تر مړو هم بدتره کړي دي. ال دېر یې په 
 

که زموږ د نوي نسل استازي، د خپلې ټولنې سیاسي مشران مخاطب کړي او په  
 چوپه خوله دا پاسنی عکس وروښیي، دوی به حق په جانب نه وي؟ 

 

طبعاً چې وي به، ځکه چې نه یوازې د دې عکس په الس نسل بربادي، بلکې 
نسلونود بربادۍ مسؤلین هم هغه سیاسي خطاکاران  تر دې نه وروسته د څو نورو  
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  229 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

له   دي،  غولولي  خلک  او  ټولنه  نومونه  بېالبېلو  په  یې  کلونه  کلونه،  چې  دي 
 بدمرغیو له اوسنۍ لوږې سره یې مخ کړي دي. 

 

پر نویو واکدارانو چې د لوږې او بېکارۍ نیوکه وشي، دوی هماغه یو سپـر 
 وروړاندې کوي او وایي چې: 

 

 دی، امنیت پوره تامین دی.« »امنیت ښه 
 

 خو که دې ورته وویل چې:  
 

 »د گېډو امنیت به څنگه شي؟« 
 

 بیا نو وایي چې: 
 

 »دا زموږ کار نه دی...« 
 

« مقالو په ډېـرو برخو کې دا ویلي دي چې: د لوږې د  څوناميما »د لوږې  
ـ کوچنیان او بارداره ښځې دي. د لوږې     څوناميلومړي قدم متضررین ماشومانـ 

له پیل نه تر نن ورځې پورې ترخو تجربو دا وښودله چې د ټولنې له نورو وکړو  
د   یا  او  دي  شوي  تلف  مېرمنې«  باداره  او  کوچنیان  ــ  »ماشومان  همدا  ډېر 
همدا   شي،  پاتې  ژوندي  که  چې  دي  مخ  داسې  سره  ستونزو  له  خوارځواکۍ 

 ري وغوړوي.خوارځواکي به یې د عمر ترپایه پر ژوند باندې منفي سیو
 

او زیات  لکه زلزله، لومړني  د دې تر څنگه د وچکالي او نورو طبعي پېښو 
شمېر فربانیان هم همدا واړه ماشومام ــ کوچنیان او بارداره ښځې دي چې تر  
ټولو غوره مثال یې د پکتیا ـ پکتیکا او خوست زلزله ده، چې په ټولو زلزلې  

او ټپي مېرمن  د متضررو ښځو  له پاره یوه ښځینه ځپلو سیمه کې  د درملنې  و 
 ډاکتر هم نه شته. 

 

نړیوالو اړوندو بنسټونو یو ځل نه، بلکې څو ـ څو ځلې دا ویلي دي چې د افغان  
ماشومانو ډېرېدونکې لوږه او خوارځواکي به ډېرې بدې پایلې ولري، خو چا ته  
یې وایي او په چا یې اورې. څو ورځې مخکې د بي بي سي په یو رپوټ کې  

 راغلي وو:  داسې
 

https://www.bbc.com/pashto/61683977
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  230 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

»ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې 'یونېسف' مسوولین وایي، په افغانستان 
 .کې د ماشومانو ډېرېدونکې لوږې او خوراځواکي اندېښمن کړي دي

 

ف استازي محمد 'اګ ایویا' په یوه ټویټر پیغام کې ویلي،  د افغانستان لپاره د یونېس
د افغانستان په روغتونونو کې یې ناوسه او محرومې مېندې ولیدې، چې ماشومان  

 .یې "د لوږې له السه" مري
 

نوموړي زیاته کړې، د ماشومانو لوږې او خوراځواکۍ مخه نیول کېدای شي او  
وهان مېندوارو او هغو مېندو ته چې د ملګرو ملتونو نژدې دوه زره افغان کارپ

ماشومانو ته شیدې ورکوي، دې لړ کې سال مشورې ورکوي، خو په وینا یې د  
 .وسایلو لږوالي له کبله دا هڅې ټکنۍ دي

 

 .نوموړي د نغدو پیسو لېږد په دې لړ کې مرستندویه چاره بللې
 

ماشومانو د ناروغېدو  لوږه، لږ یا ناسم خواړه او ککړې اوبه د ګڼ شمېر افغان  
 او خوارځواکۍ المل دي...« 

 

یو میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له  »سیگار« هم وړاندوینه کړېده چې  
 کبله د مرګ له ګواښ سره مخ دي.

 

 راغلې ده:  داسېد تاند په یوه رپوټ کې د سیگار وړانوینه 
 

د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د مه(    ۹تاند)دوشنبه، د جوزا  »
څارنې ځانګړې ادارې سیګار خبرداری ورکړی، چې یو میلیون افغان ماشومان 

 .د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي
 

کال کې به په افغانستان  ۲۰۲۲دغې ادارې د یو یونیسف له قوله لیکلي، چې په  
 .میلیونه ماشومان له سختې خوارځواکۍ وکړېږي ۳٫۲کې لږ تر لږه 

 

میلیون  یو  ښایي  شي،  ونه  اقدام  بېړنی  که  ورکړی،  خبرداری  سازمان  دغه 
 .ماشومان د دغې ناروغۍ له امله مړه شي

 

د یونیسف په ګډون ډېرو نړیوالو بنسټونو مخکې هم په افغانستان کې د ورته  
 .اورینونو خبرداری ورکړی و، خو طالب ویاندویانو نه و منلین
 

 .طالبان باور لري، چې داسې څرګندونې د دوی خالف تبلیغات دي

https://taand.net/?p=209535
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  231 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

نه   دا هم ویلي وو، چې له لوږې څوک  ځینو مهمو طالب مشرانو خو مخکې 
ه وښو هم ژوندي ساتي او یا دا چې خلک دې خدای ته په  ــې پـدای یـ ري، خـم

 « .ږيېـ»بغارو« شي، چې پرې ورحم
 

 
 

د مخنیوي،  د لوږي  او فرهنگیان  قلموال  بادرده  او  دننه هم په خبره پوه  کور 
 بېلگهحلالرو په فکر کې دي او وخت ناوخت خپل غږ جگوي، دا یې یوه غوره  

 ده:
 

امریکا ، هند او مرکزي اسیا کې میشتو سودا ګرو    په خلیجي هیوادونو ،اروپا ، »
 !ته
 

د  د د  افغانستان  سپ  سودا ګري  قومي  او  ملي سوداګر  منلي  ټول   يینږیرـډګر 
بدي ورځي لمن غوړوم چې الس تر زني    دې وطن د   عبدالرحمن الکوزي ته د 

څخه   بحران  بد  دغه  له  دي  ولس  خپل  او  شي  دي  اوچت  را  کښیني  نه  دي 
 . وژغوري

 

 !ملي سوداګرو او پانګوالو
 

 ، حبوباتو پر خریدارۍ وس او توان بر وي که مو د
 

 ، که په بنګالي منډه یي کې وریجي په الس درځي

https://www.facebook.com/esmat.qani.5
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  232 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

 ،هند په مارکیټ کې غنم په الس درځي که د
 

 ئ،الى شتکه په مرکزي اسیا کې غوړي او اوړه اخیس
 

 ، ژر یې واخلئ
 

په بین المللي مارکیټ کې اوړه   دغذا بحران نړیوال کیږي هسي نه چې سبا ته
 ټن زرو ډالرو ته ورسیږي  

 ،وریجي ټن په څلورزره ډالره شي
 

 . خرید قدرت په صفر کې ضرب شي  خلکو د ستاسي د او
 

 ،نه نړیواله ټولنه او نه ملګري ملتونه ستاسي خلکو ته نجات ورکوالى شي  بیا
 

 ، که څلویښت کلني جګړي ستاسي درې ملیونه کسان وژلي وي 
 

د افغانان ستاسو  برابره  دوه  به دغومره  قحطي  په وړاندي    دغه روانه  سترګو 
 .وژني

 

 !دخداى په خاطر خپل ملت ته نجات ورکړئ
 

 . الس تر زني مه کښینئ
 

د نړیوالو اړوندو مؤسسو د خبردارۍ په لړ کې د ملگرو ملتونو د خوړو نړیوال  
( خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې قیمتي او فقر نور هم  WFPپروگرام )

په زیاتیدو دي، واکداران یې غم نه کوي او له عامو خلکو الر ورکه ده، که کوم  
ارزښت نه ورکوي او غږ یو یې د حلالرې لپاره وړاندیز لري، هغه ته څوک  

 یې نه اورېدل کېږي. 
 

د خوړو د نړیوال پروگرام په خبرداري کې یوازې د افغانستان نوم یاد شوی 
دی، خو په نړیواله کچه د نویو نظامي سیاسي کړکېچونو او ټکرونو په رامنځته 
کېدو سره چې د روس ــ اوکرایی ڼ جگړه یې وزېـږوله؛ اوس قیمتي او فقر په  

 ۍ باندې جال غوړولی دی او ټول بشریت تهدیدوي. ټولې نړ
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که موږ د افغانانو په توگه د لوږې او قحتۍ ستونزه یوازې د افغانستان په جغرافیه  
کې په نظر کې ولرو او یوازې د وږو افغانانو په باب فکر وکړو، بیا هم هغه 

په    پایله چې موږ په خپل فکر کې سنجولې ده، نه شو ترالسه کوالی؛ ځکه چې
ملي او نړیواله کچه هر څه په منفي لوري په حرکت کې دي. د دبیلو اف پي په 

 کې داسې راغلي دي:  رپوټیوه 
 

خبرداری   (WFP) د خوړو نړیوال سازمان  مه(    ۱۱»تاند)چار شنبه، د جوزا 
ورکړی، چې په افغانستان کې لوږه او د توکیو قیمتي دواړه په شدت سره مخ په  

 .بره روان دي
 

د دغه سازمان اجراییوي رییس ډیوید بیزلي وایي، چې په روانه میالدي میاشت 
 .میلیونه افغانان عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا لري ۱۸کې 

 

 .میلیونه افغانانو ته مرستې رسولی شي ۱۰د هغه په وینا، دغه سازمان یوازې 
 

هغه وړاندې لیکلي، چې په افغانستان کې د سون توکیو، ترانسپورت او نورو  
 .توکیو بیې ورځ تر بلې په لوړیدو دي

 

د نړیوال خوراکي پروګرام اجراییوي مشر دغه راز لیکلي:» دمګړۍ له وږیو  
 «.نور وږي پرې ماړه کړو ډوډۍ اخلو، چې

 

میلیونه زیات افغانان    ۲۰د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو د ارقامو له مخې تر   
 .کافي خوړو ته السرسی نه لري 

 

طالبان بیا په دې کچه د فقر د ارقامو شدت ردوي او وایي، چې په دې تړاو له  
 .مبالغو ډک تبلیغات کېږي

 

دالیلو تر څنګ د فقر او بیکارۍ له کبله هم  دا په داسې حال کې ده، چې د نورو  
هره ورځ په زرګونه افغانان له مختلفو خطرناکو الرو اففانستان نه وځي او نورو  

 هېوادونو ته کډوال کېږي.«
 

د افغانو په لوږې پورې اړوند، اوس د خیراتونو مسا له هم مخ په خرابېدو ده، له  
شي کوالی چې ټول عمر خپله  یوې خوا نړیوال له موږ سره ستړي دي او نه  

له بلې خوا به زموږ خلک که ټول عمر الس  ډوډۍ له موږ سره نیمه کړي، 

https://taand.net/?p=209646
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گدایي ته غځولی وي، نو په گدایي او مفتې ډوډۍ به اموخته یو او څو نسلونه 
 نور به مو هم لکه زموږ غوندې گدایي ته ناست وي.

 

استفاده وکړو، په ټولنه کې د  حلالره یې دا ده چې موږ له خپلو طبعي زېرمو نه 
کار او تولید فکر عام کړو او د خلکو د وږو نسونو له پاره باید خپل وطني او 
کورني تولیدات زیات کړو، ارزښت ورکړو او د کورنیو تولیداتو فکر عام کړو،  
که موږ داسې ونکړو او نسونه مو خالي وي دا یوه منل شوې خبره ده چې خالی 

روزي او تشې ککرۍ او بې فکره ماغزه، انسانان د مریتوب نسونه، خالي ککرۍ  
 دایرې ته ورټیل وهي؛ نو ځکه باید د:

 

 »خپل وطن ـ گل وطن«،
 

 »خپله السه ـ گله السه« 
 

فکر عام کړای شي، د خپلو مځکو کر کلې ته مخه کړو او د خپل الس د تڼاکو  
 ته. حاصل ته سترگې په الر اوسو، نه پردیو خیراتونو او کرمونو  

 

 او بیا هم هماغه یوه موخه باید په نظر کې ولر: 
 

 اصلي الره د افغانستان او افغانانو په پښو درېدل دي؛ نه بشري مرستې.
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 څونامي د لوږې 
 

۲۱ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې 
 

 څونامي د تاوتریخوالي  
 

 څلوېـښتمه مقاله  ه ود 
 

هېوادونو کې تر ډېرې سلنې پورې بدلونونه د خلکو او ټولنې په گټه په نورو  
وي او د خلکو په ژوند کې مثبت بدلونونه رامنځته کوي، خو زموږ په وطن کې 
برعکس ترډېرې سلنې پورې بدلونونه منفي پایلې لرلې دي او خلک یې نور هم  

 د بدمرغیو او فقر دایرې ته ورننیستي دي.
 

کې په هر ډول چې و، جمهوریت الړ، امارت راغی، په    د تېر کال په اگست
نسبي ډول د ټوپک شپېلۍ غلې شوه؛ خو سمدالسه نورو ستونزو سر راپورته 
کړ؛ خلک بېکاره شول، لوږې زور واخیست، ان تر دې چې خلکو د بدن غړي  

 او اوالدونه خرڅال ته وړاندې کړل. 
 

، نورې ستونزې یوې خواته ،  دا دی نږدې یو کال د امارت له راتلو نه تېرېـږي
نه ارامه شوه او نه یې څپې راکمې شوې؛ بلکې ورځ تر بلې    څوناميد لوږې  

زور اخلي او تر اوسه یې په پټه خوله په زرگونو انسانان خوړلي دي، په لکونو 
له څپو نه تښتېدلي دي، څوک یو امن ځای ته رسېدلي دي او څوک    څوناميد دې  

و ته په الس ورغلي دي چې یا غوږنه ورنه پرې کوي، یا بیا د گاونډیانو قصابان
 یې په اوبو کې ډوبوي، یا اور وراچوي، یا یې بندي کوي او... 

 

له راتگ سره هممهاله په نړیواله کچه د   څوناميزموږ پر وطن باندې د لوږې  
او   دانو کمبود  د غلو  پایله کې  په  اقلیمي ستونزو  او  ــ نظامي  جگړو، سیاسي 
لوږې   د  کې  وطن  په  زموږ  ستونزو  نړیوالو  یادو  شوه؛  رامنځته  هم  ستونزه 
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څپې نورې هم مرگونې کړې او اوس خبره دې ته رسېدلې ده چې د    څونامي
یې کافي خواړه    ۹افغانانو څخه    ۱۰دي چې له هرو    ویليخوړو نړیوال سازمان  

 نه لري. 
 

دغه راز د بي بي سي پښتو په یوه رپوټ کې راغلي دي چې د ژغورنې نړیواله 
تونزو له امله کمېټې ویلي دي چې کېدای شي د ځینو خاصو طبعي او بشري س

اوه نوي سلنه افغانان د فقر ترکرښې الندې ژوند ته ورپورې وهل شي. دا د بي  
 یوه برخه ده:  رپوټبي سي پښتو د یاد 

 

رداری ورکړی، چې د روان کال  »د ژغورنې نړیوالې کمېټې 'ای ار سي ' خب
سلنه افغانانو د    ۹۷په دویمه نیمایي کې د بې وزلۍ تر کرښې الندې ژوند ته د  

 .رسېدو وېره ده
 

دغې کمېټې په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي، سیاستونو د عادي افغانانو ځور  
سلنه افغانان همدا اوس په ورځ کې یوازې په یوه وخت خوړو   ۴۳ډېر کړی او 
 .ګوزاره کوي

 

کمېټې دغه راز ویلي چې د خوړو بیې لوړې شوې او افغانان اوس کابو نوي 
 .سلنه عاید په خوړو لګوي

 

اعالمیې د ماشومتوب په عمر کې د ودونو او د افغانانو له خوا د بدن د  دغې  
 .غړو د پېر او پلور ریپوټونه هم اندېښمنوونکي بللي

 

ادارو او نادولتي   د دغې کمېټې په اعالمیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د 
مؤسسو هغه وړتیا هم کمه شوې، چې د اړینو خدمتونو او د ډېرېدونکې لوږې د 

 .ېزو د مخنیوي په برخه کې یې ښودلی شياغ
 

دغې کمېټې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی، چې د بې ګناه افغانانو د ژوند خوندي  
 .کولو لپاره کار وکړي او باید بشري مرستې په بیړني ډول ډېرې کړي

 

له دې مخکې د ناروۍ د کډوالو شورا په افغانستان کې د سیالبونو د ناوړه اغېزو 
اری ورکړ او اندېښنه یې وښودله چې ښایي له همدې امله افغانستان په اړه خبرد

 .کې د ځایي کډوالۍ او بې وزلۍ یوه نوې څپه پیل شي
 

https://taand.net/?p=212507
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افغانستان کې د دې شورا د څانګې مشر بي بي سي ته ویلي وروستیو سیالبونو  
 .زیات مړه شوي دي  ۴۰زره کسانو ته زیان رسولی او له   ۱۸څه باندې 

 

ې له تېرو څو اونیو راهیسې د افغانستان په بېال بېلو والیتونو کې  د یادونې ده، چ
شورا   کډوالو  ناروې  د  چې  راوتلي،  سیالبونه  وروسته  ورښتونو  سختو  له 
یې   اوښتي زیانونه  او  ناروین  یو  لپاره  د ځپل شویو خلکو  په خبره  مسوولینو 

 .کمساري دي
فرعي الرو په ګډون د    دا خیریه ټولنه وایي، د سیالبونو له کبله د عمومي او

شوي   ویجاړ  تاسیسات  عامه  څېر  په  ښوونځیو  او  روغتونونو  پلونو،  ژرندو، 
 دي...« 

سیگار هم په خپل یوه تازه رپوټ کې ویلي دي چې په میلیونونه افغانان د سختې 
ډېر ګواښ ښځو ته پېښ دی. دا هم په دې    لوږې له جدي خطر سره مخ دي،
   برخه:یوه هکله د بي بي سي د نوي رپوټ 

»د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر څارونکي ادارې "سیګار" 
لوږې  اندېښنه ښودلې چې میلیونونه افغانان ښایي راتلونکو میاشتو کې له سختې 

 سره مخامخ شي... 
د طالبانو حکومت هم چې ال نړۍ په رسمیت نه دی پېژندلی او نړیوالو بانکونو  

 .په دې برخه کې پرېکنده ګام نشي اخیستی سره راکړه ورکړه نه لري، 
بلخوا د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو د ویش اندازه ډېره نه ده او د هغو د نا 

 .خبرې کیږي عادالنه ویش په اړه ډېرې
 .ادعا دا ده چې ان د اړمونو خلکو پېژندنه کې ستونزې شته

په ډېرو مواردو کې اړمنې کورنۍ وایي چې د بېالبېلو دالیلو له مخې له دوی  
پام  ډېر  خپلوانو  خپلو  پر  چارواکي  طالب  ګواکې  او  کېږي  چلند  توپیري  سره 

 کوي...
نکې لوږې سره مخ دي او میلیون کسان له ژوند ګواښو ۱۹افغانستان کې نژدې 

 .میلیون پورې "لوږي ته نژدې شرایطو" سره مخ دي 6تر 
له دې سره سیګار اندیښنه ښېي، چې بېړنۍ مرستې ښایي تر نومبر میاشتې پورې  
اته سلنه اړمنو افغانانو ته ورسیږي، ځکه د یونیسف او خوړو نړیوال پروګرام 

 رستې نه دي ورکړل شوې.« په ګډون مرستندویه ادارو ته په کافي اندازه م
فقر، لوږه او ورسره مل رواني فشار د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې 
د تاوتریخوالي یو بل ډول چې څه د پاسه څلوېښت کال روان دي او هره ورځ  

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-62402474
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  238 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

دي    ویلينوې بڼې غوره کوي او څو نسلونه یې په اور کې سوځي. یونیسف  
 چې:  

 میلیونه ماشومان بې ځایه شوي ۳۷»یونیسف: د نړۍ په کچه نږدې 
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ بنسټ یا یونیسف وایي په نړۍ کې د بې 

 .مېلیونو ته رسېدلی ۳۶.۵ځایه شویو ماشومانو شمېر 
هېواد   دویم  نوملړ  د  اړخه  له  ماشومانو  کډوالو  او  شویو  ځایه  بې  د  افغانستان 

 دی...« 
د نړیوالو رسنیو په رپوټونو کې راغلي دي چې وږي افغانان د ژوندي پاتې کېدو 

 له پاره د وچې ډوډۍ پاتېشوني خوري، 
 

 
 

دا چې څومره هغه پاتېشوني صحي ستونزې رامنځته کوي، وږو ته مهمه نه ده، 
مهمه دا ده چې د یوه وخت لپاره د هغوی کېډې ته د خوراکي توکو په نامه یو  

 دې برخې ته پاملرنه وکړئ:  رپوټڅه ورشي. په همدې هکله د یوه 
 

یې موږ   »''خلک وږي دي، که داسې ډوډۍ پیدا کړو، چې پاکه وي، معموالً 
 '' .خپله خورو

 

https://www.bbc.com/pashto/world-61855132
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-61822160
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  239 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

نور هللا )اصلي نوم یې نه دی( د کابل په یوه داسې سیمه کې ژوند کوي، چې 
ډېری اوسېدونکي یې خورا بیوزله دي. دی هڅه کوي د ډېرو نورو کورنیو په 

 .څېر یې ماشومان د مزدورۍ لپاره له ښوونځي پاتې نه شي
 

خو د ژوندي پاتې کېدو لپاره دی له دې پرته بله چاره نه لري، چې د وچې ډوډۍ  
دا ټوټې له پیازو او رومیانو سره پخې کړي او له کورنۍ سره یې وخوري. ده 

هم نه    راته وویل: ''له کورنۍ مې شرمېږم چې دومره بیوزلی یم او سم خواړه
 شم ورکوالی. ''

 

هغه زیاته کړه: ''هېڅ نه شم کوالی، که د پور موندلو هڅه کوم، هېڅوک یې نه  
 '' .راکوي. زامن مې خورا ډنګر دي او دا ځکه چې سم خواړه نه لري

 

د کابل ښار ډېری نانوایي ګانو مخې ته هر سهار د ګڼ شمېر ښځو او نجونو  
وګه د تازه وچې ډوډۍ موندلو لپاره په کتارونه لیدل کېږي چې د خیرات په ت

 .کتارونو کې والړې وي
 

ځینې داسې هم وي، چې د کالیو ګنډلو وسایل له ځان سره همالته وړي، کرۍ  
 .ورځ په دې تمه تېروي چې د ډوډۍ موندلو فرصت ضایع نه کړي

 

افغانستان کې له دې مخکې هم ژوند اسان نه و، هغه مهال چې میلیاردونه ډالر  
ېواد ته ورکول کېدل، د مالي فساد او جګړې له کبله د ډېرو لپاره ژوند دې ه

سخت و، خو اوس چې جګړه ختمه شوې، د بېال بېلو الملونو له کبله دغه ستړې،  
 « .ستونزې ال ډېرې شوې دي

 

د لوږې  د ورستیو کرښو په سمونه بوخت وم چې میډیا  لیکلو  د  د دې مقالې 
ر ورکړ. د کابل په دهبوري سیمه کې یو تن د د یو قرباني د مړینې خب  څونامي

سرک پر غاړه د خپل یو کوچني زوی ترمخې له لوږې مړ شوی دی. دا خبر  
 یوه برخه ده:  رپوټما لومړی په تاند کې ولوست، دا الندې کرښې د تاند د 

 

مه( د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعاالنو د ځینو عکسونو    ۱۷تاند) دوشنبه ، د اسد  »  
له خپرولو سره لیکلي،چې د کابل دهبوري څلور الري ته نیږدې پرون یو بېوزله  
سړی د سړک په سر له لوږې په داسې حال کې ومړ،چې ماشوم زوی یې چېغې 

 . وهلې او خلک ېې د پالر مرستې ته وربلل
 

https://taand.net/?p=212700


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  240 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

ماشوم مصور نومیږي،خو د کورنۍ او نورو جزییاتو په د فعاالنو په وینا، دغه  
 .اړه ېې څه نه دي ویل شوي

 

د ټولنیزو رسنیو د فعاالنو په حواله،دغه ماشوم له خلکو غوښتل چې پالر یې 
 .روغتون ته یوسي،خو چا مرسته ورسره نه ده کړې

 

 ...« رسمي سرچینو او د طالبانو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي
 

د لوږې ستونزه او د خوراکي توکو د لږوالي مسا له اوس په یوه نړیوالې ستونزې 
  څونامي باندې بدله شوې ده او دا نړیواله ستونزه پر افغانستان باندې د راغلې  

څپې ال قوي او مرگونې کوي. له بده مرغه چې د ستونزې د رامنځته کېدو له 
د حل الرې ته  نړیوالو دې ستونزې  نه  هم خپله    پیل څخه،  نه  او  دي  موندلې 

 افغانانو. 
 

له افغانانو څخه گڼو ستونزو الرې ورکې کړې دي، څه د گڼو ستونزو له مرگونو 
څپو څخه وتښتېدل، یو شمېر یې د یوې ډاډه پتې د موندلو په موخه پر ورکو  
الرو سر دي او گـڼشمېر یې دې ستونزو ته په وږو نسونو، الس تر زنې د هللا  

 است دي. په هیله  ن
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  241 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 څونامي د لوږې 
 

۲۲ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې 
 

 څونامي د تاوتریخوالي  
 

 مقاله تمه ښ دریڅلوېـ
 

زموږ په هېواد کې جگړه دومره اوږده شوه چې د څو نسلونو ژوند یې اغېزمن  
کړ او د وژنو شمېر یې یا نه دی مالوم او که مالوم هم وي، ښایي شمېرې به یې  
ناسمې وي. د جگړې بال ترڅنگه اوس بله بال رامنځته شوې ده چې د لوږې  

ا د گور تیارو ته څونامي نومېـږي، ښایي د لوږې څونامي هم بېشمېره خلک ی
ولېـږي او یا یې اوسنی او راتلونکی ژوند داسې اغېزمن کړي چې متضرر به د  
 یوه معیوب په ډول له ژونده پېښمانه وي او د نورو خلکو پر اوږو به بار وي.  

 

د لوږې څونامي د منفي پایلو په باب په یوه وړاندوینه کې اټکل شوی دی چې  
تلفات به د شل کلنې جگړې تر تلفاتو ډېر وي. د نجات ښایي د لوږې څونامي  
کې ویلي دي چې د افغانستان درې څلوېښت سلنه   رپوټنړیوالې کمیټې په یوه  

 خلک په څلېرویشت ساعتونو کې په یوه وخت ډوډۍ گوزاره کوي. 
 

الر ورکه ده او نه پوهېږي چې څه دې ستونزو ته په کتو سره له عامو خلکو  
وکړي. په یوه کورنۍ کې پالر، ورور او نور مشران په یوه او بل نامه وژل  
کېـږي، د غیرت؟ درجه مو له سل نه ورتېره او ملیون درجې ته رسېـږي، خو 
خپل اوالد ته د وچې ډوډۍ د رسولو ځواک نه لرو، هغه کورنۍ به ځان ډېر  

ترالسه کړي او یا دا خبر واوري چې زموږ د وطن  نېکمرغه گڼي چې یا مرستې  
وږي یتیمان بهرنیان راته ساتي. په دې ورستیو کې ترکیې هېواد ویلي دي چې  
په کابل کې د یتیم پالنې شل زره کسیز مرکز جوړوي. په دې هکله د تاند په یوه  

 کې داسې راغلي دي:  رپوټ
 

https://www.dw.com/fa-af/%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF/a-62818295
https://taand.net/?p=212853
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  242 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر شیخ مولوي  مه(    ۲۱تاند) جمعه ، د اسد  »
له استازو سره د لیدنې پر   (I.H.H) نورهللا منیر د ترکیې د نړیوال خیریه بنسټ

مهال په کابل کې د دغه بنسټ له لوري د یتیم پالنې د یوه مرکز د جوړولو په  
 .کړي دياړه خبرې 

 

  ۱۳۰دوی له دیرشو کلونو راهیسې د نړۍ په    دغه بنسټ استازو ویلي،چې  د
هیوادونو کې خیریه فعالیتونه ترسره کوي، په کابل ښار کې د یتیمانو لپاره د یو  
تعلیمي کمپلیکس د جوړولو هوډ لري، چې د ځینو اداري مرحلو له بشپړېدلو 

 .وروسته به ورباندې عمال کار پیل شي
 

سرچینې په وینا ،دوی د افغانستان له څلور زره ثبت شویو یتیمو ماشومانو د  
سره هره میاشت ځانګړې مقدار مالي مرسته کوي او په نږدې راتلونکې کې به  

 .د ثبت شویو یتیمانو شمیر شل زرو ته ورسوي
 

د نوموړي په وینا، یاد بنسټ په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولوپه  
 .کې هم ځانګړي پالنونه لريبرخه 

 

د طالبانو د پوهنې وزیر د هغوی د بشري او تعلیمي مرستو له امله مننه او ژمنه  
کړې، چې د یاد بنسټ د ثبت او راجسټریشن د اداري مراحلو په بشپړولو او یاد  

   «.بنسټ ته د هرډول اسانتیاوو د برابرولو په برخه کې پوره هڅه او هاند کوي
 

ځینوهېوادونو دا مرستې د بشردوستۍ له مخې وي، خو تجربو ثابته کړې ښایي د  
ده چې ځینې هېوادونه او خیریه مؤسسې د دې مرستو ترڅنگه نورې موخې او  

 پالنونه هم لري چې په نورو بالوو خلک اخته کوي.
 

څو ورځې مخکې په افغانستان کې نویو واکدارانو خپل هغه پالن له میډیا سره  
له ښارونو، بازارونو او الرو کوڅو نه سوالگر را ټول کړي. دا    شریک کړ چې

ښایي د نویو واکدارانو له نظره د لوږې څونامي د کنترول او مخنیوي له پاره  
   رپوټ:یو مؤثر کار وي، بیا هم د تاند 

 

د طالبانو د رییس الوزرا د اقتصادي مرستیال مال مه(    ۲۱تاند) جمعه ، د اسد  »
کابل کې د سوالګرو د   عبدالغني برادر اخند دفتر ویلي، چې راتلونکې شنبه په

 .راټولولو بهیر پیلېږي
 

https://taand.net/?p=212851
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  243 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

د نوموړي دفتر د معلوماتو له مخې، د طالبانو د لوی مشر مال هبت هللا د حکم  
سوالګرو او فقیرانو راټولولو لپاره د مال عبدالغني برادر اخوند په  پر اساس د  

 .مشرۍ کمېټه جوړه شوې چې سر له شنبې به خپل فعالیت پیل کړي
 

 .سرچینې په دې اړه نور جزییات نه دي ورکړي
 

سوالګر  مستحق  غیر  او  مستحق  ویلي،چې  سرچینو  خبري  طالبانو  د  مخکې 
پرستانو ېې نفقه تامینول جبري کوي او  معلوموي، سرپرست لرونکو ته پر سر

 .بې سرپرستو ته به د طالبانو حکومت معاشونه وټاکي
 

د طالبانو تر کنټرول الندې باختر خبري اژانس په یوه تبصره کې لیکلي وو،چې 
د دې اقدام یو هدف د سوالګرو په جامه کې د احتمالي جرمونو پر وړاندې مبارزه 

وجې د ښار د بې نظمۍ او د طالبانو د واکمنۍ د  او بل هم د دوی د فعالیت له  
 .اتوریتې د زیانمنیدو مخنیوی دی

 

میلیونه افغانان دوی له    ۲۵د طالبانو منتقدینو بیا له دوی پوښتلي،چې شاوخوا  
السه فقر او سوال ته ناست دي، څومره کسان به له سوال څخه منع او معاشونه 

 «به ورته له کوم مدرکه وټاکي؟
 

فکر کوم چې د سوالگرو د ټولولو او له سوال منعه کولو یاده لړۍ پیل شوې هم  
خې بریالی هم  ده. که احیاناً دا پروگرام ترسره شي او د واکدارانو د پالن له م

وي، زه فکر نه کوم چې دا به د حل الره وي. د حل ترټولو سمه الر به دا وي  
چې خلک خپلو کارونو ته پرېښودل شي او بېکارانو ته د کار زمینه برابره کړای 

 شي.
 

له یوې خوا د نویو واکدارانو نویو پالیسیو او نویو قوانینو ډېر خلک له دندو بې  
ونامي ته یې په زوره وربرابر کړل، له بلې خوا په  برخې کړل او د لوږې څ

همدې وخت کې په نړیواله کچه، په تېره په افغانستان کې طبعي او غیر طبعي  
پېښې )زلزله ـ وچکالي ـ سېالوونه ـ جگړه او...( داسې پرلپسې رامنځته شوې  

 چې له خلکو نه الرې ورکې کړې دي. 
 

افغانستان کې وچکالي دوه چنده شوې. څنگه چې په رپوټونه داسې وایي چې  
افغانستان ګې ډېری خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، نو دې رامنځته شوې  
وچکالي نېغ په نېغه د خلکو پر ژوند سمدستي منفي اغېز کوي او خلک له گڼو 
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ستوزو سره مخ کوي. د همدغو دالیلو پر بنا ډېره سلنه خلک د خپلو اړتیا وړ 
 کي توکو د پېرلو توان نه لري. خورا

 

څنگه چې اداري فساد د افغانستان پر ټولنه حاکم دی، نړیوالې مرستې هم ښایی  
اړمنو ته په سم ډول ونه رسېـږي، گنه د نړیوالو مرستو هغه شمېرې چې په  
میډیا کې وړاندې کېـږي، که په پوره او سمه توگه اړمنو ته ورسېـږي، سره له  

ره نه ده، خو تر یوې مودې پورې خو یې ستونزې ور دې چې اساسي حل ال
 حلوالی شي.  

 

 ورکړ چې:  رپوټام کال د جوالی پر اتمه تاند  ۲۰۲۲د روان  
 

دي مرسته میاشتو کې افغانستان سره د نیږدې یو میلیارد ډالرو نق  ۱۰»په تېرو  
 شوې ده« 

 

لس میلیارده ډالره که په سم ډول ولگول شي، د افغانستان غوندې یوې بیوزلۍ  
ځپلي هېواد ته ډېر لوی مبلغ دی چې د سمالسي مرستو تر څنگ د نویو کاري  

 زمینو د رامنځته کولو شرایط برابروالی شي.
 

وې نړیوالې د لوږې ستونزه او د خوراکي توکو په وخت نه رسېدل اوسمهال په ی
ستونې باندې بدله شوې ده. ځینې هېوادونه او خلک د رنگارنگ امکاناتو زېرمې 
لري او کوالی شي خپلو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي، خو هغه هېوادونه او 
خلک چې د بېالبېلو دالیلو له مخې، د پولۍ پرق ته ناست وي، د هغوی له پاره  

حیثیت لري چې پر ټولو خلکو باندې د لوږې ستونزه د یوې ورانونکې څونامي 
 منفي اغېز اثر کوالی شي، په تېره پر ښځو او ماشومانو باندې.
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 ونامي څ د لوږې 
 

۲۳ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
 

 څونامي د تاوتریخوالي  
 

 څلوېـښتمه مقاله رڅلو
 

په افغانستان کې د لوږې څونامیځپلو کوم ارقام چې د بېالبېلو ادرسونو او خیریه 
مؤسسو له خوا ورکول کېـږي، ښایي سل په سلو کې یو هم سم نه وي او د وږو  
او متضررینو شمېر له ورکړل شوو ارقانو نه لوړ وي؛ خو دا به یو تریخ حقیقت  

تشویش وړ دي. اوس تازه وي چې دا ټول ورکړل شوي ارقام ډېر او ډېر د  
( ملگرو ملتونو په تازه رپوټونو کې ویل شوي دي چې دوه نوي ۲۴/۰۸/۲۰۲۲)

لنډکي   یوه  په  تاند  د  لري.  نه  خوندیتوب  غذایي  افغانان  داسې    رپوټسلنه  کې 
 راغلي دي: 

 

پن» د  تاند)  کې  راپور  تازه  یوه  په  پوهنتون  براون  د  لسمه(  سنبلې  د  جشنبه، 
افغانستان د بشري ناورین وضعیت تر بل هر وخت ډېر کړکېچن ښودل شوی او  

 .سلنه افغانان غذایي خوندیتوب نه لري۹۲ویل شوي،چې 
 .سلنه وه۶۲سرچینه زیاتوي،چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال دغه کچه 

سلنه افغان ماشومان د غذایي خوندیتوب له   ۵۰راپور زیاتوي،چې اوس مهال  
نشتوالي کړیږي، هغه ارقام چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ د پای ته رسېدو په  

 .نسبت پینځه برابره زیات شوي دي
 

مل د  مهال  ورته  له  په  څرګندوي،چې  ارقام  سازمان  پراختیایي  د  ملتونو  ګرو 
افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتو او د نړیوالو مرستو له دریدو سره د  

 .سلنه په فقر کې ژوند کوي ۹۷څلوېښت میلیوني نفوس 
 

طالبانو د لومړۍ واکمنۍ د پای ته رسېدو پر وخت   دا په داسې حال کې ده،چې د 
 ...« سلنه وه ۸۰کې د فقر عمومي سطحه  ۲۰۰۱په 
 

https://taand.net/?p=213509


 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  

  246 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

دغه راز ملگرو ملتونو د خپلو نورو بیانونو په لړ کې دا ځل هم اندیښنه څرگنده  
( میلیونه افغانان د لوږې څونامي له وژونکو څپو سره  ۱۹کړې ده چې نولس )

مخ دي. د ملگرو ملتونو د بشري مرستو چارو کې د سرمنشي مرستیال مارتین 
د لوږې نه د خالصون په  گریفیتس د یوه بیان په ترڅ کې وړاندیز کړی دی چې  

موخه باید د افغانستان بانکي سیستم پیاوړی شي. د بي بي سي پښتو په یوه رپوټ 
 کې ښاغلي  

 ویلي دي: داسېمارتین گریفیتس 
 

بشر د  ملتونو  ملګرو  مارټین  »...د  مرستیال  سرمنشي  د  کې  چارو  مرستو  ي 
ګریفیټس ویلي، باوري دی چې یوازې بشري مرستې د افغانستان د بې وزلۍ  
روان کړکېچ تر ُعهدې نه شي وتلی او ددغه هېواد د بانکي سیستم پیاوړي کولو  

 .ته اړتیا ده
 

نیمایي برخه   ۱۹نوموړی وایي   افغانستان د وګړو نژدې    میلیونه خلک چې د 
 .جوړوي، د خوړو په ناخوندیتوب کې پاتې کېږي

 

دی وایي، دا چې افغانستان کې شپږ اعشاریه شپږ میلیونه وګړي خوراکي توکو  
او مرستو ته سخته اړتیا لري، په نړیوال کچ دا لومړنی هېواد دی چې د شدیدې  

 .بې وزلۍ کچه پکې په لویه پېمانه ښودل شوې
 

توي، د افغانستان اقتصاد ته باید اوږه ورکړل د ملګرو ملتونو دغه چارواکی زیا
بېرته فعال او له نړیوال مالي سیستم سره ونښلول   شي، "بانکي سیستم پیاوړی،

 « ..."شي. د روغتیا او اوبو په شان لومړني خدمتونه پیاوړي او وساتل شي
 

ام کال د اگست په پای کې د ملگرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې   ۲۰۲۲د  
خبرې د   او  مطرح  موضوع  باب  په  لوږې  او  ستونزو  اقتصادي  د  افغانستان 

اقتصادي   افغانستان  د  چې  وشوه  یادونه  سره  جدیت  په  هلته  وشوې.  ورباندې 
وضعیت ډېر په بد حالت کې دی او مرستندوی هېوادونه باید خپلې مرستې جاري  

افغانستا د  خبرې  کومې  چې  کې  غونډې  یادې  په  شورا  امنیت  د  د  وساتي.  ن 
کې داسې   رپوټاقتصادې بحران په باب شوي دي، هغه د بي بي سي په یو  

 راغلي دي: 
 

»د بشري مرستو برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین گرېفېتس  
شورا ته وویل افغانستان د بشري حقونو، اقتصاد، اقلیم، لوږې او مالي  امنیت  
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سیستم په برخو کې له ال خرابېدونکي کړکېچ سره مخ دی. هغه یو وار بیا پر  
 .هېوادونو غږ وکړ چې له افغانستان سره خپلې مرستې ونه دروي

 

ښت او  ښاغلي ګرېفېتس په وینا نږدې نولس مېلیونه افغانان د خوړو له جدي کم
 .شپږ مېلیونه پکې د لوږې خطر ته مخامخ دي

 

ډېر نفوس چې شاوخوا څلېرویشت مېلیونه کېږي بشري   نیمایي  هغه وویل تر 
مرستو ته اړتیا لري او شاوخوا درې مېلیونه ماشومان د خوارځواکۍ خطر سره  
مخ دي او په دوی کې له یوه مېلیون ډېر یې له داسې شدیدې خوارځواکۍ کړېږي 

 درملنه یې ونشي مري...«  چې که
 

اوس ملگرو ملتونو داسې څه ته اشاره کړې ده چې په ریښتیا په افغانستان کې د  
لکه څنگه چې   گڼلی شو.  یې  او طریقه  یوه ښه الره  له منځه وړلو  د  بیوزلۍ 
مخکې هم یادونه وشوه چې د ملگرو ملتونو اړوند چارواکو ویلي دي چې: »...  

افغانستان د بې وزلۍ روان کړکېچ تر ُعهدې نه شي یوازې بشري مرستې د  
 «وتلی او د دغه هېواد د بانکي سیستم پیاوړي کولو اړتیا ده.

 

په ریښتیا سره چې وږي ته خیرات ورکول د حل الره نه ده، بېوزالنو ته د کار 
 زمینه برابرول او د دایمي عاید زمینه جوړول په کار دي، نه دایمي خیرات. 

 

کدارانو له حکومت نه څه باندې یو کال تېر شو، دوی اوس پوه شول د نویو وا
په   میلیونه ماشومان  پایله کې څلور  په  د لوږې څونامې  افغانستان کې  په  چې 

 خوارځواکۍ اخته دي.  
 

او راتلونکي ژوند  اوسني  او کوچنیانو په  د دې ماشومانو  دا خوار ځواکي به 
ر خلک او واکداران نه پوهېـږي او  باندې څومر منفي اغیز کوي، په دې هم ډې

څومره اوسنۍ او راتلونکې نسلونه متاثره کوي، دا په خپله یوه را روانه غمیزه 
 ده چې افغان ټولنه او نوي نسلونه به ورسره الس گرېوان وي.  

 

په افغانستان کې د ماشومانو او کوچنیانو د خوارځواکۍ د نویو شمېرو په باب د 
 راغلي دي:  داسېتاند په یوه رپوټ کې 

 

تاند) پنجشنبه ، د سنبلې درېیمه( د طالبانو د واکمنۍ د عامې روغتیا وزارت »
میلیونه افغان ماشومان د بشري او اقتصادي ناورین له امله په    ۴تایید کړه،چې  

 .خوار ځواکۍ اخته شوي
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همغږي   پروژې  د  خوندیتوب  غذایي  د  ماشومانو  د  اړوند  وزارت  یاد شوي  د 
ړیوالو وغوښتل،چې له دې وضعیت څخه د افغان  کوونکي احمد شاه امینزي له ن

 .ماشومانو په ژغورلو کې عاجله مرسته وکړي
سلنه    ۸۰مخکې د ماشومانو د ژغورنې په نوم یوه بهرني بنسټ ویلي وو،چې  

 .افغان ماشومان د شپې نهر ویده کیږي
د طالبانو د روغتیا وزارت مقام بیا ویلي،چې د افغان ماشومانو وضعیت درک  

غو کسانو ته،چې هېواد نه لیرې یا بهر دي،سخت دي خو که څوک له کول ه
نیږدې دوی وویني ور معلومه به شي،چې د افغان ماشومانو او د دوی د کورنیو 

 .وضعیت د زغم وړ نه دی 
د هغه په وینا، فقر، وچکالي او بې کاري سبب شوي،چې په خوارځواکۍ د اخته 

 .ورسیږيمیلیونو تنو ۴افغان ماشومانو شمېر تر 
په افغانستان کې فقر، وزګارتیا او د ماشومانو خوارځواکي د طالبانو له واکمنیدو  
کې   برخو  ټولو  په  سره  واکمنیدو  له  دوی  د  ،خو  وو  موجود  هم  مخکې  څخه 

 .بیساری زیاتوالی راغلی
یو شمیر نړیوالو سازمانونو د طالبانو د واکمنۍ له لومړیو میاشتو په دې اړه 

او د افغانستان د بشري ناورین له خبرداري سره ېې په دې    راپورونه خپرول
 .برخه کې د عاجلې پاملرنې غوښتنه کوله

دوی ضد   د  او  اساسه  بې  راپورونه  ډول  دا  ویاندویانو  او  چارواکو  طالبانو  د 
 .«تبلیغات ګڼل او یو شمېر تبلیغاتي مبلغین خو ېې ال اوس هم ورته خبرې کوي

 

په افغانستان کې د لوږې څونامي یو عامه ستونزه ده، دا چې سیاسیون او اړوند 
مسؤلین څه کوي، هغه ټولو ته مالومه ده؛ خو زموږ د ټولنې روڼادي او قلموالو  

ستونزې    څوناميد ستونزې له پیل نه تر اوسه خپله دنده ترسره کړې، د لوږې  
ورې رسولي دي او د پایلو په او پایلې یې د مسؤلینو او نړیوالو ترغوږونو پ 

به یې دلته وړاندې کړم چې د   بېلگهبرخه کې یې څرگندونې کړې دي. یوه وړه 
ې څه موده پخوا په افغان میډیا کې ترسرلیک الند«  له ولږې سره سیاسي لوبې»

 خپره شوې ده:
 

بشري تاریخ د ګڼو دیکتاتوریو دا چلند په حافظه کې لري، چې خپل ولس یې »
بشري حقونو ته یې   -وږی، نالوستی، بېخبره او محروم ساته، چې خپلو سیاسي 

 .پام نه شي او تابع پاتې شي
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Liwal_gh_l_sara_s_l.pdf
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کیسه غوندې لرو، چې: ګواکې کوم پاچا  موږ هم په خپلو عامیانه روایاتو کې څه  
خپل زوی د وږیو چرګانو کوډلې ته بوولی و او بیا یې لږه دانه په الس کې  
ورکړې وه، او هغه لیدل، چې وږي چرګان یې څنګه تر قدمونو الندې توغړیږي 

 :او دانه غواړي... بیا یې ورته ویلي وو
 

و دغسې به دې تابع بچی! خلک چې وږي ول او ستا په الس کې ډوډۍ وه، ن
وي، خو که ماړه شول، نو یاغي کیږي، حقونه غواړي، په واک کې خپله ونډه  

 .غواړي، ښه ژوند غواړي او... د انسانانو غوښتنې پای نه لري
 

 ! دا په یاد ولره، چې تر ټولو ښه رعیت وږی رعیت دی
 خو، 

په   او  لري  کې  حافظه  په  هم  پاڅونونه  خونړي  ولسونو  وږیو  د  ولږه  تاریخ 
 . راخوځېدلې پرګنې هم، چې خورا ژور بدلونونه یې رامنځ ته کړي دي

 

 د رومي مرییانو له سپارتاګوسي پاڅونه رانیولې په چک هېواد کې د جان هوس
Jan Hus   ینهوس( د پلوي بزګري پاڅونونو او بیا د فرانسې تر ستر انقالب(

 . پورې، چې د بشریت برخلیک یې پر بل مخ واړاوه
 

تاریخ دا هم نه هېروي، چې ولږې راپاڅولي پاڅونونه بیا یوازې په ډوډۍ قناعت 
نه کوي، د بشري حقونو نړیواله اعالمیه هم راباسي او د کلیسا اقتدار ته هم د  

 .پای ټکی ږدي
 

کشیشان د خپلو ګیوتینونو په تېغونو ریبي او له هغو بدنونو څخه ټولې زبېښلې 
ونه یې د اېډیولوژیو په نامه د خلکو له وږیو رګونو  وینې راباسي، چې سلګونه کل

 . څخه څښلې دي
 

د افغانانو ولږه که د دې لپاره وي، چې ښوونځي، عصري علوم، بشري حقونه، 
ولسواکي او یو عصري انساني ژوند ترې هېر کړای شي او بېرته یې ډبر پېر  

 ...ته ورستانه کړي
 

 .نو دا سرچپه پایله هم درلودالی شي
 

 . وږیو پرګنو قهرېدلې څپې هغه سېالو ته ورته دي، چې هرڅه وړيد 
 . لوړ منارونه هم ،ان د خلکو له سرونو جوړ شوي لوړ
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 «.زه یې نه وایم، د تاریخ ټولنپوهنیزه لوستنه یې وایي
 

د حکومتونو د ناسمو سیاستونو، جگړو، طبعي پېښو، اقلیمي بدلونونو او... په 
پایله کې افغانستان او خلک یې د لوږې له یوې وژونکې څونامي سره مخ شوي 

همدا اوس د افغانستان نه پنځوس سلنه  دي او متضررین یې ټول عام خلک دي. 
حالت د ماشومانو   خلک گدایي ته ناست دي چې په دوی کې تر ټولو زورونکی

 او ښځو دي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ونامي څ د لوږې 
 

۲۴ 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې  
 

 د تاوتریخوالي څونامي 
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 څلوېـښتمه مقاله پنځه 
 

 
 

ام میالدي( په افغانستان کې د یو سخت ژمي د راتگ ښکالو ټول ۲۰۲۲سږکال )
خلک اوري، نړیوال خیریه بڼسټونه او په خبره پوه خلک په دې پوهېـږي چې  
بیا به پر بیوزلو کورنیو څه راځي او څومره انساني تلفات او ناورین به رامنځته 

 کېـږي. 
 

افغانستان پر خلکو باندې ډېری شیان ت   ;حمیل شوي دي: اوږده ناروا جگړهد 
لوږه، بېالبېلې ناروغۍ، دیکتاتوري نظامونه او ځینې داسې قوانین چې د نړۍ  
په هېڅ گوټ کې نه شته، خو په افغانستان کې په دودیز ډول پر ټولنې او خلکو 

 باندې حاکم دي. 
 

یې   داسې  او  دي  رانیولي  ستوني  له  څونامي  لوږې  د  افغانستان خلک  د  اوس 
 وي لکه لیوه چې خپل ښکار ترستوني رانیولی وي او کشکاږي یې. زور
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 سازمان؟ د ملگرو ملتونو د خوړو نړیوال  د لوږې څونامي نو توره وي که سپینه
نه   پوره خواړه  ته  تنو  نهو  کې  کسانو  لسو  په  کې  افغانستان  په  دي چې  ویلي 
وررسېـږي. کوم ارقام چې د ملگرو ملتونو اړوندې څانگې وړاندې کوي، په 
نه  پوره خواړه  ته  افغانانو  میلیـونه  اوسمهال شل  هغو کې ویل شوي دي چې 

 رسېـږي.
 

 
 

میلیونه افغانان   ۲۴سره صلیب اټکل کړی دی چې په راوران ژمي کې  نړیوال  
میلیونو خلکو له   ۲۴بېـړنیو مرستو ته اړتیا لري، د همدي اړتیا له مخې یې د  

پاره د مرستې غږ کړی دی، دا چې مرستندوی هېوادونه به څومره په دې مرستو  
السه شي، څه  کې گډون وکړي، تراوسه مالومه نه ده او بیا که څه مرستې تر

 ډول او څومره به اړمنو کسانو پورې ورسوال شي؟  
 

دا ستونزمن کارونه او دا ستونزمنې پوښتنې همدا اوس چې ال ژمی پیل شوی نه 
 دی او الرې ال بندې نه دي، ملگرو ملتونو او سره صلیب مطرح کړي دي. نور 

 

 په الندې لنډ راپور کې: تاندحال د 
 

افغانان عاجلو مرستو ته  ۲۴»نړیوال سور صلیب:د ژمي راتګ سره   میلیونه 
 اړتیا لري

https://da.azadiradio.com/a/32096688.html
https://taand.net/?p=214392
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د سره صلیب نړیوال سازمان په افغانستان کې له    مه( ۴تاند:) دوشنبه ،د میزان  
 .میلیونه خلکو سره د عاجلو بشري مرستو غوښتنه کړې ده۲۴څه 

له   ژمي  د  ته خلک  مرستې  دغې  ویلي،چې  کې  اعالمیه  یوه  په  سازمان  دغه 
 .رارسیدو سره شدیده اړتیا لري

ندویه  سره صلیب ټینګار کړی،چې د وضعیت خرابوالي ته په کتو سره، مرست
 .سازمانونه باید افغانستان کې د فعالیت ژر تر ژره الره پیدا کړي

څه موده مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا هم په  
 .میلیونه خلکو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې وه۲۴افغانستان کې له 

ځپلي او    یادې ادارې ویلي وو،چې وروستیو طبیعي پېښو، قحطۍ افغانان سخت
 .د ژمي له رسېدو سره به ېې ژوند سختو مشکالتو سره مخامخ شي

سلنه خلک د فقر تر ۹۰د نړیوالو ادارو د ارقامو له مخې، د افغانستان نیږدې  
 «.کرښې الندې ژوند کوي

 

د لوږې څونامي په اوږد مهاله خطرونو کې لومړی خطر ماشومانو ــ کوچنیانو 
او بارداره مېـرمنو ته پېښېـږي او دا دی لومړنۍ نښې یې زموږ په څونامي څپلې 
ټولنه کې راښکاره شوې چې هغه د خوارځواکۍ ستونزه ده. د ملگرو ملتونو د  

شومانو کې "خطرناکه"  ماشوم ژغورنې ادارې رپوټ ورکړی دی چې: »افغان ما
 سلنه ډېره شوې«   ۵۰خوارځواکي تر 

 

 په یوه برخه کې داسې راغلي دي:  رپوټد یاد 
 

وایي، ګڼ افغان  »په افغانستان کې د ماشومانو ژغورنې اداره یا سېف د چېلډرن  
 .ماشومان له "خطرناکې خوارځواکۍ" سره مخ دي

 

دغه بنسټ په خپل تازه رپوټ کې ویلي، د روان میالدي کال له جنورۍ میاشتې 
راهیسې د دوی ګرځنده کلینېکونو ته له "خطرناکې خوارځواکۍ" سره مخ ګڼ 

 .سلنه لوړه شوی دی ۴۷ماشومان وروړل شوي او شمېر یې دې موده کې 
 

ېف د چېلډرن وایي، د دوی له ډلې یې ځینې له دې کبله مري چې په وخت یې س
 .درملنه نه کېږي

 

چې نن دوشنبه یې خپور کړی، همدا   دغه نړیوال بنسټ په خپل تازه رپوټ کې،
ګرځنده روغتیایي ډلو په تېره جنورۍ میاشت    ۵۷راز ویلي، د سېف د چېلډرن  

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-63457150
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  254 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

وو، خو په وینا یې، تر تېر    درمللي   له خوارځواکۍ سره مخ ماشومان  ۲۵۰۰کې  
 .ته ختلی  ۴۲۷۰شاوخوا  سپتمبر میاشتې دا شمېر یو دمي

 

د ماشومانو ژغورنې ادارې په خبره، په افغانستان کې په وروستیو څو میاشتو  
کې په داسې حال کې د خوارځواکۍ درملنې خدمتونو غوښتنه ډېره شوې چې په  

کې د لوږې تر ټولو ناوړه ناورین سره مخ  دغه هېواد کې ګڼې کورنۍ په تاریخ 
 دي او ترې د وتلو لپاره هلې ځلې کوي...« 

 

د لوږې څونامي دومره زور اخیستی دی چې خبره د وښو خوراک ته هم ورسېده.  
 کښلی دی:  رپوټ تاند د گاردین ورځپاڼې په حواله داسې

 

په افغانستان کې د بشري ناورین له شدت او په   مه(۲۸»تاند:) دوشنبه،د سنبلې  
هم مهاله توګه، د دغه ناورین د مقابلې لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د کمیدو  

 .اعالن د بشري فاجعې د رامنځته کیدو وېره زیاته کړې ده
 

یوه   په  ورځپاڼه  ګارډین  بریتانیا  افغان  د  ځپلې  ناورین  یوې  د  کې  راپور  تازه 
 .کورنۍ کیسه کوي، چې ځینې وخت له لوږې وښو خوړلو ته اړ شوي

 

ګارډین لیکي:» وچکالۍ، اقتصادي ځوړتیا او د خوراکي توکو د بیو لوړوالي  
 «.میلیونونو تنه له لوږې سره مخ کړي دي

 

د یوې بېوزلې کورنۍ غړي ګارډین ته ویلي: »د سږ کال له وچکالیو سره ژوند  
ستونزمن دی. ځینې ورځې د وښو له خوړلو پرته بله چاره نه لرو. دا دې المل  
شوی، چې زوی او مېرمن مې ناروغ شي. ډاکتر ویلي، چې کولمو ته یې زیان 

 «.رسېدلی دی
 

  ۵۰ېدو په ځای کې یې د غنمو بیه د دغو کورنیو یوه بل غړي ویلي، چې د اوس
 .سلنه لوړه شوې او هغوی د خوراکي توکو د پېرلو وس نه لري

 

هغه ویلي: »داسې ورځ مې په یاد نه راځي، چې ماشومانو مې په ورځ کې درې  
 وخته ډوډۍ خوړلې وي...« 

 

یو  پر  لکه  ده  حاکمه  داسې  څونامي  لوږې  د  باندې  افغانانو  او  افغانستان  پر 
نسان چې خپکۍ پرته وي. خلک شکایت کوي او چغې وهي، د اورېد خوبوړي ا

https://taand.net/?p=214130
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  255 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

هېڅوک نه شنه. میډیا د ستونزو پرلپسې راپورونه ورکوي؛ خو د خلکو ستونزې  
 هماغسې چې وې، هماغسې دې، او کوم بدلون نه پکې راغلی. 

 

په افغانستان کې د لوږې د ستونزو په باب د میډیا د څو راپورونو سرلیکونه دا 
 دي: 

 

                         :تاند
 »افغانستان سره د ملګرو ملتونو بشري مرستې کمیږي«، 

 

 :تاند
 

سلنه افغانان د خوراکي توکیو د کمښت سره مخ  ۸۹»نړیوال خوراکي پروګرام:
 دي«، 

 

 بي سي پښتو:  بي
 

 کال کې تر ټولو خپه وګړي وو«، ۲۰۲۱»سروې: د افغانستان خلک 
 

 :                      تاند
 

ژوند   سلنه افغانان په نړیوالو بشري مرستو خپل۵۹»د کډوالو نړیوال سازمان:
 تامینوي«،

 

                       پښتو:بي بي سي 
 

میلیونه افغانان کافي خواړه نه لري، مرستو ته    ۱۹»د خوړو نړیوال پروګرام:  
 اړ دي«، 

 

 :                          پښتو بي بي سي
 

 سلنه" لوړې شوي«  ۴۷»افغانستان کې د "اوړو بیې 
 

ورځ تربلې مرگونې کېـږي او له خلکو سره ډار ورځ    د لوږې څونامي څپې
تربلې ډېـرېـږي. یو فیسبوک کارن ښاغلي محمد خالد خالد خپل ډار داسې څرگند 

 کړی دی: 
 

https://taand.net/?p=213991
https://taand.net/?p=213793
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-62837714
https://taand.net/?p=213577
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-63274364
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-61762979
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  256 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

»له قرائنو داسې ښکاري چې )هللا دې نکړي( راتلونکي ژمي کې به حالت داسې 
از او  شي چې درې وخته ډوډۍ خوړل او کوټه ګرمول به اکثره خلکو ته امتی

 عیاشي ښکاري!
 هللا دې خیر وکړي لوږه ورځ تر بلې خونړۍ کیږي.« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــ د لیکوال بیوگرافي:  ۲۶
 

مه ۲۳م کال د دسمبر په  ۱۹۵۷پوهندوی محمد آصف بهاند د محمد عمر زوی، د  
نیټه د کابل د چهاردهي په شکرهللا خان نومي کلي کې زیږیدلی دی. لومړنۍ زده 
کړې یې د کابل د عالوالدین په تجربوي ښوونځي کې کړي دي، بیا یې د کابل په  
محمود طرزي لیسه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ، خو دولسم ټولګی یې د 

 میدان ښار د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه.
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  257 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

 

په    ۱۳۵۵د   ادبیاتو  او  د ژبو  پوهنتون  کابل  د  یې  کې  میاشت  په  د حمل  کال 
کال یې د لیسانس سند تر    ۱۳۵۸لوړې زده کړې پیل کړې او په    پوهنځي کې

السه کړ. له فراغت نه وروسته د کابل د روښان په دارالمعلمین کې د ښوونکي 
 په توګه ومنل شو. 

کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په علمي کدر کې   ۱۳۶۰په  
کال کې یې د استاد صدیق روهي په الرښوونې د ماسترۍ   ۱۳۶۶ومنل شو. په 

 د تیزس دفاع وکړه.
 

کال راهیسې شعر وایي، نوی شعر ډیر لیکي، کله، کله    ۱۳۵۶آصف بهاند له  
او  شعرونه  ،یوه نیمه غزله او قصیده هم لیکي. په سل ګونو علمي تحقیقي مقالې

یې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه د باندې په معتبرو علمي مجلو او  کتابونه 
 بریښنایي خپرونو کې نشر شوي دي. 

 

لسیزه کې د څو کلونو له پاره د کابل پوهنتون   یتمهـټې په شپېـد هجري شمسي ن
 د علمي مجلې )اجتماعي علوم( د مرستیالۍ دنده ورله غاړې وه. 

دغه راز د هجري شمسي نیټې په شپیتمه لسیزه کې د اوږدې مودې له پاره د  
رادیو افغانستان د روزنې ادارې د علمي پروګرام »موږ او اوریدونکي« لیکوال  

 پاتې شوی دی.
 

 آصف بهاند د افغانستان د لیکوالو ټولنې د مرکزي شورا غړی و.
 

او فرهنګي   باندې یې په لسګونو علمي  د  او له هیواد څخه  په هیواد کې دننه 
سمینارونو کې ګډون کړی، مقالې یې ورته لیکلي دي او په یادو سیمینارونو کې 

 یې لوستي دي. 
 

ن د فرهنګ ټولنې د منشیتوب  په ماسکو کې د اوږدې مودې له پاره د افغانستا
 او د یادې ټولنې د ادبیاتو د څانګې مسولیتونه ورله غاړې وو. 

 

د سویدن په بیالبیلو ښارونو کې، د سویدن هیواد او په سویدن کې د میشتو افغانانو  
  ر د فرهنګي ټولنو له خوا د مورنۍ ژبې سیمینارونو ته بلل شوی او د یو لکچر

ه برخه په کې اخیستې، مقالې یې ورته لیکلي دي او  په صفت یې کارنده او فعال
له سکندنویایي هیوادونو څخه د مورنۍ ژبې له راغلو ښوونکو سره یې د مورنۍ 
ژبې پر ستونزو او په پردي چاپیلایر کې د مورنۍ ژبې د زده کړې او ساتلو پر  
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  258 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

ستونزو او د حل پر الرو چارو غږیدلی، مشورې یې ورسره کړي او د سویدن 
 ستاکهولم، یوتیبوري او مالمو ښارونو کې یې ګڼ لکچرونه وړاندې کړي دي.   په
 

 آصف بهاند د خپل ادبي فعالیت په اوږدوکې دغه علمي کارونه تر سره کړي دي: 
 

 پورې )د لیسانس دورې مونوګراف(،  ۱۲۹۷څخه تر  ۱۲۵۰ـ پښتو ادب له  ۱
 

ـ شعر د پښتو کالسیکو شاعرانو له نظره )د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو   ۲
 له پاره علمي اثر(،

 

ـ د معاصر پښتو شعر شکل او مضمون )د پوهنملۍ علمي رتبې ته د لوړیدو   ۳
 له پاره علمي اثر(،

 

یل مسأ له )د پوهندویۍ علمي رتبې ته د  ــ په پښتو شعر کې د انځور او تخی  ۴
 له پاره علمي اثر(، لوړیدو

 

ښتو څانګو ــ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، لومړی کتاب، د کابل پوهنتون د نا پ  ۵
 له پاره درسي کتاب )ګستـتـنر چاپ(،

 

ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، دویم کتاب، د کابل پوهنتون نا پښتو څانګو له   ۶
 پاره درسي کتاب )کستـتـنرچاپ(،

 

ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، دریم کتاب، د کابل پوهنتون د نا پښتو څانګو    ۷
 درسي کتاب )ګستـتـنرچاپ(، 

 

ـ د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې منظوم متون، د پښتو څانګې درسي کتاب    ۸
 )ګستـتـنرچاپ(، 

 

کتاب   ۹ درسي  پښتوڅانګې  د  متون،  منظوم  دورې  اوسنۍ  د  ادبیاتو  پښتو  د  ـ 
 اپ(، )ګستـتـنرچ

 

کتاب   ۱۰ درسي  څانګې  پښتو  د  منتخبات،  دستارنامې  د  خوشال  د  ـ 
 )کستـتـنرچاپ(، 

 

  ۱۳۶۶ـ د کوچنیانو ادبیات، د چاپ او خپرونو د دولتي کومیټې له خوا په    ۱۱
 کال کې خپورشوی دی او دویمه درجه مطبوعاتي جایزه یې ګټلې ده، 
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  259 وناميڅ د تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې

، په    ۱۲ دانش  کال په کابل کې    ۲۰۰۹ـ مروره مځکه )د شعرونو ټولګه(  د 
 ،هشوی ده خپرخپرندویې ټولنې له خوا 

 

کال کې چاپ شوی دی، مومند   ۱۳۹۱ـ الرورکي الرویان، لومړی ځل په    ۱۳
کال په جوالی کې په   ۲۰۱۷د  خپرندویې ټولنې خپور کړی دی او دویم ځل  

 شوی دی،   لیکه کې پرین افغان جرمن آنال
 

ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن: آصف    ۱۴
په   کال په کابل کې چاپ شوی دی، مومند خپرندویې ټولنې په    ۲۰۱۸بهاند، 

 جالل آباد کې خپور کړی دی، 
 

( نورې کیسې، لیکوال: هانس کریستین ۹ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ او نه )  ۱۵
کال په جنوري کې په افغان جرمن آنالین    ۲۰۱۸اندرسن، ژباړن: آصف بهاند، د  

 دی،   شوی کې پر لیکه
 

لنډۍ او د ثبتولو ستونزه، ، د    ۱۶ افغان جرمن    کال په جون کې په  ۲۰۱۸ــ 
 شوی دی،   لیکه آنالین کې پر

 

(  د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالت)د کوچنیانو ادبیات،ــ    ۱۷
په افغان جرمن آنالین    ( کال په اگست کې،۲۰۱۷، د دوه زره اوه لسم ) ټوک  دویم

 پورتال کې پر لیکه شوی دی،  
 

میاشت کې    کتوبرا  کال په   ۲۰۱۸ــ د باران سیوری )د شعرونو ټولگه(، ، د    ۱۸
 شوې ده، لیکهپه افغان جرمن آنالین کې پر 

 

تعلیمــ    ۱۹ د    د  ټولگه(،  مقالو  )د  د نوي نسل روزنه  او  په    ۲۰۱۹ډیوه  کال 
 شوی دی،  لیکه فبرورۍ میاشت کې، په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر

 

کیسې،    ۲۰ نورې  شپږ  او  جامې  نوې  امپراتور  د  کریستین ــ  هانس  لیکوال: 
کې په افغان جرمن    یاشتمی مکال په    ۲۰۱۹اندرسن، ژباړن: آصف بهاند، د  

 دی،  شوی آنالین کې پر لیکه
 

د افغانستان له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه )د مقالو    ــ  ۲۱
م کال په سپتمبر میاشت کې، په افغان انالین پورتال کې پر   ۲۰۱۹ټولگه(، د  

 شوی دی.   لیکه
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)د ډنمارک او ډنمارکیانو په باب د ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې  د  ــ    ۲۲
میاشت کې، په افغان   جنورۍم کال په    ۲۰۲۰د  ، لومړی ټوک،  مقالو ټولګه(

 شوی دی.  لیکهپر انالین پورتال کې 
 

م کال په   ۲۰۲۰د    )شعري ټولگه(،  یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!  ــ    ۲۳
 شوی دی. لیکه پرمیاشت کې، په افغان انالین پورتال کې  مارچ

 

میاشت کې، په    اپریل م کال په    ۲۰۲۰د  ،  ، لومړی ټوکژوندي یادونهــ    ۲۴
 . شوی دی لیکهپر افغان انالین پورتال کې 

 

میاشت کې، په    جوالی م کال په    ۲۰۲۰د  ــ د تللو یادونه، لومړی ټوک،    ۲۵
 شوی دی.  لیکه پرافغان انالین پورتال کې 

 

، راشه! چې سترگې مې له مځکې نه راټولې کړمه، )څلورمه شعري ټولگه(ــ    ۲۶
شوی    لیکه  پرمیاشت کې، په افغان انالین پورتال کې  کال په سپتمبر    ۲۰۲۰د  

 دی، 
لومړی ټوکښـځـگـلې  ــ  ۲۷ په    ۲۰۲۰د  ،  ،  میاشت کې  نومبر  په  افغان کال 

 شوی دی،   لیکه جرمن پورتال کې پر
  ۲۰۲۱ــ مورې مننه چې ویده دې کړمه )پنځمه شعري ټولگه(، د  ۲۸

 شوی دی،  لیکه افغان جرمن پورتال کې پرکال په مارچ میاشت کې په 
کال    ۲۰۲۱ــ مورنۍ ژبه، تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې، دا کتاب د    ۲۹

 شوی دی، لیکهن جرمن پورتال کې پر اپریل میاشت کې په افغا
  ، (ې او مړینههڅ  ــ فرهنگي  علمي  ،ژوند  د استاد شریف بهاندیو څراغ )ــ    ۳۰

 لیکه  میاشت کې په افغان جرمن پورتال کې پر  په جوالیکال    ۲۰۲۱دا کتاب د  
 . وی دیش
 

مقدمه، توضیحات او   ،کورونایي لنډۍ )د کورونایي لنډیو لومړنۍ ټولگه(ــ   ۳۱
افغان   په جوالیکال    ۲۰۲۲دا کتاب د  ،  : آصف بهاندراټولونه میاشت کې په 

 شوی دی.  لیکه جرمن پورتال کې پر
 

میاشت کې، په افغان   جوالیم کال په   ۲۲۲۰د د تللو یادونه، دویم ټوک، ــ  ۳۲
. شوی دی لیکه پرانالین پورتال کې   
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همدا  ،وناميڅد تاوتریخوالي  د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندېــ  ۳۳
 اثر. 

 

 چاپ یا آنالین کولو ته تیار: 
 

  ،هټولگ  یوهونو شعرــ د 
 

 . ړنیز کتابونهېـڅعنوانه  پنځه اوــ 
 

ډنمارک کې ژوند کوي او لکه پخوا په فرهنګي   پهپوهندوی آصف بهاند اوسمهال  
 زو او تخلیقي کارونو ته دوام ور کوي.ـړنیېـکارونو کې فعال دی، خپلو څ

 پای


