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۱۵/۰۵/۲۰۲۰                 آصف بهاند

                   

 پورې ن او مدفنله اورني تر کف
 

 تاوتریخوالی
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي
 

 مه برخهنولس
 

 
 

ږي یعنې کله چې ښځه حامله وي، له ښځې ـزموږ په ټولنه کې له ماشوم سره تاوتریخوالی د مور له نس نه پیل کې
نور خلک ماشوم سره تاوتریخوالی دی.  پراته لهد مور په نس کې ېغه توگه نپه  ،رواني تاوتریخوالیسره فزیکي یا 

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

رخه کې الرښونې نه دي کړي. خوشال په خپل مشهور اثر  بداسې نه ده چې زموږ پخوانیو مشرانو او قلموالو په دې 
او له هماغه دستار نامه کې په ټینگار سره ویلي دي چې کله ښځه حامله شي، د ماشوم روزل او تربیه له هماغه ځای  

 ږي. ـپیل کېوخته را
 

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

 

 »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 
ترپلي، بادگین طعام دې نه خوري، لکه مار، مزری مهیب څیز دې په ستر ګو نه گوري،  نه اخلي، تر لوړ دې نه 

 چې زړه یې ور ته وشي، هغه څیز دې زر وخوري.
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غم، غصه، جنگ، ژړا دې نه کا، چې په دا څیزونو کې چې مسطور شول، که برعکس یې وکا، د فرزند د زیان 
 ام مخ( ۶۵کال، ۱۳۴۵)خټک خوشحال، دستارنامه، پښتو ټولنه، کولو ډار دی...«  

 

 نېغهپه  دا عملونه چې زوروو،رواني پلوه له یې  هم او تاوتریخوالی کوو خو موږ له حامله مېرمنو سره هم فزیکي
کله   . دا خو دې پر خپل ځای وي،تاثیر کويمنفي ني او فزیکي حالت باندې اس کې  د ماشوم پر رونتوگه د مور په 

بیا تر مرگه پورې  او  ږي  ـیخوالی ورسر ه پیل کېرږېد، ال په اورني کې وي چې زموږ په ټولنه کې تاتـوزې  ماشوم  چې
 مونو خالص نه وي.  چې په کفن کې هم له چاودونو او ب

 

په یوه ورځ او یوه نېټه زموږ په هېواد کې تر سره شوي دي. د  ډولونه، همدا څو ورځې مخکې، د تاوتریخوالي دا 
پر روغتون باندې د برید له امله  چې د زېږېدو یو ساعت یې پوره نه و، ماشوم ېدليږزیي نو وکابل په برچې کې ی

 .ټپي شو

 
 

 ږل او مړیـد گور تیارو ته ولې یې یو شمېر بېگناه انساناناو په ننگر هار کې یې د ځنازې پر مراسمو برید وګړ او  
 ال په کفن کې په عذاب کړ. یې

 

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 
م خوله پټه نیولې او خوله کې گوته ور  وېدلي ماشږد نوي زې ،دې کوټه کې څوک شته هغوی پوه نه شي چې په

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

... ډاکترانو په یوه امن کوټه کې پرته له امکاناتو څخه، د پالستیک او تشناب کاغذ  په کارولو سره مرسته وکړه »
چې ماشوم دونیا ته راشي، د ماشوم »نو« یوې نرسې د یو دسمال په کارولو سره په خپلو السونو غوڅ کړ او د یوې 

 وتاړه.ورنرسې د ټیکري په یوې څنډې یې 
 

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

ن دي، خو موږ ډاډه وو چې یاد، په ډزو سره خالصه کړي. هغوی ویل چې مرستنچې دروازه د چیغو په څپو کې
 هغوی د خالصون له پاره نه، بلکې د وژلو له پاره راغلي دي...«

 

گړې د اور په دایره ج ځه او نوی زېږېدلی ماشوم د  ښا لیدلی چې د یو چا  چ دومره ستر ظلم په دې عصر کې چېرې، 
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 
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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

هاخوا منډه کړه. خو په وس کې یې پنځه شپږ ساعته جنګ روان و. دی بېرون ورته ناکراره و، دېخوا منډه کړه، "
 «" .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  
وک ویالی شي ږېدو سره سم د ډزو غږونه اوري او نازک بدن یې چرې او مرمۍ ور څیري؛ اوس نو څ ـمو له زې

له اورني چې دا وحشت نه دی او دا تاوتریخوالی نه دی. دا نوې او تازه غمیزه خپله ښیي چې زموږ له ماشومانو سره  
 ږي.ـتر کفن او مدفن پورې تاوتریخوالی کې

 

 الی شي؟سوم روڅه مفه لې ته کېناستگد سولې خبرې څه مانا ولري او د خبرو میز او جر به په دغسې حالت کې
 

تاوتریخوالي غندلی دی،  اهم له ماشومانو او خلکو سره د شاهنواز باقر زموږ د زمانې سترگور او زړور شاعر
 و په پته لیکل شوي دي چې:لومړی یې عکس ډیزاین شوی او په کې په انگلیسي ژبه د قاتلینو د بادارانو او حاکمان

 

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

 
 

 ي:د يکړ راخپ او بیا یې خپل دا بیتونه
 

 چې په مرمیو په غوږونو کې اذان وژني
 ماشومان وژنيوویشمې صدۍ خلک ـد ی

 

***** 
 !رهـــاقــي بـه راځــنــه کې د انسان ویـنـیـه دې چـپ

 لمونځ دې قضا شي ، خو په دې اوبو اودس نه کوم
 

باسي او د همدې وحشت په څپو کې   اټولنه کې انسانیت س زموږ پهولو سره ـ سره بیا هم  یړو او وینو توگله دومره ج 
تې نوزېږو ماشومانو مرسلري، روغتون ته د هغو  هم  ی رودونکی ماشومشتینی تلور میا ځوانه مور چې خپله څ  هوی

 بشپړ. د همدې کیسې  يغې وهچ د حورو او جنت شوقیانو وژلي دي او دا ماشومان له لوږې  یې  ته ورځې چې میندې  

 دلته ولولئ، راپور
 

نړیوال هم په سپین سترگۍ سره د افغانستان د روانې جگړې پر اور تیل پاشي او د خپلو گټو د ساتلو او خوندي کولو  
هېوادونو او ډلو سره مرسته کوي چې زموږ د وطن د وراني او د خلکو د وژلو اصلي عاملین له پاره رسماً له هغو 

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

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

ږي چې هوسۍ بالربه ده، سمدالسه خوړل ـمهال متوجې کی رد خوړو پ ،ښکار وروسته ترد یوې هوسۍ  ۍزمردا »
ګېډې ته ورننباسي، له ناهیلی وروسته چې د مور هڅه کوي چې د هوسۍ بچی بیرته  ئپه ډیرې وارخطای ،ږديـپرې

رار راخلي او د مور په څنګ کې ږي چې نور د هوسۍ بچی ژوندی نه دی، هغه د هوسۍ بچی په کـپه دې ډاډه کی
 یې اچوي او پخپله هم د هغوی په څنګ کې کښیني او د هغوی سیل کوي. 

 

ساعته تیر شول، د زمري   ۳د طبیعت عکاس او د پېښې عیني شاهد، گري وانډر والټ وویل: "د زمري د ویده کېدلو  
ږي چې ـږی متوجه کیـکله هلته رسینه حرکت زه اندیښمن کړم، زړه مې غټ کړ او خوا له یې ورغلم. ګری چې 

 ږي چې زمری د روحي سکتې له کبله مړ شوی دی.ـډیر وخت کی
 

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

 

 !« داسې وخت راباندې راغلی چې د حيوانيت ارزو وکړو
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