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 ۰۹/۰۳/۲۰۲۱                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 
 ښځې او د نشهٔ توکو کارول 

 

 مارچ اتمه  
 

 د ښځو نړیواله ورځ 
 

 

م( مې چې د مارچ د اتمې په پار کومې مقالې خپرې کړې وې، د هرې مقالې په پیل کې مې دا مقدمه  ۲۰۲۱تېر کال )
مې چې بیا د مارچ د اتمې په پلمه څه لیکلي دي، د هرې مقالې په پیل کې یو ځل   (۲۰۲۲)  سږکالخپره کړې وه،  

 بیا دا مقدمه خپروم. 
 

هم لکه د تېرو کلونو په شان غواړم د ښځـو د نړیوالې ورځې په پار گڼې داسې مقالې ولیکم چې    (۲۰۲۱)  سږکال
وتوانېـږم چې په ټولنه کې او د خلکو په  د مېرمنو په باب زموږ د ټولنې منفي او مثبت افکار څرگند کړي، څو  

افکارو کې د افغان مېرمنې اوسنی حالت خلکو ته وښیم. په مثبتو پاینتونو به یې خامخا ویاړو او په منفي به یې 
هغه څوک زورېـږي چې د ښځو د حقونو پلوي دي، پر متضررې خو هسې هم سور اور بل دی. د دې زورېدو او 

 ټوله هڅه دا وي چې د مېرمنو په باب د خلکو د اذهانو منفي اړخ په مثبت ډول بدل کړو.    اور بلېدو تر څنگه به مو
 

که زما  په مقالو کې د تلې منفي خوا درنه وي، ما به نه مالمتوئ، همدا مو خلک دي، همدا مو ټولنه ده او همدا  
په باب له دوی سره د تاوتریخوالي   یې د ښځو په باب نظر دی چې باید د بدلولو هڅې یې گړندۍ کړو. زه چې د ښځـو

او منفي کړونو یادونه کوم، اصلي موخه مې د ښځو د غږ جگول او له دې ناوړه حالت او ستونزو نه د دوی ژغورل  
 دي. 

 

 افغان مېرمن: 
 

 د مارچ د اتمې تر لمانځلو او ډالیو نه مو زه درتېره یم، 
 

 مه مې وهئ!
 

 مه مې رټئ!
 

 مه مې ښکنځئ!
 

 نور څه مه کوئ، د انسان په سترگه راته وگورئ! 
 
 

نشه کول جهانشموله ستونزه ده، یوازې د روږدو کسانو شمېر، د نشهٔ توکو نوعیت او د نشې کولو څرنگوالی توپیر  
لري. د رسمي ارقامو له مخې چې کورنیو او بهرنیو منابعو وړاندې کړي دي، په افغانستان کې درې میلیونه وگړي 

روږدي دي، خو زه وایم چې دا شمیره به تر دې هم لوړه وي او ورځ تر بلې په لوړېدو هم ده، بادرده خلک  په نشو
یې وایي او لیکي یې هم، خو څوک به د حلالرې په لټه کې شي. په همدې نږدې ورځو کې گران دوست انجنیر زهیر  

 انځور د کلماتو په قالب کې داسې وړاندې کړی دی:  حقیقتشینواري د دې ترخه 
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 ! »د ننګرهاروالیتي ادارې په خواکې
 

کابل د پاخه سرک په غاړه ، هره ورځ ، په رڼا ورځ، په لسګونو ځوانان ناست وي، ښکاره بې له    -جالل اباد  د  
 . ویرې او ډاره پوډر څکوي، خو هیڅوک ورته غږ غوږ نه کوي 

 

 د پورتنۍ صحنې په لیدلو مې ناڅاپه دا جملې ذهن ته راغلې: 
 

 ږي،بې شمیره ځوانان مو هره ورځ په جګړو کې وژل کیـ *
 

 بې شمیره ځوانان مو هر ورځ د پوډرو په نیشو اخته کیږي،  *
 

 بې شمیره ځوانان مو هره ورځ په قاچاقي الرو خارج ته روان دي.  *
 

 راتلونکی فقیر او غریب افغانستان زړو او امسا لرونکو بوډاګانو ته پاتې دی.« 
 

د دې په نشو روږدو کسانو یوه غوښنه برخه ښځې دي. کېدای شي دا خلک د خوند له پاره نشې او دود ونکړي،  
بلکې د روزگار د ستونزو له عذابه د څو شیبو کاذبې خوښۍ له پاره یې دې ډول نشو ته مخه کړې وي چې اوس له  

 دې تورې بال څخه خالصېدای نه شي.  
 

او د زړه سوي وړ دي. ما )آصف بهاند( پخوا هم د دې مجبورو او له ټولنې څخه   دا خلک په ریښتیا ډیر مجبوره
شړل شوو خلکو پر ژوند او مرگ باندې یوه مقاله لیکلې وه. دا مقاله ما هغه وخت ولیکله چې د همدې مجبورو او 

 له ټولنې څخه شړل شوو خلکو د مړیو له پاره د خښیدو ځای نه پیدا کېده. 
 

او حکومتي  په کابل غوندې   د پوښتنې هیڅ څوک نه شته. دولتي  د دې خلکو  یا شپـږ میلیوني ښار کې،  یو پنځه 
واکداران نه یوازې دا چې د دې پرمخ لوېدلو خلکو پوښتنه او السنیوی نه کوي، بلکې ډېر ځلې له همدې خوځنده  

ات میلیوني؟ په نامه، په داسې  مړیو نه سؤاستفاده هم کوي او د څو روپیو په بدل کې یې د حرکت مدني؟ او مظاهر
غیر انساني او غیر قانوني بڼه کاروي چې له یوې خوا د دوی په حرکت مدني؟ کې د گډون د حق الزحمې په ورکولو 
سره یې نور هم نشو او د تباهۍ کندي ته ورپورې وهي او له بلې خوا که د نشیانو د سیاهي لشکر پر اساس، که دا د  

وم واک او مقام تر السه کړي، دا به یوه بله داسې غمیزه وي چې د دې ټولنې او خلکو د  واک تږي بریالي شي او ک
 ویر ننداره به نوره هم اوږده کړي.

 

ام کال په دسمبر کې د یوې مقالې په ترڅ کې، په افغنستان کې د    ۲۰۱۸د    مرکز څېړنو یزوـسیمی او ستراتېژیکو د
رې میلونه ښودلی دی چې په هغو کې اته سوه زره ښځې دي. د دې  ټولو هغو کسانو شمېر چې په نشو روږدي دي د

 راغلي دي:  داسېرپوټ په یوه برخه کې 
 

په   پربنسټ  معلوماتو  د  ادارې  د  احصایې  مرکزي  د  افغانستان  ټول  ۱۳۹۶»د  افغانستان  د  کې  کال  ش  هـ 
یي توکو پر وړاندې د مبارزې دادارو د  میلیونه کسانو ته رسېده. له دغې جملې پهافغانستان کې د نشه۲۹.۷نفوس

نه بوخت دي، چې دافغانستان د ټول نفوس یي توکو په کارومعلوماتو پر بنسټ څه باندې درې میلیونهافغانان د نشه
 نږدې لس سلنه برخه تشکیلوي.

 

ییتوکو په کارولو زره یې هم هغه ماشومان شاملېږي چې د نشه۱۰۰زره ښځینه او  ۸۰۰په دغه درې میلیونه کسانو کې  
و له امله یې زره یې هغه کسان دي چې د زیاتو نشهیې توکو د کارول ۵۰۰بوخت دي. د روږدو کسانو له ډلېشاوخوا 

ټولنیز شخصیت له منځهتللی او په یوه ډېر بد حالت کې د ښار په کوڅو اوسړکونو کې خپل وخت تېروي؛ خو په دې  
یي توکو پهکارولو اخته دي، ولې وضعیت یې دومره نه دی  ډله کې پاتېنور هغه کسان شامل دي چې د بېالبېلو نشه

 اوسړکونو کې خپل وخت تېر کړي.« خرابشوی چې له خپل کور او کورنۍ لرې په کوڅو
 

 په نشو باندې روږدېدو ته چې متخصصینو کوم الملونه په نښه کړي دي، هغه ټول زموږ په ټولنه کې شته لکه: 
 

 ، ړهگ جــ د اوږدې مودې 
 

 ، بېکاري او فقرــ 
 

 ، کډواليــ بېځایه کېدل یا 
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 . السرسی اسانه ته توکوشهٔ نــ 
 

پښتو یو رپوټ خپـور کړ او په یاد رپوټ کې یې د افغانستان د وخت د روغتیا وزارت په  یو کال مخکې بي بي سي  
 حواله لیکلي وو چې په افغانستان کې دوه نیم میلونه وگړي په نشو روږدي دي چې څلوېښت سلنه یې ښځې دي. د یاد

 په یوه برخه کې داسې راغلي دي:  رپوټ
 

سلنه یې مېرمنې دي   ۴۰»د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي، دې هېواد کې نږدې دوه نیم میلیونه وګړي چې 
نشه یي توکي کاروي. یاد وزارت وایي، د لېرې پرتو سیمو مېرمنې دوه برابره ډېرې د ښاري مېرمنو پرتله په نشه  

 .یي توکو روږدې دي
 

زره مېرمنې نشه یي توکې کاروي، او هیڅ داسې    ۸۵۰عامې روغتیا وزارت د مالوماتو له مخې، په ټول هېواد کې  د  
 ولسوالۍ نشته چې په هغې کې دې څو مېرمنې روږدې نه وي...« 

 

د ښځو په نشو باندې د روږدېدو څه نور عوامل هم شته دی چې په هغو کې د نرواکې ټولنې حاکم شرایط ډېر رول  
 بله برخه ده:  رپوټي. په یاد رپوټ کې بي بي سي موندلي چې د ښځو د نشو اصلي علت نارینه دي. دا د هغه  لر
 

ه »بي بي سي وتوانېده چې د یوې لېرې پرتې ولسوالۍ داسې ځوانې ښځې سره خبرې وکړي چې په نشه یي توکو، پ
 .تېره په هیرویینو روږدې ده

 

چې د نشې عادت یې له خپل خاوند اخیستی او درې   دا ښځه نه غواړي چې هویت یې وښودل شي، خو ادعا کوي 
 :ماشومان یې هم روږدي شوي دي. هغې بي بي سي ته وویل

 

ماشومانو باندې لوګی زما د خاوند مور یې هم څکوي او پالر یې هم څکوي. زما خپل اوالدونه یې هم څکوي. په  "
پوف کوو، لویان لوګی څکوي او کوچنیانو ته یې ور پوف کوو. شل ورځې مې سخت درد الره او لس ورځې چې د  

 ."دیتوز دورې وخت وو نو هغه وخت مې ډېر زیات درد درلود. اوس بیا هیڅ درد نه لرم هیڅ شی نه لرم 
 

وې میاشتې را په دې خوا یې په یوه روغتیایي مرکز کې  کلنه کېږي، له ی  ۳۶دا ښځه چې په راتلونکې پسرلي کې  
درملنه کېږي او په دې توانېدلې چې د اوس لپاره نشې پرېږدي، خو وېره لري چې کور ته له تلو سره به بیا نشو ته 

 مخه کړي.« 
 

 
 

د بي بي سي په یوه بل رپوټ کې هم راغلي چې د نشو یو المل اوږدې جگړې دی، جگړې هم همدا نارینه کوي،  
پور یې یا ماشومان پریکوي او یا ښځې. همدا نارینه دی چې ښځه اړ کوي چې مخدرات وکاروي. د یاد رپوټ په  

 راوړل شوي دي:  داسېیوه برخه کې 
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سی گفت "بیشتر زنان بی»عبدالشکور حیدری، معاون اداره کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه به بی 
های شمالی و غربی" ثبت شده اند. به گفته او زنانی که شریک زندگی، برادر و پدرشان مصرف  معتاد در والیت

 .اندآنها را وادار به مصرف کرده کننده مواد مخدر بوده اند، 
 

او دلیل دیگر روی آوردن زنان به مواد مخدر در افغانستان را غم از دست دادن عزیزان و تسکین دردهای عاطفی  
کنند با مصرف مواد مخدر به گفته  داند. از طرف دیگر، زنان روستایی که کار سخت می با مصرف مواد مخدر می 

 ".سازندرا با مواد مخدر آرام میآقای حیدری "درد کار شاقه 
 

های کند. او زنی در یکی از ولسوالیبا یکی از زنانی صحبت کردم که یک و نیم سال است هروئین مصرف می
گوید سه  خواهد از وی نام برده شود، می دورافتاده افغانستان است که اعتیاد به مواد مخدر را از همسرش گرفته. نمی

 .ندکودکش نیز معتاد شده ا
 

کنیم." کنند. اوالدهای کالنم را دود پف می کنند، اوالدهای خودم هم دود می گوید: "مادر و پدر شوهرم هم دود می او می
گوید شوهرش "به زور مواد داد، یک دود  گوید بعد از عروسی متوجه شد که شوهرش معتاد است. این زن می او می

گفت دود کن، چند سال به همین شکل همرایش زندگی کردم، باالیم  یو دو دود، بالخره من هم معتاد شدم. به من م
 شوی".«فشار آورد که یک دود کن و هر مرضی که داشته باشی جور می

 

په نشو روږدو ښځو ژوند که له نږدې ولیدل شي او که په دې باب د بېالبېلو منابعو رپوتونه وکتل شي، د ټولو پایله 
و ډېره سلنه الملونه، د نارینه وو چلن او کړه دي. په نشو باندې د ښځو له روږدېدو  دا ښیي چې د ښځو د نشو اصلي ا

 سره نه یوازې ښځه، بلکې ټوله کورنۍ، په تېره د هغې کورنۍ ماشومان او کوچنیان د بربادۍ کندې ته ورلوېـږي.
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