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 2۲/۹۰/2۹1۲         خوشحال آصفي
 

 بې ناموسان د ناموس ساتونکو په لیکو کې
 

ې ادارې سیګار تېره ورځ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارنې ځانګړ
راپور خپور کړ چې د افغانستان د پوځي څانګې د وژل شویو منسوبینو له کونډو نه 
د  د هغوی د مېړونو د تقاعدي تادیو د ورکولو په بدل کې جنسي غوښتنې شوي دي.

سیګار مشر جان سوپکو ویلي د ده د ادارې موندنو ښوولي چې د افغان ملي اردو 
و له ښځو غوښتنې شوي چې تر هغه یي د خاوند د شهادت اړوندو ادارو کې د شهیدان

 امتیازات نه ورکول کیږي تر څو د دوي جنسي خواهشات پوره نه کړي.
 

د افغانستان دفاع وزارت د سیګار راپور په کلکه رد کړی خو ولسمشرۍ ماڼۍ بیا 
 ویلي په دولتي ادارو کې د افغان سربازانو د کونډو د جنسي آزار راپور صحت لري.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ مني چې په ځینو دولتي ادارو کې په وحشتناکه توګه ځینې 
ستونزې شتون لري خو د اصالحاتو په راوړلو یې ټینګار کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د 

ویاند سرپرست شاه حسین مرتضوي ویلي، په ځینو ادارو کې په وحشتناکه توګه ستونزې شتون لري چې له تیر 
 لیت دا دی چې څنګه یې په مقابل کې مبارزه وکړو.دي، زمونږ مسو   حکومته پاتې

 

دا ډیر د افسوس او شرم ځای دی چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې داسې وجدان پلورونکي او د ناموس قاتالن شتون 
ډیر  اولري چې د خپل د سنګر ملګري ناموس او عزت ته یې سترګې پټې کړي وي. د مسلمان او افغان ملت لپاره د

د افسوس خبره ده چې له یوې خوا د مسلمانۍ دعوه کوو، د جهاد نارې وهو او ځانونه د جنت ټیکه داران بولو، خو 
له بلې خوا بیا د امنیتي ځواکونو په مقدسو لیکو او سپیڅلي یونیفورم کې د ناموس داسې قاتالن شتون ولري چې حتی 

 وي. کړي سنګر ملګري عزت ته یې سترګې پټې د خپل د
 

نه یواځې د امنیتي ځواکونو په لیکو یا دولتي اداراتو کې دا ډول وحشتناکې ستونزې شتون لري بلکې په عامه توګه 
په ټول افغانستان کې په ځینو مواردو کې داسې لیدل شوي چې په میرمنو، ماشومانو، هلکانو، او حتی په څارویو دې 

ټوله ټولنه مو د جنسي فقر ښکار ده. درې کاله وړاندې په بدخشان  جنسي تیری شوی وي. له بده مرغه باید ووایو چې
والیت کې له غوا سره د وسله والو طالبانو په نوم د دوه تنو د جنسي تیري خبرونه ورکړل شول. له هغې وړاندې له 

کړل ربزې سره د څو د جنسي تیري خبرونه او همداشان حتی له فیلمرغ سره د جنسي تیري خبرونه په تیر کې و
شوي دي. له خرو څخه د جنسي غریزې د سړولو خبرونه خو بیخي رسنیو ته نه راوځي. دا خو بیخي د ځینو په 

 باور د مجردو ځوانانو لومړۍ میرمن بلل کیږي.
 

دا هغه ترخه حقیقتونه دي چې زمونږ ټولنه ورسره الس او ګریوان ده. خو پوښتنه اوس دا ده چې د دغو بدبختیو 
 چې زمونږ ټولنه یې په غم اخته کړې ده؟ المل څه شی دی

 

د دغو ټولو بدبختیو سرچینه له جنسي فقر څخه اخیستل کیږي چې زمونږ په ټولنه کې اوج ته رسیدلی دی. ځوانان او 
پېغلې مو د لوړ ولور له امله پاخه عمر ته ورسیږي خو د واده خاوندان نه شي. تر ټولو بده یې ال ده هغوی چې پیسې 

څومره زوړ او د قبر پر څنډه والړ هم وي؛ ورته تنکۍ شپاړس کلنه پېغله په نکاح ورکول کیږي خو  لري که هر
هغوی چې پیسې ونه لري که اتلس کلن ځوان هم وي؛ څوک ورته لور یا خور نه ورکوي. همدا ستونزې د دې باعث 

 ره کړي.شوی دی چې ځوانان مو د غیر اسالمي او غیر اخالقي الرو خپله جنسي غریزه پو
 

دلته داسې نه ده چې ګویا د امنیتي ځواکونو ناموس ساتونکو په لیکو کې دې بې ناموسان هم له همدې ستونزې 
کړیږي؛ بلکې هغوی چې د امنیتي ځواکونو د شهیدو سربازانو له کونډو جنسي غوښتنې کوي؛ د خدای قهر وهلي 

پلورل شوی دی نو د خپل د سنګر ملګري ناموس ډیری یې خپلې میرمنې هم لري خو چې وجدان یې چټل، نجس او 
ته هم زړه ښه کوي او د خپلو خواهشاتو قرباني کوي یې. دغه اشخاص ډیری یې نه جنسي فقر لري او نه هم بې واده 
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پاتې شوي بلکې د دوی وجدانونه مړه شوي دي او ترېنه د انسان په جامه کې عظیم شیاطین جوړ شوي دي. د دغو 
اسې عمل وشي چې علني محاکمه او بیا د خلکو له خوا د اسالم د قوانینو مطابق په تینګو سنګسار خلکو سره باید د

 شي.
 

که څه هم داسې ویل کیږي چې ګویا د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کونډو د تقاعد په بدل کې د جنسې غریزې غوښتنه 
په کار ده چې په دې برخه کې خپل مسولیت په یوه تبلیغي بڼه ولري او کوم حقیقت نه وي، خو بیا هم حکومت ته 

جدي توګه سر ته ورسوي او پلټنه یې وکړي. که چیري رښتیا وي خو عامالن یې د علني محکمې له الرې د خپل 
جرم په سزا ورسول شي څو نورو ته عبرت او د امنیتي ځواکونو د شهیدو سربازانو د وینې حق ادا شي. او که چیري 

 یغاتي بڼه ولري باید له جان سوپکو یې په اړه وضاحت وغوښتل شي.یاد راپور تشه تبل
 

 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de

