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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 1۱/11/۶۱1۱          خوشحال آصفي
 

 د معافیت فرهنګ، د جنایې پیښو د زیاتیدو عامل
 

کله چې د افغانستان نوم اخیستل کیږي نو په طبیعي ډول د انسان ذهن ته د افغانستان د اوسنیو سیاسي، امنیتي او 
اقتصادي ستونزو انځور راوړل کیږي. دا هغه هیواد دی چې ډیر ځله د بدبختو هیوادونو په سر کې راځي. دلته نه 

نیتي، نه سیاسي او نه هم اقتصادي حاالت په نورمال حالت کې دي، دلته یوه ډله خلک د خپلو پیسو، مال او جایداد ام
په شمارلو ستړي کیږي خو بل لور ته داسې خلک هم شته چې سهار یې وخوري نو ماښام ته د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره 

اره د بهرنیو سفرونو مهالویشونه جوړوي خو داسې خلک حیران وي، دلته یوه ډله خلک د خپلو چکرونو او عیاشیو لپ
هم شته چې ښار ته د تداوۍ لپاره ډاکټر ته د خپل ناروغ د وړولو کرایه نه لري، دلته یوه ډله خلک په آن بازار ته د 

 رهي موټرو کې ورځي خو بل لور ته داسې خلک هم شته چې په میاشتو ـ میاشتو د وسله وال پهزچکر لپاره هم په 
محاصره کې دي خو څوک یې غم نه خوري او دلته داسې خلک هم شته چې د خپلې یوې مړۍ په خاطر د بل په مرۍ 

 چاړه ږدي. دلته ډیری داسې ډلې فعالې دي چې خپل ژوند د بل د ژوند په اخیستلو او ربړولو کې لټوي.
د خپل بچي د مړولو لپاره د بل بچی  داسې په لسګونو پیښې دلته شوي دي چې یوې له خدایه نه ډاریدونکې ډلې یو

ښکار کړی وي. د همډې ډول پیښو یوه یې کابو له څلویښت ورځو وړاندې په فراه والیت کې شوې ده چې تښتوونکو 
د نوید په نوم یو پنځه کلن ماشوم وتښتولو چې له نیکه مرغه تیره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د 

روغ رمټ راخالص شو. د دغه معصوم کوچني کیسه هغه وخت برسیره شوه چې تښتووونکو تښتوونکو له منګولو 
د دغې ماشوم د ځورونې ویډیو د نوموړي کورنۍ ته واستوله. ویډیو په ټولنیزه میډیا کې هم ډیره خپره شوه او لیدلو 

و په عملیاتو کې له ورځې د غلو سره و چې تیره ورځ د امنیتي ځواکون ۰۱یې ډیر خلک ودردول. دغه ماشوم 
تنه هم نیول شوي دي. د فراه والي آصف ننګ ویلي، چې تښتوونکو په  ۰تښتونکو آزاد او د جنایت سره په تړاو کې 

 لومړي سر کې د ماشوم له کورنۍ نه ډیرې زیاتې پیسې غوښتي وې.
شمال په فریدون قلعه سیمه دغه معصوم کوچنی )نوید( د نوموړي له کور څخه په څو کیلومترۍ کې د فراه والیت په 

کې په یوه ځمکتلي کې د تښتوونکو لخوا ساتل کیده. د نوید په وجود د تښتوونکو د تیري او شکنجې نښانونه معلومیږي، 
چې پر وینا یې تښتوونکو ډیر ځورولی او حتا کافي ډوډۍ یې هم ورته نه ورکوله. د دغې کوچني بدن اوس دومره 

پښو د دریدلو توان هم نه لري. له رسنیو سره په خبرو کې نوموړي په خپله ماشومانه  ضعیف شوی دی چې آن په خپلو
 ژبه ویلي چې تښتوونکو هغه وخت وتښتولو چې د خپل کور په خوا کې یې لوبې کولې. 

 دا لومړی کوچنی نه دی چې د پیسو د ترالسه کولو لپاره له خپلې کورنۍ تښتول کیږي بلکې له وړاندې هم په لسګونو
پیښې ترسره شوې دي چې له نوید وړاندې بله تازه پیښه یې د شهید اباسین ځاځي ده. نوموړی کابو یو کال وړاندې 
په کابل والیت کې د څو تنو سړي تښتوونکو لخوا وتښتول شو. تښتوونکو د اباسین له کورنۍ څخه پیسې غوښتې نو 

چي وروسته یې جسد په کابل  نه ډول سره وژلی وولمړی یې د هغه ګوته پرې کړې وه او وروسته یې په بې رحما
کي وموندل شو. د هغه په وړاندي دې بې رحمانه ظلم د هیواد په کچه سخت غبرګونونه پارولي و چې په بیالبیلو 
والیتونو کې یې عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر الریونونه هم وشول. ملي امنیت د اباسین ځاځي د قاتالنو د نیولو 

 ورکړ خو محکمه یې چا په سترګو ونه لیدله. خبر
که چیري د اباسین ځاځي او همداشان د نورو سړي تښتوونو پیښو عامالن یو یا څو یې په علني توګه په عام محضر 
کې اعدام شوی وای نو پرته له شکه چې د انسان تښتوونو په پیښو کې به کموالی راغلی و. خو له بده مرغه چې له 

فیت قانون اوس هم په هیواد کې حاکم دی او قاتالن، غله او ډاړه ماران سرې سترګې ګرځي. حکومت سزا نه د معا
باید په داسې پیښو کې چې د نورو لپاره د عبرت وړ ګرځي؛ هیڅ ډول ناغیړي ونه کړي او د هر ډول جنایت عامالن 

یري د اباسین ځاځي قاتالن په علني توګه باید علني محاکمه کړي څو د نورو لپاره پند شي. یو ځل بیا هم وایم که چ
محاکمه شوي او په دار ځړول شوي وای نو نن به لکه نوید )تښتول شوی ماشوم چې خوشې شو( په شان ماشومان 

 هیچا د پیسو د ترالسه کولو لپاره نه تښتول.
 پای
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