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 ۰۸/۱۱/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 د سیکس وږي
 

 دیزم روږدي افغانانااو په س
 

د کابو دوه کلونو په تیریدو ګڼ شمېر افغانان په هېواد کې د نا امنۍ او تاوتریخوالي له امله د افغانستان پرېښودلو ته 
اړ شوي چې په بېالبېلو لویدیځو اروپایي هېوادونو کې یې د پناه غوښتنې کړې دي. دوی د بیالبیلو دلیلونو له مخې 

ته په الره یې ډیري سختۍ او ستونزې هم ګاللې دي او په ډیرو سختو  هیواد پریښی او هلته کډوال شوي دي. اروپا
حاالتو کې اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. دوی ډیری د اقتصادي ستونزو له امله له هیواده کډه شوي دي خو یو 

دي. د راپورونو شمیر نور ځوانان یې بیا د جنسي غریزې د سړولو او خپلو نفساني خواهشاتو د پوره کولو لپاره تللي 
له مخې تیره ورځ یو افغان ځوان د چک جمهوریت په مرکز پراګ ښار کې په یوه روغتون کې یوې نرسې ته د الس 

اچولو له امله د پولیسو له خوا ونیول شو. دغه ځوان د شپې پر وخت په اتم پراګ کې د بولوفکه روغتون ته تللی  ور
نټ کې یې کوم ماشوم ناروغ بستر دی ورننوتی دی. وروسته دغه ځوان د او هلته په دې پلمه چې په انتاني ډیپارټم

یوې نرسې په بدن الس وهل شروع کړي دي. ویل کیږي چې د نرسې په چیغو خلکو پولیسو ته ټیلیفون کړی او هلک 
 .چې د تېښتې هڅه یې کوله پولیسو نیولی دی

 

نیټه د جرمني د بایرن ایالت  ۱۲وان کال د جنوري په سره کیږي؛ بلکې د ر دا لومړۍ پیښه نه ده چې په اروپا کې تر
د جنسي تېري هڅه وکړه.  ېه افغان ځوان په یوه جرمنۍ ناروغد موهلدورف په ښار کې په یوه روغتون کې یو

 کاله ښودل شوی، د ایټالیا په کولوګن ۱۷یو افغان مهاجر، چې عمر یې  نیټه (مه ۵) پنځمهسته بیا د فبروري په وور
کلنې ښځې د جنسي تجاوز په تور ونیول شو. وروسته بیا  ۲۲جشن کې پر یوې   (Cologne Carnival) کارنیوال

نیټه په بلجیم کې یو شپاړس کلن افغان د پناه غوښتونکو په مرکز )کمپ( کې پر یوې کارکوونکې  ۲۲د همدې میاشتې په 
یې ې د افغانانو نوم شان په لسګونو نورې پیښې هم شته چې په نړیواله کچه ی د جنسي تېري په تور ونیول شو. همدا

 .بد کړی دی
 

ډیری وختونه د یوه هېواد د ټولو وګړو  ،دغه ډول پېښې چې د لویدیځو هېوادونو په رسنیو کې چټک غبرګون مومي
 له پاره سرخوږی جوړوي. دا ډول پېښې له یوې خوا په نړۍ کې د افغانانو نوم بدوي او له بلې خوا په اروپایي

ونکو د منل کېدو شرایط سختوي. همدا تیره ورځ هم د استرالیا په میلبورن کې د سیمې هیوادونو کې د افغان پناه غوښت
 .خلکو د حکومت د هغه وړاندیز پر ضد مظاهره وکړه چې غواړي کډوالو ته د اوسېدو لپاره ځایونه ورکړي

 

 ؟اوس پوښتنه دا ده چې ولې یو افغان او بیا مسلمان دغه ډول له شرم نه ډک کار ته زړه ښه کوي
 

بیالبیل دلیلونه شته چې پر اساس یې افغان ځوانان په لویدیځو هیوادونو کې جنسي زورونو ته الس اچوي. خو تر ټولو 
لوی او عمده دلیل یې دا دی چې په خپله ټولنه کې ورته داسي تبلیغ شوی چې ګواکي په اروپا کې په جنسي مسایلو 

ړۍ کې دومره جنسي ازادي ده چې په هره سیمه او هر وخت کې بشپړه ازادي ده. دوی فکر کوي چې په لویدیځه ن
کې چې وغواړې خپله جنسي غریزه سړولی شي. دوی لکه نادیده ګان هرې انجلې او میرمنې ته الس اچوي. دوی د 
لویدیځ له فرهنګ نه ناخبره داسې دي لکه افغاني سلاير د کونډې زوی چې د کابل ښار له فرهنګه ناخبره وي. په دغه 

 کې یو کس شادګل ته د کابل کیسې کوي، ورته وایې چې په کابل کې بشپړه ازادي ده او ښځې له له جنسي سلاير
زورونو بد نه وړي نو شادګل بیچاره هم د کابل خوبونه ویني. زمونږ دغه ځوانان هم په همدې هیله له هیواده تښتي 

 چې هلته یې جنسي غریزه سړه شي
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 :حل الر 
 

نه دا ده چې په کور دننه افغانانو ته د کار روزګار زمینه برابره شي څو له هیواده د تیښتې لومړی خو تر ټولو اړی
ایماني مسولیت ترسره کړي اوپه رسنیو کې ځوانان پوه کړي چې په لویدیځ  وشي. بل افغان لیکواالن باید خپلمخنیوی 

ویدیځه نړۍ کې؛ خالص شي چې په اروپا او ل کې انساني کرامت ته درناوی کیږي. د دغو ناپوهو ځوانانو ذهنونه باید
هیوادونه دي؛ انساني کرامت ته درناوی کیږي او داسې نه ده چې په هره کوڅه او هره سیمه  سالمياکه څه هم غیر 

 .کې دې جنسي غریزه سړه شي
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