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AFGHAN GERMAN ONLINE  
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.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

                               
۱۶/۰۴/۲۰۱۹                پوهندوی آصف بهاند

            
                  

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې
 

 د تاوتریخوالي سونامي
 

 لسمه برخهدو
 

 عدم تشدد د تاوتریخوالي له منځ وړونکی
 

 
 

د ماشوم د حقونو په برخه کې څه چې په نړیوالو قوانینو کې راغلي دي، زموږ په ټولنه کې یوه سلنه هم نه تطبیقیـږي 
او دلیل یې ښایي دا وي چې بیسواده خلک خو پریـږده، با سواده او ال د اړوندو ادارو او ان د پارلمان غړي په هغو 

 ق په فکر کې یې. قوانینو ال خبر هم نه دي، ته خو یې ال د تطبی
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ې ټنېپر شلمې كال د نوامبر  ۱۹٨۹ولنــــــې د ټ و ملتونو د ســازمان عموميگرد مل تړون د ماشومانو د حقوقو

څلور پنځوس مادې لرې. د افغانستان په ټولنه کې د ماشومانو او کوچنیانو ژوند ته په کتو سره، کړ. دا قانون  تصویب
 ویالی شو چې د پاس یاد شوي قانون ــ چې د یو نړیوال منل شوي سند حیثیت لرې ــ دوه سلنه هم نه مراعاتېـږي.

 

زموږ په ټولنه کې له ماشومانو او کوچنیانو سره د مور له نسه تاوتریخوالی پیل کیـږي، چې وزیـږي کورنی چاپیلایر 
یې له تاوتریخوالي ډک وي، چې ښونځي ته یې قدم کېښود، په شعوري او غیر شعوري ډول رنگارنگ تاوتریخوالی 

 ورسره پیل کیـږي: 
 

 ــ د حالل و حرام کیسه، 
 

 او د عسکر کیسه،  ــ د طالب
 

 ــ د کورنیانو او بهرنیانو کیسه، 
 

 ــ د شهید او مردار کیسه 
 

 او... 
 

خالصه د ښونځي په هماغه ابتدایه دوره کې د شاگردانو د ذهن په کرونده کې د کرکې تخم ورشیندي او د نفرت په 
 زهرو یې ټول ژوند ور لړي. دا داسې تاوتریخوالی دی چې د یو کوچني ټول ژوند ورخرابوي. 

 

 ده: بېلگه دغه الندې د سترگو لیدلی شکایت ډوله حال یې یوه غوره
 

 د معارف د رئیس پر ځای په ښوونځیو کې د افراطیت مخه ونیسئ!»
ماشومانو څخه اورم چي په ښوونځیو کي ځیني استادان داسي خبري او بحثونه دا څوم ځل دی چي زه یې د بېالبېلو 

 کوي چي نه د درس سره کوم تړاو لري او نه هم الزمه ده چي په ټولگي کي دي داسي بحثونه وسي.
 

ته په څو ځله ویلي چي موږ ته استاد د طالب او عسکر په اړه خبري کوي او وایي  ځیني د ښوونځیو ماشومانو ما
 ي طالبان مړه سي شهیدان دي او عسکر چي مړ سي هغه شهید نه دی خو اصلي د جنګ شهیدان طالبان دي.چ
 

 په اکاډمیک ماحول کي طالب، عسکر او شهادت څه مانا؟
 

په وار وار دا هم هلته ورته ویل کیږي چي ډیموکراسي کي ژوند کول کفر دی او باید ډیموکراسي له منځه والړه 
 اسالمي نظام کي ډیموکراسي نسته او دا نامشروع نظام دی.سي، په 

 

دې استاد مال ماته سي چي په اکاډمیک ماحول کي د جنګ، مرګ، مړ او شهادت په اړه ماشومانو  اول خو دي د
دا ځیني  .ږوـی ته د جنګ، مرګ او شهادت ښودلو لپاره نه لېځشاګردانو ته بحث کوي. موږ خپل ماشومان ښوون

 پل تر وخت تېري مفکورې شاګردانو ته بیانوي!استادان خ
 

ږي چي ډیموکراسي کفر ده او دا نظام کي ډیموکراسي ده نو دا نظام کفري دی. اول خو دي ـدوهمه دا ورته ویل کی
په نوم استاده! ستا مال ماته سي چي په ټولګی کي ته دا بحث کوې. د یو مکتبي شاګرد به په ډیموکراسي څه سر 

ږي. شاګردان به د ډیموکراسي څخه څه مفهوم واخلي بغیر له ـهغه کله د ډیموکراسي په ماهیت پوهیږي او ـخالصی
 دې چي نظام ورته کفري ښکاره سي او خپل فکر په دې پېچلي موضوع کي ستړی کړي.

 

فکر یې د ږي او ـهمدا د افراطیت لپاره زمینه سازي ده چي شاګردانو ته له ماشومتوب څخه همدا عبث بحثونه کی
چي یو څه د عصریت، مدنیت او د ژوند کولو لپاره خلک  ئابادۍ پر ځای د خرابېدو لوري ته ځي. زموږ نفس وخت

 ږي.ـدې مفکوري خالف روزل کی راوبولو، هغه زموږ ماشومان په مکتب کي دوباره زموږ د
 

ل کړئ! موږ نه غواړو راتلونکي د معارف ګران رئیس صاحب! د افراطیت او جهالت دا مرداري په معارف کي کنټرو
ماشومان مو د مرګ او شهادت مفکوره واخلي، موږ غواړو دوی ته د ژوند، عصریت او مدنیت مثبته مفکوره ورکړل 

 سي! د خدای موندلو او رسېدلو الر یوازي په مرګ کي نه ده، په ژوند کولو کي ډېره اسانه ده.
 

دې پایلي تر ناکامه  دې کارونو مخه په ښوونځی کي ونیسئ! د کوم! دد معارف رئیس صاحب! هیله کوم! هیله 
 «مظاهرو په جدي ډول ډېري خطرناکي دي.
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د ښاغلي احمد ولي اڅکزي د خبرو د تأیید له پاره ډېر ژوندي مثالونه شته دي، حتی په درسي کتابونو کې هم د  
 درسي موادو په ترڅ کې په عمدي ډول د جگړې او تشدد د رامنځ ته کېدو زړي کرل شوي دی.

 

جگړې، کرکې او دوښمني تصویر په آیا دا تاوتریخوالی نه دی چې ماشومانو او کوچنیانو ته په درسي کتابونو کې د 
 مخکې کېښودل کېـږي او د ذهن په کروندو کې یې د نـفرت زړی کرل کېـږی؟ 

 دا یې یوه ښه بېلگه ده:
 

 
 

کړ.  تصویبکال د نوامبر میاشتې په نهمه نیټه د ښځو او ماشومانو د نه زورولو قانون  ۲۰۱۶د افغانستان پارلمان په 
په دې قانون کې ویل شوي دي چې که چا دا کار تر سره کړ، هغه جرم شمېرل کیـږي او ترسره کونکی یې مجرم 

 دی.
 

زه ډاډه یم چې د دې قانون تصویب کونکي هم دا قانونه نه مراعتوي او که الزمه وي دوی خپلې ښځې او ماشومان 
وي یې، ځکه چې زموږ په ټولنه کې، له ښځو او ماشومانو سره تاوتریخوالی په یوه نا لیکلي منل وهي، کړوي او ربړ

 شوي قانون باندې بدل شوی دی.
زه په دې عقیده یم چې له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي یوه الر د عدم تشدد د الرې خپلول او 
پیروي ده. موږ کوالی شو چې له یو فرد نه او له خپلې کورنۍ څخه یې راپیل کړو او بیا یې کلي، ښار او ټول هیواد 

 کې و غځوو او په یو کلتور باندې یې بدل کړو. 
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د عدم تشدد پالیسۍ په خپلولو او پیروۍ سره تر ډېره د رنگارنگ تاوتریخوالي مخه نیول کېدای شي. له ژبني 
تاوتریخوالي نه نیولې بیا تر وهلو ټکولو، جنسي تاوتریخوالی، په زوره کار او جگړو ته اړ ایستل، په جبر سره خپله 

 عقیده په چا باندې منل او... پورې.
 

 
 

 ې پایبرخ ېلسمد دو
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