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 ۰۲/۰۹/۲۰۱۷        پوهندوی آصف بهاند

 

 افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د
 

 د تاوتریخوالي سونامي
 

 برخهدویمه 
 

لکه تندر له بل ځای څخه نه را پریوزي، بلکې همدا ټولنه ده او همدا مشران دی چې له کوچنیانو او تاو تریخوالی 
 ماشومانو سره یې په پوهیدنه یا نه پوهیدنه کې، په رنگارنگ بڼو سره کوي.

 

 لیو ماشومانو او کوچنیانو سترګې او څیرې موږ ته وایي:الزموږ د ګ
 

 

 نه غواړو د خبرو اوریدو موږ د ژوند په هغه پړاو کې یو چې
 یږي، موږ نه غواړو چې د مثبتوگپه ځای مو پر مخ څپیړې ول

 .لوستونو او موزیک د اوریدو پر ځای د ټوپک او بمونو درزا واورو
 

***** 
 د ماشوم د حقونو اړوند، که د افغانستان ټولنه، په ټول کې و ارزول شي،

 او کوچنیانو له پاره داسې باید و ویل شي چې زموږ ټولنه د ماشومانو
 .د مځکې پر مخ د یوه ریښتیني دوزخ حیثیت لري

 

 

د تاوتریخوالي په باب، په لنډه توگه خپلې لوستلې، په سترگو لیدلې  په لومړي سر کې ما له ماشومانو او کوچنیانوسره
او اوریدلې تجربې درنو لوستونکو سره شریکې کړې او موضوع مې نوره اوږده نه کړه؛ خو اوس یې چې گورم، 

 د یوې سونامي په شان راته ښکاریږي. له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه
 

مه ایزه او ملي کچه سیاسیون هڅه کوي چې د خپلو شخصي، وطني، گوندي گټو په نظر کې نیولو او په نړیواله، سی
د خپل قدرت د ساتلو په موخه، د مډیا له الرې د خلکو پام په بل لوري واړوي او په ټولنه کې د شته اساسي ستونزو 

ه ماشومانو او کوچنیانو سره د ل»په باب څوک فکر هم  و نه کړي، چې په یادو هیرو شوو ستونزو کې یوه 
ده. دا داسې ستونزه ده چې که دولتونه، ډلې ټپلې او اشخاص یې هر څومره هیره یا پټه کړي، « تاوتریخوالي ستونزه

 خامخا یوه ورځ لکه ستره بال سر راجگوي لکه اوس یې چې زموږ په ټولنه کې سر را اوچت کړی دی. 
د مالوماتو  نومې نړیوالې ادارې «سیف د چلډرن»نږدې ورځو کې بي بي سي د همدې ستونزو ته په کتو سره په دې 

له مخې، د افغانستان له ماشومانو سره د تاو تریخوالي په برخه کې یو راپور خپور کړی دی او دا یې لیکلي دي چې 
، د بي بي سي د رپوټ په یوه برخه کې «یو نوي سلنه افغان ماشومان له روحي یا فزیکي زور زیاتي ځوریږي»

 راغلي دي: داسې
 

افغان ماشومان د ټولنې یا کورنیو له لوري له یو نه یو ډول فزیکي یا روحي  ۹۱نه  ۱۰۰یوه نړیوال مرکز ویلي، له »
 .زور زیاتي سره مخامخ دي

سلنه افغان ماشومان په کورونو کې له روحي زور زیاتي  ۵۱نومې نړیوالې ادارې ویلي دي، نژدې  سیف د چلډرن
ځوریږي، چې په خبره یې پر ماشومانو چیغې وهل، کنځل یې، د والدینو د بدمرغۍ المل بلل، له کوره شړل او یا د 

 .خوشي کولو ګواښونه په دغو ځورونو کې شامل دي
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 ۱۰۰۰د دغه رپوټ چمتو کولو لپاره د پالزمېنې کابل په ګډون ننګرهار، بلخ، سرپل او جوزجان والیتونو کې له 
سلنه ماشومانو ویلي چې نامناسب یا لوڅ تصویرونه پرې  ۱۱ډېرو ماشومانو سره مرکې شوې دي. دغو مرکو کې 

 .کتل شوي دي
 

و برخو لیدو ته اړ کړل شوي دي او یا لویانو د دوی د بدن اووه سلنه ماشومانو ویلي، چې د لویانو د بدن حساس
 .سلنه مرکه کونکو ماشومانو دا هم ویلي، چې جنسي اړیکو ته اړایستل شوي دي ۵حساسو برخو ته کتلي دي. نژدې 

 

د ماشومانو د مالتړ مرکز سالکار صفي هللا امر خېل له ماشومانو سره جنسي زور زیاتی د دغه رپوټ تر ټولو 
 .نوونکې برخه بللې دهبوږ

 

د نوموړي په وینا د نامناسبو فلمونو لیدو ته د ماشومانو اړ ایستل، د هغوی د بدن حساسو برخو ته کتل د هغوی د 
جنسي ځورونې لپاره الر هواروي. ښاغلی امرخیل وایي، دغه ډول پېښو کې ډېر مهال بیوزله ماشومانو ته زیان 

 .رسېږي
 

نه کې یې برخه لرله، ویلي، چې ډېری مهال پلرونو، خپلوانو، زورواکو، پولیسو، وسله هغو ماشومانو چې دغه ارزو
 .والو، روحانیونو او د ټولنې یو شمېر نورو کسانو له جنسي پلوه ځورولي دي

ماشومانو دا هم ویلي، چې د مور، پالر، نژدې خپلوانو، د ښوونځي یا ټولګي مشرانو او صفا کارانو وهلي ټکولي 
 .ستوني یې نیولي او ان سوځلي یې ديدي، تر 

 

ارزونه کې ماشومانو ویلي، چې د مور پالر له لوري نه پاملرنې، د مناسبو خوړو، کالیو او درملو نشتوالي او ناروغیو 
 .هم ځورولي دي

 

لند و د ارزونې ګډونوالو ماشومانو ویلي، کله چې دوی مېندې، پلرونه شي له خپلو اوالدونو سره به هېڅکله داسې چ
 .نه کړي، چې دوی سره شوی دی

 

 «.ارزونه کې معلومه شوې، چې د ښاري ماشومانو پرتله کلیوال ماشومان له زور زیاتي ډېر ځورېدلي دي
 

( په لومړۍ برخه کې له له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه)ما د تاوتریخوالي په باب د خپلو مقالو 

 لیکلي وو: داسېدې ستونزې سره د څه کولو په برخه کې 
 

ه یو ډول تاوتریخوالی دی چې که موږ غلي کینو، چوپتیا او ځان غلی نیول خپله له نوي نسل سره جفا ده، دا په خپل»
په رڼو ورته ګورو، نوی نسل مو د همدې تاوتریخوالي په پایله کې د بربادۍ کندې ته ور لویږي، که د مخنیوي له 

  .نه کړو، دا په خپله له هغو سره د تاوتریخوالي یوه ښکاره بیلګه ده پاره یې څه و
 

څوک کوي؟ البته چې مشران یې کوي او مشران یې هغه وخت له کوچنیانو او ماشومانو سره دغه یاد تاوتریخوالی 
کوي چې په هغوی کې د بې سوادۍ او نا پوهۍ مرض شایع وي. که د عادي لیک لوست په کچه سواد ولري، هغوی 

یعنې علمي سواد ته چې هغه د ماشومانو او کوچنیانو او تنکیو ځوانانو  ،بیا مطالعه نه کوي او د سواد لوړې کچې ته
 ه ده، ځان، کورنۍ او ټولنه نه شي ور لوړولی. نو په دې صورت کې نه ماشوم، نه کوچنی، نه نوی نسل او نهروزن

ور  کې چې د بیسوادۍ او ناپوهۍ بال لایرهم د هغوی حقوق پیژني. په دغسې یو حالت او په دغسې یوه ټولنه او چاپی
نیسي او کله چې له ماشوم او کوچني سره تاوتریخوالی باندې حاکمه وي، بیا نو د مینې او محبت ځای تاو تریخوالی 

ره په وهلو وشو، پایله به یې دغسې وي لکه زموږ ټولنه او زموږ دا اوسني نسلونه چې د هرې ستونزې د حل ال
 .«ټکولو یا ژبني تاو تریخوالي کې لټوي

 

ښه ژوند، پرمختگ او اقتصاد لوړو  نور ولسونه په څلورو لسیزو کې، د څلورو نسلونو په زدکړو او کړاوونو سره؛ د
پوړیو او د کولتور یو عالي پړاو ته ځانونه رسوي؛ موږ په څلورو لسیزو کې، د څلورو نسلونو په قربانۍ او د 
سلگونو زرو لیترو وینو په تویدو سره، په ټوله نړۍ کې د تور او بد نامه خاوندان یو او په نړیواله کچه د هر منفي 

ې مو د هیواد نوم لیکل کیږي، د جگړې او بدمرغۍ داسې کندې ته ور لویدلي او په داسې مرض اوبد لست په پیل ک
 اخته شوي یو چې اوس یې عالج له موږ نه څه چې له ټولې نړۍ څخه ورک دی.

 

 ښه! 
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ې اوس باید موږ خپله سر په گریوانه کې ښکته کړو او و وایو چې زموږ ټولنه او خلک د فکري او اخالقي ابتذال د
برید ته رسیدلي دي چې پالر، خپلوان، پولیس او مذهبي مشران پر ماشومانو او کوچنیانو جنسي تیری کوي، له نورو 

 نه بیا څه گیله په کار ده.
 

 د دې ټولو ستونزو له لوستلو او پوهیدو وروسته دا پوښتنې پیدا کیږي چې:
  

 ا حالت چا او څنگه راوست؟ــ پر دې ټولنې او خلکو باندې د فکري او اخالقي ابتذال د
 

 ــ دا حالت له کوم رژیم او کومو خلکو سره څنگه راوړل شو؟ 
 

 ــ دا حالت پر دې ټولنه باندې څنگه حاکم کړای شو چې اوس یې بیخي د یو دود بڼه خپله کړې ده؟
  

 ــ د دې ستونزې د حل الرې یې څنگه پیدا کوالی شو؟
 

 په څپو کې زموږ نسلونه پرله پسې د تباهۍ کندې ته ورلویږي؟ ــ تر څو به د دې تباه کونکي سونامي
 

د دې پوښتنو د ځوابونو په باب باید فکر وشي، دولتي مقامات ایله یو پر بل تورونه ولگوي او د یو بل گریوانونو ته 
 الس واچوي.

  

او نوی نسل د دې ستونزو له  قلموال فرهنگیان باید د خلکو د الرښونې له پاره د پاسنیو پوښتنو ځوابونه پیدا کړي
 دایرې نه را وباسي.

 

 
 

او د دوی د ذهن په کرونده  دی اصليیې دا وسلې که اصلي وي که پالستکي، خو له کوچنیانو سره د کارولو فکر 
 کې د زهروړ د تخم په څیر کرل شوی دی، دا تخم د دې کوچنیانو د ذهن په کرونده کې چا او ولې وکاره؟

 

 پای
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