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 و د زیاتوالي ستونزه توک ه  نش و کې دافغان ماشومانپه 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي 
 

 ویشتمه برخه   نهه
 

 
 

 : برید الندېیو ځل بیا ماشومان او کوچنیان د مخدراتو تر  
 

تر ټولو ستره او نه بښونکې گناه دا ده چې مشران، ماشومانو او کوچنیانو ته د کتاب او قلم پر ځای جگړیز وسایل 
ورکوي او د نوي متمدن او سوله ایز ژوند د ښودلو پر ځای ماشومانو او کوچنیانو د ژوند له پیل نه د جگړې فکر،  

 الرې او وسایل ورښیي.
 

موږ د ماشومانو او کوچنیانو ترسترگو وړاندې ترسره کوو، خامخا د دوی د حافظې په چیپ کې ثبتېـږي هغه څه چې  
او ډېر ځله د همدې مشرانو د کارونو په تقلید سره، دوی هم هماغه څه کوي چې مشرانو کړي دي. که دا تجربه منو،  

قانع اوسو باید  پیل    په دي هم  باید له مشرانو نه را  د مشرانو هغه اعمال چې له وړو سره  کړو،  چې اصلي کار 
 یمشرانو ته وویل شي چې له ماشوم او کوچني سره تاوتریخوال  تاوتریخوالی گڼل کېـږي، هغه باید ودرول شي او دا باید
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له خپلو ماشومانو او کوچنیانو سره تاوتریخوالی   کېدای شيڅه پایلې لري، په علمي دالیلو قناعت ورکړل شي، هغوی  
   .ودروي

 

که مو د ښونکي تعلیمي سویه تیټه وي، لومړی هغه باید لوړه کړای شي یعنې چې موږ با سواده او پوه ښونکي نه  
ږي او له  ېـلرو، ځکه مو په ښونځیو کې سویه ډیره او بیا هم ډیره ټیټه ده، ډیره برخه ښوونکي مو په څه نه پوه

، همداسې  ډېری  په ښونځیو کې د تشدد کچه لوړه ده  ږي، ځکه مو ېـکوچني سره د چلند په سیستم نه پوه  ،ماشوم
مشران د ماشومانو او کوچنیانو په حقونو نه پوهېـږي، چې نه پوهېـږي، نو څه شی به مراعات کړي. د ماشومانو او  
کوچنیانو په مخ کې د مخدره توکو کارول، هغوی هم هڅوي چې همدا کار ترسره کړي، نو په دې حساب د هر ناوړه  

 ا  یا پیل له مشرانو کېـږي.کار منش
 

 
 یې پرې ورتپي  ؟ رمشکوچنی یې نه غواړي، او 

 
د همدې جگړیز فکر او جگړیزو وسایلو د لرلو په پایله کې بربادي رامنځته کېـږي او نوی نسل نشو او مخدراتو ته  

نشو روږدي ماشومان  مخه کوي چې اوس یې زموږ ټولنه او خلک ثمر ترالسه کوي یعنې د یو ملیون شا و خوا په  
 او کوچنیان.

 

ږي؛ په ېـهر چیرې او هر کله چې له ماشومانو او کوچنیانو سره د چلن موضوع یا د تاوتریخوالي موضوع مطرح ک

 ږي چې: ېـنظر کې نیول ک په   تعریف نړیواله کچه د ماشوم زورونې هماغه یو منل شوی
 

کوچني ساتونکو له لوري هر ډول عمدي یا    ـ»ماشوم یا کوچني ته هر ډول ضرر رسول، د میندو پلرونو یا ماشوم  
روان یا نیکمرغۍ ته، د هغه آسودگۍ او گټو  سالمتیا ته، د هغه    يکوچني بدن  ـغیر عمدي نه پاملرنه چې د ماشوم  
 ږي.« ېـل کته تاوان ورسوي؛ ماشوم زورونه گڼ

 

ما پخوا هم له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د مقالو په لړ کې، په مخدره توکو د روږدو ماشومانو او 
کوچنیانو په باب مقالې لیکلې او خپرې کړې دي. هلته د رسمي منابعو په حواله ښودل شوي چې په افغانستان کې  

 ولې؟  څومره ماشومان او کوچنیان په مخدره توکو روږدي دي او 
 

یو میلیون افغان ماشومان او ښځې  درې میاشتې مخکې تاند د افغانستان د روغتیا وزارت په حواله لیکلي وو چې »
 « په دې یو میلیون کې به څومره ماشومان او کوچنیان وي؟ یي توکو روږدي ديپه نشه
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 کې داسې راغلي دي:  رپوټ د تاند په یوه 
 

یي د عامي روغتیا وزارت ویلي، په افغانستان کې یو میلیون ماشومان او ښځې په نشه (  ۱۳تاند)چهارشنبه، د حوت  »
 ډېرېدو ده.توکو روږدي دي، چې دا شمېره د ښارونو په پرتله په لرې پرتو سیمو کې مخ په 

 

 یي توکي کاروي.زره ماشومان نشه  ۱۵۰زره مېرمنې او    ۸۵۰د عامې روغتیا وزارت په وینا، چې په ټول هېواد کې  
 

یي توکو د روږدو مېرمنو او ماشومانو ډېر الملونه په ډاګه کړي، چې ځینې یې غربت، کورنۍ ستونزې څېړنو په نشه
 او نامناسب چاپېلایر بلل شوي دي.

 

نې په وینا د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې داسې مېرمنې او ماشومان هم شته چې د کورنۍ مشر یې په د سرچی
 یي توکو استعمال ته مجبوروي.جبري توګه د نشه

 

  ۱۸بسترونه شته، چې په هغو کې    ۴۰۷۰یي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره  د روغتیا وزارت په خبره په نشه
 اره ځانګړي شوي دي. سلنه د مېرمنو لپ

 

ملیارده افغانیو ته   ۱۰۰یي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره په کال کې  د عامې روغتیا وزارت وایي، چې په نشه 
اړتیا ده، خو اوس په کلني ډول یو ملیارد افغانۍ ورته ځانګړې شوې، چې په سلو کې یوازې د یوه کس درملنه پرې 

 کېدای شي.
 

د نشه نارینهافغانستان چې  د  لوی تولیدوونکی هېواد دی،  او  یي توکو  د روږدو مېرمنو  په نشو  وو په ګډون پکې 
 « لې لوړېږي.ماشومانو شمېر ورځ تر ب

 

خو اوس دا دی له غږ ایستلو سره ـ سره په افغانستان کې په مخدره توکو د روږدو ماشومانو او کوچنیانو شمېر نه  
 یوازې راټیټ نه شو، بلکې نور هم دېر شو او شرایطو ته په کتو سره د ال زیاتېدو امکان یې هم شته.

 

 لیکلي وو: داسې  په حوالهد کار او ټولنیزو چارو وزارت څو ورځې مخکې تاند 
 

نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې مهال لمانځل کېږي، چې په افغانستان کې (  ۱۱تاند)سه شنبه، د جوزا  »
 یي توکو روږدي دي. او یو میلیون یې پر نشهږ میلیونه ماشومان له بېالبېلو خطرونو سره مخ دي ـشپ

 

د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال غالم حیدر جیالني نن د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبري 
 کتګوریو کې له خطرونو سره مخ دي. ۲۳غونډه کې وویل، د افغانستان شپږ میلیونه ماشومان په 

سلنه    ۴۸ې د تاوتریخوالي سره مخ دي،  ماشومانو له ډلې اووه هغه ی  ۱۰د نوموړي په خبره، په افغانستان کې د هرو  
 سلنه ماشومان بیا واده کولو ته اړ کېږي.  ۸۰ماشومان په وړکتوب کې ودونه کوي او 

 

سلنه یې فزیکي وده نه    ۶۶سلنه ماشومان وهل شکنجه ویني،    ۷۷د ښاغلي جیالني په خبره: “اوسمهال په هېواد کې  
 غۍ اخته شوي دي.” تغذي ناروسلنه نور ماشومان په سوی  ۳۶لري او  

 

زره ماشومان معلولیت لروونکي دي او په سړکونو کې د هرو    ۱۹۶د مالوماتو پر بنسټ، په افغانستان کې دمګړۍ  
 درېیو ماشومانو له ډلې یو هغه یې خیرات راټولوي. 

 

پیغام کې ویلي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپاره کړي  د ماشومانو  ده چې نن ولسمشر غني  یادونې  افغان    د 
حکومت د ماشومانو د حقونو خودیتوب ته ژمن دی او دوی ته یې د ژوند د لومړنیو اسانتیاوو د برابرولو هڅې ډېرې  

 کړې دي. 
 

ده په خبره په افغانستان کې روانې تحمیلي جګړې د ماشومانو ژوند تریخ کړی دی، دوی ته یې ګواښونه جوړ کړي   د
 السرسي محروم کړي دي.او هغوی یې خپلو اساسي حقونو ته له 

 

ولسمشر غني زیاته کړې چې ماشومان د هېواد راتلونکې دي او افغان حکومت ژمنه کوي چې دوی ته به د زده کړو  
 او روغتیا په برخه کې خپلې هڅې ډېرې کړي. 
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ماشومان له زده ولسمشر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې دمګړی د معلوماتو له مخې په لرو پرتو سیمو کې  
 « کړو محروم دي، ښوونځي نه لري، د ښوونکو له کمښت سره مخ دي او ډول ډول ناروغۍ یې ژوند ګواښي.

 

 خو اوس دا دی دقیقاً ومنل شول او ولیکل شول چې یو میلیون ماشومان په نشه  توکو روږدي دي.
 

. د نوي نسل روزل، نه روزل،  یکوچنیان یا نوی نسل دد یوې ټولنې او یوه هیواد اصلي شتمني د هغوی ماشومان، 
 . يسم یا ناسم روزل؛ د هغو خلکو هغه هیواد او هغې ټولنې د راتلونکې سمول یا بربادول د

 

اوس زموږ په ټولنه کې له جگړې نه د رازیږیدلو سونامیگانو او غمیزو په څپو کې نوي نسل یا زموږ گالنو او  
نه، نه شته؛ بلکې پر دې ټولنه او خلکو باندې د بد مرغۍ د راغلي سیالب په څپو کې تر  کوچنیانو ته نه یوازې پاملر

 ږي. ېـنورو ډیر غرق دي او ال پسې غرق
 

هغه وخت چې په افغانستان کې د په نشو باندې روږدو ماشومانو او کوچنیانو شمېر سل زره ښودل شوی و، ما د  
 یوې مقالې په ترڅ کې داسې ورته لیکلي وو:

 

او دا دی اوس هغه سیالو راغی او روان دی او زموږ د ټولنې سل زره تنکي گالن په کې ډوب او الس پښې وهي،    »
 خو د خالصون او بچولو له پاره یې یو الس هم نه شته چې ور اوږد شي. 

 

له دې ټولو چغو سورو سره، بیا هم حالت نه یوازې ښه نه شو، بلکې په منفي لوري یې داسې په گړندیتوب سره منډې 

لیکلي دي چې    کې  رپوټونووکړې چې  د لویانو روږدو کیسه اوس د هیوادوالو او نړیوالو هیره ده، اوس یې په نویو  

 « په افغانستان کې د سل زره ماشوانو په شاو خوا کې روږدي دي.
 

اوس چې په افغانستان کې په مخدرو توکو د روږدو شمېر یو میلیون ته رسېدلی دی، زه هک حیران یم چې څه ورته  
 ولیکم؟

 

 رورو ــه ږیـان پـیــارجـې خــوي یــرڅـخ
 « خدای دې مل شي د وطن او د ملگرو»
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