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پوهندوی آصف بهاند

د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې
د تاوتریخوالي سونامي
اتمه برخه
په اوسنۍ زمانه کې د تاوتریخوالي څو غوره بیلگې چې بشریت نوم ته یې تور داغ گڼلی شو:
 ۱ــ د سوریې په جګړه کې یو ماشوم په زخمې حاالت کې ډاکټر ته وایې :زه به خداى ته ټولې خبرې وکړم چې څه
روان دې.
 ۲ــ د موسل په ښار کې یوه عراقې جینۍ په زخمې حاالت کې منډې وهې کمره مین ته وایې :کاکا زما ویډیو مه
کوه بې حجابه یم.
 ۳ــ یو فلسطینې ماشوم د ډیرې لوږې په وخت کې خداى ته سوال کوي :ما ژر واخله که جنت ته الړم لږ څه خو
به وخورم.
 ۴ــ د افغانستان په جګړه کې د یو ماشوم الس شدید زخمې وو ،ډاکټر سره د الس له پرې کیدو پرته بله الر نه وه.
ماشوم ډاکټر ته وایې :ډاکټر صاحب د الس پرې کیدو په وخت کې مې لستوڼى مه پرې کوه نورې جامې نلرم.

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

په کتاب کې چې نور سرلیکونه او د سرلیکونو محتویات ولوستل شي ،لوستونکی پوهیـږي چې خلک تاوتریخوالی د
یوه واقعیت په ډول داسې مني چې باید تاوتریخوالی ترسره شي .دغو سرلیکونو ته پام وکړئ:

ــ د هلكانو او نجونو د بدني سزاګانو توپیر،
ــ په كورنۍ كې څوك د ماشومان د وهلو حق لرى؟
ــ بدني سزا د وروستۍ وسیلې په توګه،
ــ بدني سزا د یو ډول ښه تأدیب په توګه،
ــ د ماشومانو په وړاندېهرډول تاوتریخوالى د نه منلو وړ،
ــ د ماشومانو پر وړاندېد تاوتریخوالي دالیل،
ــ د نورو خلكو قار او غوسه پر ماشومانو ویستل،
ــ او...
البته په کتاب کې د دې نظریاتو تر څنگ د اروپایي نظریاتو په څیر هم نظریات وړاندې شوي دي او د کتاب په
ورستیو برخو کې د یوې ښې پایلې په توگه داسې ښودل شوې ده چې د خلکو نظریات دا ښیي چې له ماشومانو سره
د تاوتریخوالي مسآله په مثبت لوري روانه ده او د خلکو په نظریاتو کې بدلون راغلی دی .دا یې یوه بیلگه ده:

د کتاب د پایلو او وړاندیزونو په برخه کې ،له ماشوم سره د کیدونکي تاوتریخوالي دالیل داسې په نښه شوي دي«:
پنځه اساسى دالیل چې د ماشومانو پر وړاندىد تاوتریخوالى سبب ګرځې:
• لمړى ،ځینې خلك جسمي سزاګانې د ماشومانو د ښې روزنې لپاره یوه ښه الره ګڼي.
• دوهم ،بل هغه خلك چې داسې سزاوې د ماشومانو د ډېر بد سلوك په حالت كې د هغوى لپاره سزا یې ګڼي چې دا
ورستى الره ده ،خو دا پداسې حال كې وي چې داسې میندى او پلرونه د خپلو ماشومانو د روزنې لپاره د دسپلین د
نورو الرو چارو څخه بیخبره وي.
د پاڼو شمیره :له  2تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

• دریم ،د میندو او پلرونو هغه تشویش چې د خپلو ماشومانو د راتلونكې په باب او دا چې دوى به په راتلونكى كې
د ټولنې سالم غړي نه شي ،او د دسپلین د نورو الرو چارو څخه د بیخبرى په صورت كې هغوى ته د جسمي سزاګانو
د وركولو باعث ګرځي ،پداسې حال كي چې دوى پدې پو هیږي چې ددوى وهل ټكول ښه كار ندى او یوه موثره
طریقه نده.
• څلورم ،كله نا كله ذهني فشار او خواشینیتوب میندي او پلرونه پر ماشومانو باندي تاوتریخوالى ته اړ باسي .په
كورنیو كې د لویانو تر منځ د ترخو اړیكو موجودیت او اقتصادي ضعف د ذهني فشار او خواشیني احتمالي عوامل
ګڼل كېږي.
• پنځم :د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالى په ټولنه كى په پراخه پیمانه رواج لري او خلكو ته د یو عام كار په شان
ښكاري ،او پدې اړه د ټولنې په عام ډول د منفى قضاوت تغیرول آسانه كار ندى».
ریښتیا هم له ماشوم سره د تاوتریخوالي د تر سره کیدو عمده دالیل همدا دي ،خو د مخنیوي الرې یې باید وښودل
شي او دې ستونزو ته حلالرې هم پیدا کړل شي .د دې کتاب په پای کې د «د پالیسۍ او پروګرامونو لپاره وړاندیزونه»
تر سر لیک الندې ،د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالى د مخنیوي لپاره یو شمیر وړاندیزونه شوي دي ،هغه دا
دي«:
د پالیسۍ او پروګرامونو لپاره وړاندیزونه:
• هر هغه پروګرام چې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالى د مخنیوي لپاره كار كوى باید له دى خبرى اګاه وي
چې په ټولنه كې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالى د منفي نتایجو یو عمومى درك موجود دى او خلك په دې
پوهیږى چې تاوتریخوالى د ماشومانو د روزنى او هڅولو لپاره ښه الره نده  .ځكه خو د عام پوهاوي پروګرامونه
باید خلك د ماشومانو د روزلو په نورو مهارتونو او الرو چارو باندې سمبال كړى.
• د روزنې نور مهارتونه او الرې چارې باید د هغو موسساتو له خوا د مختلفو ټولنو په مرسته طرح شي چې په دې
اړه كار كوي تر څو ډاډه شى چې دغه الرى د افغانستان د بیالبیلو چاپیریالو سره مناسبې دى ،او د افغانستان ډیرو
راز راز كورنیو او ټولنو لخوا به اختیار شى .او ځكه باید ډاډه شى چې له تاوتریخوالى څخه پرته د ماشومانو د
روزلو دغه الرې د افغانستان په چاپیلاير كې د پلى كیدو وړ دى.
• د روزنې نور مهارتونه او الرې چارې باید په ټولنه كې په مستقیمه توګه تدریس او پرى بحث وشي  .دا كار د
رسوخ د خاوندانو لكه سپینږیرو ( نارینه او ښځو) ،مال امامانو ،نرسانو او ښونكو له خوا په ټولنه كې په ښه توګه تر
سره كېداي شي.
• څېړنې داسى خلك هم په ټولنو كې په ګوته كړل چې د ماشومانو په وړاندېد تاوتریخوالي كامآل مخالف و .د داسې
خلكو څخه په ټولنه كې د عام پوهاوي په تبلیغ او روزنیزو كارونو كې د موثرو پروګرامونو په الره اچولو سره د
تاو تریخوالي د مخنیوي لپاره ښه ګټه اخیستل كېداي شي.
• دا پروګرامونه باید د ټولنې د هڅولو لپاره په كار واچـول شـي تـر څو پورې د هغه كسانو سره چې د ماشومانو
سره تاو تـریـخـوالـى كوى مرسته وكړي چې د هغوى په وړانـدې تـاوتـریـخـوالـى بـس كړي.
• دا پروګرام او كمپاین باید د ټولنې د هڅولو لپاره پكار واچول شي تر څو خلك په دې باندې قانع شي چې د ماشومانو
په وړاندې تاوتریخوالي په ټولنو كې د منلو وړ كار ندى ( .حتى د فكري فشار او خواشینیتوب په حال كې هم د
ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالي په ټولنو كې د یو نورمال او قبول شوي سلوك په حیث نه پیژندل كېږي).
• د فكري فشار او خواشینیتوب د اداره كولو مهارتونو ته وده وركول او په كورنیو باندې د هغو د تاثیراتو په اړه
پوهاوى به هم د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي كې مرسته وكړي»
زه دا پاسني وړاندیزونه د لیکوالې د لیدنو او تجاربو پایله گڼم چې ټول پر ځای هم دي؛ خو دا باید هیره نه شي چې
څرنگه چې زموږ په ټولنه کې د تاوتریخوالي ډولونه ډیر دي ،همداسې یې د مخنیوي له پاره د وړاندیزونو لست اوږد
او الرې چارې یې هم باید ډیرې وي ،د قانون د یوې برخې په توگه ومنل شي او دا قانون د یوه قوي حکومت له
لوري په جدي ډول تطبیق کړ ای شي او سر غړونکو ته یې داسې سزا ورکړل شي لکه په قزافستان کې چې پر
کوچنیانو باندې د جنسي تیري مرتکبینو ته ورکول کیږي ،یعنې د تل لپاره ،له نارینتوب څخه محرومول.

د پاڼو شمیره :له  3تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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په افغانستان کې د دې او دې ته ورته څیړنو ،ارزونو او وړاندیزونو پایلې ،د فانون د نشتوالي او تنظیمي ټوپکي
انارشۍ د موجویت په پار؛ ناکامې او بې نتیجې دي او تر څو چې همدا ټوپک او ټوپکوال حاکم وي او د «جهاد؟ او
مقاومت؟» تومار په چلش کې وي ،همدا حال به راون وي .په داسې حالت کې د متخصصینو رالیږل ،څیړنې کول
او د علمي معیارونو له مخې وړاندیـزونه کول ،هسې په هوا کې د تورې ښورول دي او حلالره یې دا ده چې لومړی
د ټوپکي له السه ټوپک واخستل شي ،نوی مدرن قوانین حاکم کړای شي او د دې قوانینو په چوکاټ کې د نوي نسل
په روزلو باندې په نوې بڼه پیل وشي؛ بیا به نه تاوتریخوالی وي او نه به ...
په افغانستان کې له ټولو خلکو ،په تیره له ماشومانو سره د روان تاوتریخوالي په اړوند د یو شاعر دوست دا بیت را
په زړه شو:

زما د ژوند پر سیمه مالي څه کرې گلونه
پـر دې شگلنه دښته بهارونه ستړي شوي
دا خبرې د نا امیدۍ په پار نه کوم ،بلکې په دې خاطر یې وایم او لیکم چې :تر څو زموږ په ټولنه کې د ټوپک او
ټوپکوال امر او قانون وي او د دوی افکار د خلکو پر ذهنیتونو باندې حاکم وي؛ له گردو خلکو ،ټولنې او په تیره له
ماشومانو او کوچنیانو سره به د تاوتریخوالي دا لړۍ روانه وي او لکه سیوري په هر لوري به یې تعقیبوي.
د اتمې برخې پای
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