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پوهندوی آصف بهاند

د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې
د تاوتریخوالي سونامي
نهمه برخه
(د «مهسا» تښتونه او وژنه)
لومړۍ برخه

د پاڼو شمیره :له  1تر3
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 اوسنۍ زمانه کې له کوچنیانو سره د تاوتریخوالي څو غوره بیلگې چې د بشریت نامه 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.
 ۵ــ او په پای کې زموږ «مهسا» ،چې د اسارت او مرگ شیبو کې به زموږ «مهسا» څه ویلي
وي؟
«له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه» تر سرلیک الندې د مقالو د خپرولو په پیل کې ما دې موضوع
ته اشاره کړې وه چې:
زموږ په ټولنه کې د ماشومانو او کوچنیانو پر ضد تاوتریخوالی د یوې داسې سونامي حیثیت لري ،چې زموږ د ټولنې
په یوې محسوسې او عیني ستونزې بدله شوې ده .دا سونامي هر نسل ،هره لسیزه ،هر کال ،هره میاشت هره اونۍ،
هره ورځ ،هر ساعت ،هره دقیقه او هره شیبه د سل ګونو او زرګونو ماشومانو او کوچنیانو اوسنی او راتلونکی ژوند
ځپي او د تباهۍ کندې ته یې سر له اوسه ور پورې وهي.
خو اوس خبره نوره هم خرابه او داسې برید ته رسېدلې ده چې زموږ د ټولنې له پاره د لمنې او تندي د تور داغ حثیت
لرالی شي.
د کوچنیانو او ماشومانو د ژوند د خونیدتوب او هر اړخیز ښه کېدو په برخه کې چې په هېوادنۍ ،سیمه ایزې او
نړیوالې کچې څه ویل شوي او یا کوم قوانین وضع شوي دي؛ یوه سلنه هم د افغانستان د ماشومانو او کوچنیانو له
پاره نه په پام کې نه نیول شوي دي او نه تطبیق شوي دي.
کله ،کله به چې ما د ځینو مقالو په پیل کې ،په ترڅ ګې او یا په پای کې لیکل:

د ماشوم د حقونو په رڼا کې،
که د افغانستان ټولنه ،په ټول کې
و ارزول شي ،داسې باید و ویل شي
چې زموږ ټولنه د ماشومانو او کوچنیانو له
پاره د مځکې پر مخ د یوه ریښتیني دوزخ حیثیت لري.
نو ځینو دوستانو به راته ویل چې:
«ته یو څه افراط کوې!»
ما به بیا ورو ورته وویل چې:
«ور به شې ،خبر به شې!»
چې درباندې راشي ،بیا به پوه شې.
د پاڼو شمیره :له  2تر3
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

اوس د «مهسا» د ژوند په بیه ،د دې د کورنۍ د تلپاتې ویر په بیه او د افغان ټولنې د هر ماشوم او د هغوی د کورنیو
د دایمي ډار په بیه دا ثابته شوه چې زموږ ټولنه د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د څه شي حیثیت لري؟
ــ د عادي نړۍ،
ــ د جنت،
ــ د برزخ،
ــ که د دوزخ.
د «مهسا» تښتونې او بیا وژنې ته چې له هره اړخه وکتل شي ،پایله به یې دا وي چې په ریښتیا زموږ ټولنه د ماشوم
د حقونو په رڼا کې ،په ټول کې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د مځکې پر مخ د یوه ریښتیني دوزخ حیثیت لري.
د وژنې تر بریده پورې تاوتریخوالي د څه ډول حالت زېږنده ده او له کومو خلکو او کوم ډول رژیم سره دا تاوتریخوالی
راغی او پسې باب شو؟
د سرو ،شنو ،سپینو او تورو بدلونونو په پایله کې د افغانستان په نامه ټولنه بې څښته نغری شو او بې سرپوښه دیگی
شو ،هر څوک راغلل او د خپل دیگي د پخولو په پار یې په دې نغري کې د خپلې خوښې سون توکي کېښودل ،په
خپل دیگي کې چونچه وښوروله ،د خپلې خوښې خواړه یې پاخه کړل ،څوک یې په خپله مخه والړل او څوک یې
اوس هم د خپلې سپـین سترگۍ او زموږ د ناپوهۍ پر اساس ال همدلته زموږ د وطن په ورانو کوڅو او زموږ د
فکرونو په بویونو باغونو کې د حاکمانو په څېر چکر وهي.
موږ ته که له خپلو رارسېدلي دي او که له پردیو؛ ټول مو له خپلې ناپوهۍ ،بېسوادۍ او په زړو ځنځیرو کې د پاتې
کېدو په وجه رارسیدلي دي.
په دې را رسېدلو تاوانونو کې یو د «باور» د نشتوالي مساله ده .زر ځلې چې چا ته ووایي چې سبق ،درس ،تعلیم
هغه هسې په رنگارنگ غیر علمي او نامنلو الفاظو داسې ځواب درکوي چې هم دې خندا ورته راځي او هم به ورته
وژاړې.
له بده مرغه چې د سیاسیونو د عمدي او غیر عمدي منفي عملونو او د استفاده جو خلکو د دایمي غولونو په وجه،
زموږ په ټولنه کې بارو وژل شوی دی .دوی په دې نه پوهېدل او نه پوهېـږي چې د باور وژل ،د انسانیت وژل دي
او پایله یې دغه حاالت دي چې اوس یې خلک د ژوند په بیه پور ادا کوي .هیله ده چې باور ونه وژنئ ،باور د ژوند
مالگه او د وړاندې تگ یوه مهمه وسیله ده.
او په پای کې د جگړې سونامي او له هغې نه رازېدلې په لسگونو نورې سونامیگانې چې یوه په کې له ماشومانو او
کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه ده.
د لومړۍ برخې پای
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