
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۵/۰۸/۲۰۲۱                        پوهندوی آصف بهاند 

 

 

 شي  ولېـږلوچنیان باید له کاره منع او ښونځیو ته ک
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي 
 

 شمه برخه یودېـر
 

 

سیاسي نظامي بدلونونو څخه مخکې لیکل شوې ده او له بده  دا مقاله په افغانستان کې د وروستیو  
شامته چې ښایي د افغانستان ډېره سلنه ماشومان او کوچنیان له نورو ستونزو او تاوترخوالي سره هم  
مخ شي. زه دا مقاله په همدې بڼه خپروم او که خدای مه کړه د افغانستان ماشومان او کوچنیان له  

و سره مخ کېـږي، بیا به هم د دې لړۍ په نورو برخو کې خبرې پرې  نویو ستونزو او تاوترخوال 
 کوو. 

 

 

 
 ناپوهي، جگړې او کورونا الس یو کړی دی او زموږ ټولنه، په تېره ماشومان او کوچنیان یې 

 په ډېر بد  حالت کې راگیر کړي دي. 
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

له ماشومانو او کوچنیانو سره د روان تاوتریخوالي په باب ما د خپلو مقالو او گڼو لیکنو په ترڅ کې په ټینگار سره  
په لنډه توگه خپلې لوستلې، په سترگو لیدلې او  ما  د تاوتریخوالي په باب،   له ماشومانو او کوچنیانوسرهویلي دي چې  

له  اوریدلې تجربې درنو لوستونکو سره شریکې کړې او موضوع مې نوره اوږده نه کړه؛ خو اوس یې چې گورم،  
 ږي. ېـد یوې سونامي په شان راته ښکار ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه

 

اسیون هڅه کوي چې د خپلو شخصي، وطني، گوندي گټو په نظر کې نیولو او  په نړیواله، سیمه ایزه او ملي کچه سی
د ساتلو په موخه، د مډیا له الرې د خلکو پام په بل لوري واړوي او په ټولنه کې د شته اساسي   واګ و ځواکد خپل 

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

 زموږ په ټولنه کې سر را اوچت کړی دی.   چې  خامخا یوه ورځ لکه ستره بال سر راجگوي لکه اوس یې
 

 
 کارونو د ترسره کولو وخت؟ د دې کوچنیان د زدکړو وخت دی، که د داسې شاقه 

 

له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي یو ډول دا دی چې په بېالبیلو ډولونو هغوی کار ته اړایستل کېـږي. په  
 همدې باب ما په خپله یوه لیکلې او خپره کړې مقاله کې ویلي وو:

 

و کوچنیانو پر ضد تاوتریخوالی په لومړي ګام  زموږ د ټولنې عیني ستونزو او تجاربو ته په کتو سره، د ماشومانو ا
یعنې  جسمي تاوتریخوالی ، چې یوه مهمه برخه یې له له مشومانو او کوچنیانوسره کې په دریو برخو باید وویشل شي

 دي.  شاقه کارونهاو  وهل ټکول، جګړو ته اړایستل
 

اوس نه یوازې په افغانستان کې، بلکې په نړیواله کچه دې ستونزې سر راپورته کړی دی چې د نړۍ په گڼو هېوادونو  
کې کوچنیان د کار د ځواک په ډول کارول کېـږي، چې دا یو غیر قانوني کار گڼل کېـږي، په تېره زموږ په هېواد 

 کې. 
 

د ملگرو ملتونو د کوچنیانو صندوق )یونیسف( او د کار نړیوال  کې راغلي دي چې:    رپوټد بي بي سي په یوه  
ام( کال کې    ۲۰۱۰ام( کال کې، د یوه گډ رپوټ کې ویلي دي چې: په دوه زره شلم )  ۲۰۱۰سازمان په دوه زره شلم )

( میلیونو تنو ته رسېږي چې د څلورو کاله مخکې په پرتلنه، ۱۶۰پېتو )د هغو کوچنیانو شمېر چې کار کوي، یوسلو ش
 اته میلیونه و څلور سوه زره تنه زاتوالی په راغلی دی. 

 

په ځینو هېوادونو کې په پټه یا تور ډول دا کار ترسره کېـږي، خو زموږ په هېواد کې په براال او ښکاره ډول کوچنیان 
ه کاري توان نه استفادې کېـږي، ټوله نړۍ او زموږ ټول خلک په دې پوهېـږي چې  د کار بازار ته ورگډ او د هغوی ل
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هغه کوچنیان چې کار ته اړ ایستل شوي دي، هغوی یوازې د خېټې د مړولو یا د کورنۍ ناروغو او معیوبو غړو ته 
پای کې څو وچې    د وچې ډوډۍ د ترالسه کولو له پاره له سهاره تر ماښامه پر ځان زحمتونه تېروي څو د کار په

 ډوډۍ کورنۍ ته ورورسوي.
 

پر دې هم ټوله نړي او هېواد وال پوهېـږي چې د همدې مجبورو کوچنیانو مشران او پلرونه چا او څه ډول وژلي او  
 یا ولې معیوبه دي او یا ولې په نشو روږدي دي، خو د پوښتنې څوک نه شته.

 

کوي چې کوچنیان له کار نه منعه او ښونځیو ته د تگ زمینه ورته برابره    هڅهد ملگرو ملتونو اړوندې ادارې، دا  
کړي. د همدې موخې د ترسره کولو له پاره د جون دولسمه ورځ له کار نه د منع کولو نړیواله ورځ ټاکل شوې ده او  

 دي چې په دې سپېڅلي کار کې له دوی سره مرسته وکړي.  له ټولو هېوادونه غوښتل شوي
 خو زموږ هېواد کې به دا کار څوک؟ څنگه؟ او د کوم قانون له مخې ترسره کړي؟؟

 

دغه راز د کورونا ویروس په رامنځته کېدو سره، دا ستونزه نوره هم ډېره او پېچلې شوې ده، کوچنیان نور هم باید  
د نړۍ په هېڅ قانون کې یې جواز نه شته او زموږ په هېواد افغانستان کې بیا په   داسې شاقه کارونه ترسره کړي چې

 ترټولو ظالمانه ډول دا لړۍ روانه ده چې د درولو او اصالح هېڅ امید یې نه لیدل کېـږي. 
 

څخه شمېرل له کوچنیانو نه په شاقه کارونو کې استفاده کول، له دوی سره د تاوتریخوالي یو له ظالمانه ترینو ډولونو  
 کېـږي، د همدې عیني واقعیت پر بنا دا خبره چې ما بار ـ بار کړې؛ اوس یې بیا تکراروم:

 

چې زموږ    کې و ارزول شي، داسې باید وویل شي  که د افغانستان ټولنه په اوسني وخت  د ماشوم د حقونو په رڼا کې،
 ریښتیني دوزخ حیثیت لري.پاره د مځکې پر مخ د یوه  ټولنه د ماشومانو او کوچنیانو له
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