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 )ليکنه لاکم د(د زيارکښانو ټولنيز انجمن د افغانستان 

  ٢٠١٨ فبروری ٢٢

  
  اوس افغان کارګر ماشومان

 ي د حقيقي کارګر په سترګه ليدل کٻږ
  

اوسيدونکي يې د مرګ ژوبلې، تاوتريخوالي، سياسي او اقتصادي  افغانستان يو داسې تاريخي پړاو ته رسٻدلی دی چې

په داسې وضعيت کې له ګڼ شمٻر . رانو د تبليغاتي جريانونو په ولکه کې راغلي ديمش ننګونو او د ګوډاګيو جھادي

منو چې افغانان په نړۍ  که څه ھم افغانستان يو بی وزله ھٻواد دی، خو دا به. مسايلو څخه سترګې پټې شوي دي جدي

  .کې د لګښتيزو دودونو او کړنو له پلوه لومړی مقام لري

د افغانستان او . نه کٻږي ھغه کوچني کارګران دي وه موضوع چې ھومره پام ورتهد بې شمٻرو ستونزو له ډلې ي

 کلونو ھم کم عمر لري، ۵سړکونو او بازارونو کې کمکي ماشومان چې ھان له  يوازې څو نورو بې وزلو ھٻوادونو په

دا يې حق ګڼو  ي يو اومونږ شايد له دې حالت سره عادت شو. چې د يوه دوه افغانيو ګټل يې زده کړي دي ليدل کٻږي

وکړو چې دا ماشومان په ھٻواد کې د  چې د بې وزلۍ له امله کار وکړي، خو دا ډٻره لرې موضوع ده چې پرې فکر

جنايتونو د خپرولو او د يوه ګواښوونکي راتلونکي نسل لپاره الره  کوچنيانو د قاچاق، ناوړه جنسي ګټې اخيستنې، د

   .ھواروي

 کال ٢٠١۵په . نور ناخوالي له دې پديدې څخه ريښه اخلي زينۍ ستونزه نه ده بلکې لسګونهد ماشومانو کار کول يوا

 ميليونه تنه ښودل شوی چې دا شمٻره ھرو مرو تر ننه پورې د وضعيت په ٢نږدې  کې د کمکيو کارګرانو شمٻر

مرغه او د يو   بدهزياتره ماشومان د بې وزلۍ له کبله کار کوي، خو له. کٻدو سره الزياته شوې ده کړکيچن

د خپل پالر د السه ورکولو له امله په کار  ځوروونکي خبر په توګه بايد وويل شي چې يو زيات شمٻر نور ماشومان بيا

د کورنيو کوچني زامن او لورګانې خپل ښوونځي او درسونه په . دي اوښتي دي، چې دا ټول د جګړې اړخيزه عواقب

    .توان نه لريميندې يې د ګټلو  شا پرٻږدي ځکه چې

پر جګړو او د ترھګرۍ سره په نمايشي مبارزې باندې  د نړيوالو لپاره بد خبر خو دا دی چې نن سبا تر بل ھر څه

   .يوې سلنې باندې يې د ماشومانو د ژوندانه شرايط په بل مخ اوړي زياته بودجه لګيږي چې يوازې پر
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مونږ پرې کوالی شو لږ تر لږه ماشومانو ته خواړه   چېد دې سترو موضوعاتو ترڅنګ داسې زياتې الرې چارې شته

د خوړو يو پر درٻمه برخه ضايع کٻږي چې کوالی شي لوی شمٻر خلک تغذيه  په نړۍ کې د څٻړنو پر بنسټ. ورسوو

ويه سلګونو ھوټلونو کې ل د بيلګې په توګه، د ودونو په. پديده په افغانستان کې ھم ډٻره خپره او پرته ده دا ناوړه. کړي

يو منظم پروګرام شتون درلودلی، زيات شمٻر  اندازه خواړه ايسته غورځول کٻږي چې که چيرې د احساس له مخې

کوي، مړيدای شول او لږ تر لږه د کاره خالص او خپلې زده کړې ته سوچ  ماشومان او زاړه چې وږي خيټه شپه سبا

   .کوالی شو

تلويزيون يا ټولنيزو شبکو کې په ويډيويي بڼه ونه وينې،  الت پهد خلکو يو بد عادت دا دی چې تر څو د بی وزلو ح

د خيريه ټولنو . کې بی وزلي خلک نشته يا ماشومان ھسې په خپلې خوښې کار کوي داسې انګيري چې په دې ھٻواد

رول جوړول او خپ د افغان ماشومانو سره د ھر ډول مرستو په اړه د ھڅوونکي مستندو فلمونو او کليپونو جوړول او

ته الھام ورکوي چې په ريستورانټ کې د  ھان دا ھم يو ډول سپيڅلی خدمت دی او نورو. ھم يو ډول خدمت ګڼل کٻږي

له شرمه راټوله او د الرې په سر ناستو بی وزلو ماشومانو او ښځو  ميز په سر له ملګرو ډٻره پاتې شوې ډوډۍ پرته

بل  د دې صحنې په ليدو سره د يو. د وطنپالۍ غرور زياتيږيکار سره د يو با احساسه افغان  ته ورکړل شي چې دې

   .افغان په وينه کې خوځښت رامنځ ته کٻږي او د راتلونکي لپاره ورته درس ورکوي

د بيلګې په توګه، د داراالمان په . مشرانو لخوا استثمار کٻږي له بلې خوا، کوچني ماشومان د کار لپاره ھان د خپلو

تکړه  رګوټي په لور د سړک په غاړه د څو کلو راھيسې يوه خيمه لګٻدلې چې په مخ کې يې يوښا سيمه کې د اميد سبز

يو او بل موقعيت ته لٻږي او په  دا سړی خپل ھلکان او لورګان د خيرات ټولولو لپاره د ښار. ږيرور سړی والړ وي

 ماشومان د لومړيو اړتياوو څخه پيسې غونډوي چې دا کار د ورځې په پای کې له ټولو څخه. خپله خوشې ورځ تيروي

   .ھم بې برخې کوي

مونږ له ګڼو ننګونو سره مخ کړي يو چې يو شمٻر  په پای کې بايد وويل شي چې د امريکې په مشرۍ ناوړې جګړې

با  شتمنه او. مسووليتونه دي خو ځينې نور يې د افغانانو لخوا څه نا څه د ترميم وړ دي يې د افغانانو له کنټروله وتلي

اړتيا په بشپړولو سره د زرګونو زړه  وجدانه افغانان بايد دغه تشې تر توان بريده ډکې کړي او يوازې د يو ماشوم د

   .وجيبه ده راوګټي، چې دا د حج څخه ھم سپيڅلې او پاکه

 

  


