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پوهندوی آصف بهاند

۲۰۱۸/۱۱/۰۸

د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې
د تاوتریخوالي سونامي
پنځمه برخه
تاو تریخوالی لکه تندر له بل ځای څخه نه را پریوزي ،بلکې همدا ټولنه ده او همدا مشران دی چې
له کوچنیانو او ماشومانو سره یې په پوهیدنه یا نه پوهیدنه کې ،په رنگارنگ بڼو تر سره کوي.
د ماشومانو او کوچنیانو په باب زما د کارونو او څیړنو په لړ کې ډیر لږ داسې پېښ شوي دي چې په میډیا کې د
ماشومانو او کوچنیان و په باب ما ته څه په مخه راغلي وي ،او ما هغه د سند او د راتلونکو څیړنو د ال غنا په پار نه
وي خوندي کړي .د همدې ساتلو او خوندي کولو په لړ کې مې په افغان جرمن آنالین پورتال کې ،له ماشومانو او
کوچنیانو سره د ورځني تاوتریخوالي په باب یو کتاب (په اﻓﻐانﻮ ﻛﻮرنﻴﻮ ﻛې د ماشﻮمانﻮ پﺮ وړانﺪى ورځنی
تاوتﺮیﺨﻮالﻰ) له نظره تیر شو او خوندي مې کړه.

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

اوس غواړم چې د خپلو مقالو (د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي) په لړ کې ،د یاد
کتاب پر محتویاتو باندې خبرې وکړم او ځینې داسې برخې یې راواخلم چې له ماشومانو سره روان تاوتریخوالي په
ښه وجه معرفي کوي او د مخنیوي الرې چارې یې ښیي.
په دوه زره دویم ( ۲۰۰۲م) كال كې ،د نادولتي موسسو د فعالیت په چوکاټ کې «د افغانستان د څېـړنـې او ارزونـې
ادارې» هم خپل فعالیت پیل کړ .دې ادارې پـه افغانستان كې د كورنۍ ډاینامېزم د بدلیدونكې طبیعت پـه هـكلـه د
څېړنې یوه پراخه پروژه پیل كړه ،چې «په افغانﻮ كﻮرنﻴﻮ كې د ماشﻮمانﻮ پﺮ وړانﺪى ورځنی تاوتﺮیﺨﻮالﻰ» یې یوه
السته راوړنه ده.
دا گزارش ډوله کتاب د یوې اوږدې څیړنې په پایله کې میرمن «دیﺒﺮا ج  .سﻤﻴﺖ» د هغو رپوټونو پر بنسټ لیکلی
دی چې د څیړنېزې ډلې له لوري د افغانستان په څلورو والیتونو (بامیان ،هرات ،كابل او ننګرهار) کې تر سره شوي
وو او د «د افغانﺴﺘان د څېړنې او ارزونې اداره» د خپرونو په لړ کې د اروپایي ټولنې په مالي لگښت د  ۱۳۸۶کال
په سلواغې میاشت ګې خپور شوی دی.

د افغانﺴﺘان د څېړنې او ارزونې ادارې په هکله:

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره یوه خپلواكه څیړنیزه موسسه ده او مركزي دفتر یې په كابل كې دى .د دغه
سازمان دنده په لوړ كیفیت سـره د څېړنو تر سره كول دي چې په پالن جوړونه او د هغه په پلي كولو كې الرښود او
ګټور وي .دغه اداره د څیړنې او زده كړې كلتور ته د څیړنیز ظرفیـت د ځواكمن كولو او د نیوكو د آسانولو له الرې
پرمختګوركوي.
د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې لرلید دا دي چـې د هـغـه فـعـالـیـتـونـه د افغانانو ژوند ښه كړي .د افغانستان
د څیړنې او ارزونې اداره په دوه زره دویم ( )۲۰۰۲كال كې د مرستندویه ټولنې پوسیله چې په افغانستان كـې یې
كـار كاـوه ،تـاسـیـس شـوه او د بسـپـنـه وركوونكو هیوادونو ،ملګرو ملتونو او نورو څو اړخیزه نمایندګیو ،نادولتي
سازمانونو ( )NGOsد استازو څخه یې یو مدیره پالویدرلود .د دغې ادارې د هغه وخت بودجه ،د اروپا د كمیسیون
د كډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي كمیشنرۍ ،نړیوال بانك او د ډنـمـارك ،سـویـس ،نـاروې ،سویډن او انګلستان
هېوادونو لخوا برابریده.
اوس د دې کتاب (په افغانﻮ كﻮرنﻴﻮ كې د ماشﻮمانﻮ پﺮ وړانﺪى ورځنی تاوتﺮیﺨﻮالﻰ) د لیکوالې ،دیﺒﺮاجې سﻤﻴﺖ په هﻜله:

ډیﺒﺮا ﺟې سﻤﻴﺖ د افغانﺴﺘان د څېړنې او ارزونې په اداره كې د جﻨﺪر او روغﺘﻴا د څانگې د څېړنې لﻮړ رتﺒه امﺮه ده
د دوه زره شپږم کال ( )۲۰۰۶د جﻨﻮرى په مﻴاشـﺖ كې ،كله چې نﻮمﻮړې په دغه اداره كې كار پﻴﻞ كړ ،له هغه مهال
څخه را په دى خﻮا هغه یﻮه څېړنﻴﺰ مقام كې كار كﻮي چې په هغه كې دودیﺰه ﻗانﻮن او د مﻨاﻗﺸﻮ د څېړنې ټولﻨﻴﺰى
حﻞ الرو؛ اسﺘازیﺘﻮب ،په ولﺴﻰ جﺮگه كې د ښځو د جﻨﺪر ګټو؛ حﻜﻮمﺘي وزارتﻮنﻮ كې د جﻨﺪر پﺮمﺨﺘګ؛ او د
كﻮرنﻴﻮ د دایﻨامﻴﺰم او زور زیاتې څېړنې شاملﻰ دي.
نوموړې مخكې له دې چې افغانستان ته راشﻰ ،د لندن د روغتنپالنې په ښوونځي او ټراپكل هـلـت كـې كار كاوه،
چیرته چې هغې د روغتیایي پالسۍ څېړنه په ماالویاو او زمبیا كې تر سره كړه .نوموړې د لندن د اﻗتصاد او سیاسي
پوهو له ښوونځي څـخـه دوكتورا لري ،چې د دغه رتبې د ترالسه كولو لپاره یې د هندوستان په راجستان ایالت كې
د جندر مسایلو په هكله سیمه ییزه څیړنه تر سره كړه.

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

دا کتاب (په افغانﻮ كﻮرنﻴﻮ كې د ماشﻮمانﻮ پﺮ وړانﺪى ورځنی تاوتﺮیﺨﻮالﻰ) پښتو ته هم را ژباړل شوی دی .د کتاب
پښتو متن  ۷۸مخونه لري او د تاوتریخوالي په باب مستند مالومات په کې راوړل شوی دی .دغه راز د تاوتریخوالي
د مخنیوي په باب ښې او گټورې الرښونې په کې راغلې دي.
د کتاب په مقدمه کې دې ته اشاره شوې ده چې څیړنیز گروپ په خپلې څیړنې کې په کورنیو کې د تاوتریخوالي
افراطي بڼې یا افراطي بیلگې ثبت نه کړې .د کتاب په لنډیز کې داسې راغلي دي:
«په دغه څېړنه كې هڅه شوې چې د تاو تریخوالﻰ افراطﻰ او یا غیر معمولې حاالت راغونډ نشي ،بلكې دغه څېړنه
د تاو تریخوالﻰ د ډېر نورمال او طبیعي حالت پورې چې د خلكو د ورځنیز ژوند (ورځنیز تاو تریخوالﻰ) برخه ده،
اړه لري».
د دې پروژې مسؤلینو حتما ً ځانته د څیړنې او موادو د راټولولو ځانگړي اصول لرل چې خپل کار به یې د هغو پر
بنسټ پرمخ بیوه .ښایي د همدغو اصولو پر بنا د کتاب لیکوالې ،په كورنیو كې د ماشومانو پر وړاندې تاو تریخوالﻰ
په دوو برخو وېشلی وي ،هغه هم داسې:
« په كورنۍ كې د ماشومانو پر وړاندې تاو تریخوالﻰ په دوو برخو وېشل كېږى :تاو تریخوالﻰ چې د انضباط او یا
سزا په ډول ترې كار اخستل كېږى او تاو تریخوالﻰ چې د غوسې ،تشویش او یا ناامیدۍ له كبله د مرتكب لخوا ترسره
كږي .دا څرګنده ده چې په حقیقت كې د دغه دوه ډوله تاو تریخوالﻰ ترمنځ ښایي تداخل موجود وي ،سره لدې ،د
تحلیلي وضاحت په موخه په دوه برخو ویشل ګټور كار دى».
ښایي دا ویش د اروپایي اصولو او تجربو پر بنسټ شوی وي ،خو زما څیړنې ،د سترگو لیدلی حال او شته اسناد ښیي
چې د افغانستان غوندې یوې ټولنې کې چې له ډیرو اړخونو له نورو هیوادونو او ټولنو سره ورته والی نه لري ،د
تاوتریخوالي نور ډولونه هم موجود دي چې په نورو ټولنو کې یې بیلگې نه شته ،داسې تاوتریخوالی چې نور خلک
یې ال تصور او اټکل هم نه شي کوالی .څو بیلگې یې ما په خپلو مقالو کې په نښه کړي دي ،هغه هم په دې ډول:
زموږ د ټولنې عیني ستونزو او تجاربو ته په کتو سره ،د ماشومانو او کوچنیانو پر ضد تاوتریخوالی په لومړي ګام
کې په دریو برخو باید و ویشل شي :

 ۱ــ رواني تاوتریخوالی :
ــ ژبنی تاو تریخوالی،
ــ ډارول،
ــ ښکنځلې کول،
ــ بد رد ویل،
ــ تهدیدول ،او ډول ،ډول نور رواني فشارونه.

۲ــ جسمي تاوتریخوالی:
ــ وهل ټکول،
ــ شاﻗه کارونه،
ــ جګړو ته اړ ایستل.

 ۳ــ جنسي تاوتریخوالی.
له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي دغه ډولونه چې ما په نښه کړي دي ،ښایي نیمگړي به وي ،خو اساسي
برخې یې همدا دي چې هره برخه یې بیا ښایي په څانگو هم و ویشل شي چې له بده مرغه موږ ته او زموږ ټولنې
کې یې میراثي بڼه غوره کړې ده.
د پنځمې برخې پای

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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

