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آصف بهاند
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د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې
د تاوتریخوالي سونامي
شپږمه برخه
زموږ د ګاللیو ماشومانو او کوچنیانو سترګې او څیرې موږ ته وایي  :موږ د ژوند په هغه پړاو کې
یو چې نه غواړو د خبرو اوریدو په ځای مو پر مخ څپیړې ولگیږي ،موږ نه غواړو چې د مثبتو
لوستونو او موزیک د اوریدو پر ځای د ټوپک او بمونو درزا واورو.

د پاڼو شمیره :له  1تر5
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

د عیني محسوسو تجاربو له مخې چې زموږ ټولنه مطالعه شي ،دا ثابتیږي چې هر هغه مشر چې له کوم کشر سره
تاوتریخوالی کوي ،خامخا له هغه مشر سره د ماشومتوب او کوچنیوالي په دوران کې دې ته ورته تاوتریخوالی شوی
دی ،چې دی یې اوس په شعوري یا غیر شعوري توګه ،په عقدوي ډول له خپلو کشرانو سره کوي.
موږ مشران باید دغې ترخې تکراریدونکې تجربې ته او دې ترخه حقیقت ته په کتو سره دې تاوتریخوالي ته د پای
ټکی کیږدو ،هغه داسې چې دا قرباني ورکړو چې له موږ سره په شوي تاوتریخوالي سترګې پټې کړو ،ور نه تیر
شو ،څو دا عقده او دا ترخه تجربه چې له نسلونو ،نسلونو تر موږ پورې را رسیدلې ده ،بل نسل ته و نه لیږدول شي
او که یې لکه د تیرو نسلونو پ ه شان چې موږ ته یې را سپارلې ده او موږ یې راتلونکي نسل ته وسپارو ،نو له
راتلونکي نسلونو سره به مو له دې نه هم ستره جفا کړې وي ،لکه تیرو نسلونو چې له موږ سره کړې ده .
کله چې موږ له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي له الرې عقدوي چلند کوو ،نو په حقیقت کې موږ د هغوی
د ذهن په کرونده کې د عقدو او ستونزو تخم کرو چې په زلمیتوب او له هغه نه وړاندې ژوند کې د هغوی هر څه په
زهرو لړي.
ښه به دا وي چې ماشوم سره شوی تشدد ،ماشوم بیان کړي او ویې وایي ،هغه هم داسې چې د علمي تجربو له مخې
داسې زمینه برابره کړای شي چې ماشوم هغه تشدد بیان کړی او وې وایي ،چې له ده سره شوی دی؛ که داسې ونه
شي نو له ماشوم سره شوی تاوتریخوالی په عقدو باندې بدلیـږي او عقده په هره بڼه چې وي د ماشوم راتلونکی ژوند
له خطر سره مخ کوي.
د تر بحث الندې کتاب (په افغانﻮ ﻛﻮرنﻴﻮ ﻛې د ماشﻮمانﻮ پﺮ وړانﺪى ورځنی تاوتﺮیﺨﻮالﻰ) په لوستنې سره لوستونکی
پوهیـږي چې د څیړنې دا کاري ډله او لیکواله ،له پوښتل شوو کورنیو سره په موافقت کې دا مني چې له ماشومانو
او کوچنیانو سره تاوتریخوالی د دوی په ژوند کې شته او تاوتریخوالي تر سره کونکي او عاملین یې هم همدوی دي،
خو له نیکه مرغه چې دا کورنۍ خپلې تیروتنې مني او دا وایي چې دوی له خپلو کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د نه
کولو او د یو ښه چلند د ترسره کولو په برخه کې الرښونو ته اړتیا لري .د څیړنې دا کاري ډله او لیکواله ،له کورنیو
سره د مرستې په موخه ،د کتاب په لنډیز کې دا سپارښتنې کړې دي«:

سپارښتنې:
• د میندو او پالرونو لپاره د ماشومانو د روزلو د مهارتونو د نورو الرو پروګرامونه رامنځته ﻛول ،چې له ﻛلیوالو
حاالتو سره مناسب وې .هر پروګرام چې د ماشومانو پر وړاندى د تاو تریخوالﻰ د مخنیوي په برخه ﻛې ﻛار ﻛوي،
لومړى باید پوه شې چې په ټولنو ﻛې د ماشومانو پر وړاندى د تاو تریخوالﻰ د منفﻰ پایلو او دا چې تاوتریخوالﻰ د
ماشومانو د انضباط یا تشویق لپاره غوره الره نده ،عمومي خبر تیا موجوده ده .له دى ﻛبله دا معلوماتي ﻛمپاینونه باید
د مورنیو او پلرنیو مهارتونو د نورو الرو په هﻛله د خلﻛو په خبرتیا تمرﻛز وﻛړي.
• د میندو او پلرونو لپاره د ماشومانو د روزلو نور مهارتونه باید د هغو موسسو لخوا طرح شﻰ چې په دغه ساحه
ﻛې له بیالبیلو ټولنو سره په نږدى همﻛارۍ ﻛې ﻛار ﻛو ي ،تر څو ډاډه شﻰ چې دغه شان نورى الرى د افغانستان د
بېالبېلو چاپیریالو لپاره اختصاص شوي.
• په سیمه ﻛې د شتو سرچینو په مرسته ﻛار ﻛول .د ټولنې نفوذ لرونﻛي خلﻛو په شمول د مشرانو (نارینه او هم
ښځینه) ،مالیانو ،د روغتیایي پاملرنې سیمه ییز ﻛارﻛوونﻛي یا ښوونﻛي ،په ټولنو ﻛې د ماشومانو د روزلو د نورو
الرو د ښوونې او مباحثې د لیږدولو په برخه ﻛې ﻛېداي شي ګټور ثابت شي.
نوموړې څېړنې په ټولنه ﻛې داسﻰ اشخاص وپېژندل چې په ځانګړې توګه د ماشومانو پر وړاندى د تاو تریخوالﻰ پر
ضد وو  .دغه اشخاص ﻛېداي شي د هغه پروګرامونو په وسیله چې موخه یې په ﻛورنیو ﻛې د ماشومانو پر وړاندې
د تاو تریخوالﻰ قابو ﻛول دي په ګوته شي او د ماشومانو د روزلو د نورو الرو د مهارت پیغامونو او د ماشومانو پر
وړاندې د تاو تریخوالﻰ له امله د ضرر پېښېدو پوهې د خپرلو لپاره وګمارل شﻰ.
• د ټولنې د ال زیاتې بوختیا تشویقونه .پروګرامونه او ﻛمپاینونه اړین دې چې ټولنې یو ټولیزه قضاوت ته تشویق
ﻛړي چې د ماشومانو پر وړاندى تاوتریخوالﻰ به د هغوى په ټولنه ﻛې و نه منل شﻰ ،او هغه خلك چې د ماشومانو
پر وړاندې تاوتریخوالﻰ او زورزیاتې ﻛوي هغوى وهڅوي چې دغه ﻛار بس ﻛړي .ﻛه چېرې د ماشومانو توهین
باندى اغماض ونشﻰ او په ټولنه ﻛې معمول و نه منل شﻰ نو حتﻰ ﻛه خلك د روحي فشار الندي یا د ناامیدۍ احساس
هم ﻛوي نو دغه ﻛار به ونﻛړى.

د پاڼو شمیره :له  2تر5
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

• ﻛورنیو ته ښوونه وشي چې روحي فشار له تاو تریخوالﻰ څخه پرته اداره ﻛړي .د تشویشونو د اداره ﻛولو د
پرمختللو مهارتونو په برابرولو او په ﻛورنۍ ﻛې د تشویش د اثراتو پراخه پوهه به په ﻛورنۍ ﻛې د ماشومانو پر
وړاندىد تاو تریخوالﻰ مخه ونیسﻰ».
په افغانستان کې د یادې موسسې له لوري ،د ټولنې د بیالبیلو برخو د څیړنې په لړ کې ،د ماشومانو پر وړاندې
تاوتریخوالي موضوع څېړل یې د کار یوه فرعي برخه ده .په دې هکله د کتاب په سریزه کې داسې راغلي دي:
«په  2006ﻛال ﻛې ،د افغانستان د څېـړنـې او ارزونـې ادارې پـه افغانستان ﻛې د ﻛورنۍ ډاینامېزم د بدلیدونﻛې
طبیعت پـه هـﻛلـه د څېړنې یوه پراخه پروژه پیل ﻛړه ،چې په ځانګړې توګه ،په ﻛورنیو ﻛـې د ﻛورنیو جوړښت او د
جنـدر بـدلـون او نسـلـي رولـونـه او اړیـﻛـې د تاوتریخوالﻰ په ﻛچه باندى څه ډول اغېزه ﻛوي .ﻛومې څېړنـې چـې
تـر اوسه سرته رسېدلي دا هڅه یـې ﻛـړې څـو اټـﻛـل ﻛـړي چـې ﻛـوم ډول ﻛورنﻰ تاوتریخوالﻰ چې د ټولنې لخوا د
یو ګروپ په تـوګـه ،ښـځـې د یوې ډلې په ډول د نرانو په وړاندې ،او د مختلفـو نسـلـونـو او افـرادو لخوا ﻛه نارینه
وي او ﻛه ښځینه ،مناسب او قـانـونـي ګـڼـل شـوى وي
د دغې څېړنې موخـه دا ده چـې د روحـي فشـار اصـلـي عـوامـل یـا پـه تاوتریخوالﻰ پورى اړوند انفرادي او ټولنیز
خصوصیات او د ﻛورنـۍ د غړو په منځﻛې د تاو تریخوالﻰ منل درك او په ګوته یې ﻛړي .
دغه پاڼه د پورتنۍ څېړنې له یوې فرعﻰ بـرخـې څـخـه بـحـث ﻛـوى :په ﻛورني واحد ﻛې د ماشومانو پر وړاندىتاو
تریخوالﻰ (په دې څېړنه ﻛې د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالي ﻛې ټولې بدني سزاګانې او واړه ظالمانه یا د سپﻛاوي
څخه ډك عملونه شاملدي) »
د کتاب په سریزه کې د کتاب د موضوعاتو لنډیز راغلی دی او د څیړنې د موخو او د تاوتریخوالي د ډولونو ثبتول
او په نښه کول د دې له پاره تر سره کیـږي چې د ځینو مهمو مسایلو په پوهیدو کې گټه ورنه واخستل شي چې زه یې
د مهموالي او د خلکو او ټولنې په منځ کې د روان او کېدونکي تاوتریخوالي د ژوندیو او مستندو بیلگو له پاره دلته
یوه د پام وړ برخه رانقلوم:
«دغه څېړنه ﻛې هڅه شوى چې د تـاو تـریـخـوالـﻰ افـراطـﻰ او یـا غـیـر معمولې موارد راغونډ نشﻰ بلﻛې دغه څېړنه
د تاو تریخـوالـﻰ د ډېـرو عامو عادي بڼو سره چې د خلﻛو د ورځني ژوند ورځنیز تاوتریخوالﻰ یوه برخه ده ،تړاو
لري په داسﻰ حال ﻛې چې د دغه څېړنې موخه دا نـه وه چې په ﻛورنیو ﻛې د تاو تریخوالﻰ اندازه څرګنده ﻛـړي،
دغـه څـېـړنـې وموندل چې په ﻛورنۍ ﻛې د ماشومانو پر وړاندى تاوتـریـخـوالـﻰ پـه خپلو ټولو بڼو سره د څېړنې په
ټولو سیمو ﻛې جـاري دى .پـه حـقـیـقـت ﻛې ،د ماشومانو پر وړاندى فزیﻛې تاوتریخوالﻰ په ټولو  61موضوعا ً څیړل
شویو ﻛورنیو ﻛې په بیالبیلو ﻛچو موجود وو .د ټولنو د خلﻛو د ﻛیسو پر بنسټ او په مسؤنه توګه داسﻰ وییلي شو
چې ،ﻛه ټـولـو نـه ،خو یو اندازه ماشومانو په دغو ټولو ﻛورنیو ﻛې اﻛثره په لویـو ټـولـنـو ﻛې په ﻛورنۍ ﻛې په بیالبیلو
ﻛچو تاو تریخوالﻰ زغمې.
د ماشومانو پر وړاندىتاو تریخوالﻰ په دوو برخو وېشـل ﻛـیـږى:
تـاو تریخوالﻰ چې د انضباط او یا سزا په ډول ترى ﻛار اخستل ﻛـیـږى؛ او تاو تریخوالﻰ چې د غوسې ،روحي فشار
او یـا نـاامـیـدۍ لـه ﻛـبلـه د مرتﻛب لخوا ترسره ﻛېږي.
دغه دوه ﻛتګوري د تاوتریـخـوالـي د اداره شوى او نه اداره شوى مفهوم په نظر ﻛې نیولو سره یو شـان دى .داسـﻰ
پوهه موجوده ده چې په حقیقت ﻛې د دغو دوو ﻛتګوریو تر منځ زیاتۍ موجود دى :په سمه او سنجول شوى ډول تاو
تریخوالﻰ چې د انضـبـاط او یا سزا ورﻛولو په موخه وى ،او تـاو تـریـخـوالـﻰ چـې بـنـیـاد یـې د شخص غوسه وى
او خپله اداره یې له السه وﻛړى وى ،د ماشومانـو پـر وړاندى د دغه دوه ډوله زور زیاتۍ تر منځ توپیـر مـوجـود
دى .سـره لـه دې ،د تحلیلي څرګندونې په موخه د دغه دوه ډوله تاوتریخوالﻰ طبقه بندي ګټور ﻛار دى.
سر بیره پر دى ،د ماشومانو پر وړاندى زور زیاتـې په ښﻛاره او عمومي توګه د دغه دوه ﻛتګوریو په بـرخـه ﻛـې د
ځـواب ویونﻛو لخوا تر بحث الندى راتلﻰ .په بیال بیلو والیتونو ﻛې د ماشومانو پر وړاندى د تاو تـریـخـوالـﻰ پـه
ډول ډول بڼو ﻛې د لږ شان توپیر سره سره ،د تاوتریخوالﻰ ډېرى عامـﻰ بڼې چې څرګنده شوى هغه ،په څپیړه وهل،
نـاوړه خـبـرى ،پـه سـوك ،لغته ،لښته ،ﻛیبل او یابوټانو باندى وهل وو .په حقیقت ﻛې ،د ډېـرو ﻛورنیو لپاره دغه راز
تاوتریخوالﻰ ﻛېداي شي د نورمال یا د ورځـنـي تاوتریخوالﻰ بیلګه ورﻛړي .د بﻰ شانه یا غیر معمول تاوتریـخـوالـﻰ
د ډولونو بېلګې چې د دغه څېړنې په بهیر ﻛې موندل شوي عبارت دي له:
په ماشومانو ډزى ﻛول ،په رسۍ تړل ،د ژمې په سړه هـوا ﻛـې بـهـر پـه یخو اوبو مینځل او د خلﻛو پر وړاندى د
هغوى سپﻛاوى .د ماشومانو پر وړاندى د تاو تریخوالې ډېرو ﻛیسو بـانـدى پـه مشـرح توګه بحث وشو او د ماشومانو
پر وړاندى د تاو تریـخـوالـﻰ پـه هـﻛلـه بیال بیل لید لورى او مفﻛورې راغونډى شوى .دغه معلـومـات پـدى موخه
تجزیه ﻛېږي څو د دغه الندى مسایلو په پوهیدو ﻛـې تـرى ګـټـه واخستل شي:
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• د ماشومانو پر وړاندى د افرادو د تاوتریخوالﻰ او دوامـداره یـا مزمن تاو تریخوالﻰ دالیل او عوامل؛
• څوك د ماشومانو پر وړاندى تاو تریخوالﻰ ﻛوى؛
• څوك د ماشومانو پر وړانـدى د تـاو تـریـخـوالـﻰ حـق لـري او د تاوتریخوالﻰ د دغه شان وړوالي په هﻛله لویان
څه ډول احساس ﻛوي؛
• د ماشومانو پر وړاندى تاو تریخوالﻰ څومره معمول دى؛
• د ماشومانو پر وړاندى تاوتریخوالﻰ د وخت په تیریدو سـره څـه بدلون موندلﻰ دى .
دغه پاڼه د ماشومانو پر وړاندى د تاوتریخوالﻰ په هﻛله د لویـانـو پـر لید لورو او مفﻛورو متمرﻛزه ده ،هغوى خپله د
ماشومتوب پـر مـهـال دغه شان تاوتریخوالﻰ پر خپل ځان لـیـدلـﻰ دى .د مشـرانـو لـیـدلـورو باندى په تمرﻛز سره
دغه پاڼه هغه مسایل چې ولﻰ میندى او پـلـورونـه په ﻛورنۍ ﻛې د ماشومانو پر وړاندى سخت دریځ لري ،تر بحث
الندى څېړنیزه ډلو له ماشومانو سره د عملﻰ او مـیـتـودى دالیـلـو لـه ﻛبله مرﻛه و نـه ﻛـړه .
همدا رنگه د تاوتریخوالﻰ ځانګړى بڼي په دغه پـاڼـه ﻛـې نـه څـیـړل ﻛـېـږي:
لـومـړى،
د ماشومانو پر وړاندى جنسﻰ تیری د دغـه څـېـړنـې د لـویـې پـروژې لـه مقصد او بهیر څخه بهر وو.
دوهم،
د ماشومانو واده او اجباري ودونـه په دغه پاڼه ﻛې تر پوښښ الندى نه دي راغلي ،خو د دغـه ادارى پـه یـوه بله پاڼه
چې د ودونو د ﻛړنالرو او پـه ﻛـورنـۍ ﻛـې پـه تـاوتـریـخـوالـﻰ باندى د هغې د اغېزو اړوند پروژه ﻛې راغلي ،څیړل
ﻛـیـږى.
دریـم،
پـه دغه پاڼه ﻛـې پـه اصـلـي تـوګـه د مـاشـومـانـو پـر وړانـدى د فـزیـﻛـي تاوتریخوالﻰ او بدو ویناوو په هﻛله یو لړ
بحثونو باندى ټینګار شوى دى .د ماشومانو پر وړاندى بﻰ پروایې او په ﻛورنۍ ﻛې ماشـومـان پـه زوره شاقه ﻛارونو
ته اړول په تفصیل ندى بیان شـوى ،ځـﻛـه چـې دغـه مسایل د پراخې څېړنې د پروژى له مقصد څخه بهر وو او
هـمـدارنـګ ځواب ورﻛوونﻛو په دى هﻛله ډېرى خبرى نﻛولې .
د دغه څېړنې د موندنو پر بنسټ ،دغه پاڼه څو مهمه استداللونه ﻛـوى:
لومړي،
په هغو ټولنو ﻛې چې څېړنـه تـر سـره شـوه ،د مـاشـومـانـو پـر وړاندى تاوتریخوالﻰ د ﻛورنۍ د غړو له خوا منـل
شـوى ﻛـار وو ،پـه زیاته ﻛچه ترى ﻛار اخستل ﻛېدو او خلك ور سره آشنا وو .سره له دې ،د ماشومانو په وړاندى
تاوتریخوالﻰ په پراخه ﻛچه د منلو وړ نـدى .د ماشومانو په وړاندې دا ډول ﻛـړه وړه د مـنـلـو وړ نـدي او ښـه هـم نـه
بریښي.
دوهم،
او د لومړنۍ موندنې د پایلﻰ په توګه ،ډېر خلك لېـوال دي څو د خپلو ماشومانو د روزنې لپاره د تـاوتـریـخـوالـﻰ
څـخـه پـرتـه نورى الرى چارى غوره ﻛړي ،مګر د ورته الرو چارو پـه اړونـد ډېـر لـږ معلومات لري.
دریم،
ډېر تاوتریخوالﻰ چې ماشومانـو تـه مـتـوجـه ده هغه د لویانو د احساساتو سره تړاؤ لري ،ﻛله چې د ﻛورنۍ مشر غړې
د فشار الندې وینو ماشومانو یا خویندې او ورونه د هـغـوى د غـوسـې قربـانـې ګـرځـې.
څـلـورم،
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پـه ﻛـورنـۍ ﻛـې د مـاشـومـانـو پـه وړانـدې تاوتریخوالﻰ د نورمالﻰ او عادي اړیﻛې د یـوى بـرخـې پـه څـیـر ګـڼـل
ﻛېږي .او د میندو او پـلـرونـو د دغـه ﻛـار پـه اړه ﻛـوم خـاص ټـولـنـیـز قضاوت نه ﻛیـږې .ځﻛه خو ،د ماشوم په
وړاندى د ظلم او سـخـت دریـځ خپلولو پر مهال د رټـلـو یـا تـورنـیـدو څـخـه لـږه ویـره لـیـدل ﻛـېـږي  .د ماشومانو د
روزلو د نورو الرو رامنځته ﻛول ،د روحـي فشـار د اداره ﻛولو مهارتونه او په ﻛورنۍ ﻛې د ماشومانو په وړاندې د
ډېـر لـفـظـي انتقاد (چې پخپله د ټولنې څخه رامنځته ﻛېږي) تاوتریخوالﻰ به د تاوتریخوالﻰ په وړاندې د ننګونې تر
ټولو ښې او اغېزمنې الرې وي.
دا الندېنﻰ فصل د نوموړې څېړنې میتود تر بحث النـدې نـیـسـي او د څېړنې هغه میتودونه چې د معلوماتو د راټولولو
او تحلـیـل لـپـاره پـه ﻛارول شوي ،په لنډ ډول ښیي .بل ،دریم فصل د څېړنې اته بـیـالبـیـلـې سیمې تشریح ﻛوي.
څلورم فصل د والدینو هغو امیدونو او هـیـلـو تـه لنډه ﻛتنه ﻛوي ﻛوم چې د خپلو ماشومانو د راتلونﻛي لپاره یې لري
او همدارنګه په ﻛورنۍ ﻛې د ماشومانو رول روښانوى ،څو هغه شـرایـط څرګند ﻛړي په ﻛوم ﻛې چې د ماشومانو پر
وړاندى تاوتـریـخـوالـﻰ او اجبار ترسره ﻛېږي .پنځم فصل د هغه تاوتریخوالي نمـونـې او ډولـونـه تشریح ﻛوي چې
په ټولنو ﻛې چیرته چې دغه څېړنه ترسـره شـوه عـادي او معمولي بریښي .همدارنګه دغه فصل د هلﻛانو او نجونو
د روزنـې ترمنځ توپیر په ګوته ﻛوي او دا هم بیانوي چې په یوې ﻛورنۍ ﻛې چاته او پر چاباندې د تاوتریخوالﻰ حق
ورﻛول شوى .نوموړى فصـل دا هـم سپړي چې ټولنه د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالﻰ د زیـان څـخـه څه خبرتیا
لري .شپږم فصل د بدني سزا د استعمال پـه وړانـدى د ﻛـړو وړو توپیر څیړي او داسې نمونې وړاندې ﻛوي چې د
یوې ﻛورنـۍ ګـڼ شمېر غړي بیالبیل نظرونه لـري .نـومـوړى فصـل دا هـم بـیـانـوي چـې څرنګه د خلﻛو معنوي
نظرونه د ماشومانو سره د تـاو تـریـخـوالـﻰ پـه مهال د هغوي د اصلي چلند سره توپیر لري .اووم فصل د بدني سـزا
پـه اړه د میندو او پلرونو مختلف دلیلونه څیړي او د ماشومانو د روزنـې او تربیې ځینې نورى الرې چې د ځواب
ورﻛـوونـﻛـو لـخـوا تشـخـیـص شوي ،وړاندى ﻛوي .اتم فصل د ماشومانو په وړاندى د تاوتریخوالـﻰ ال زیات عوامل
بیانوي ،چې د لویانو د روحـي فشـار او نـاامـیـدۍ د احساس له امله چې ﻛېدایشي په ﻛورنۍ ﻛې د ماشومانو پـه
وړانـدى د تاوتریخوالﻰ المل وګرځي ،تمرﻛز ﻛوي .نهم فصل د خلﻛو د ادراك او پوهې د څېړنې پوسیله حـاالتـو تـه
د بـدلـون لـپـاره خـالوو تـه پـام را اړوي څو جوته ﻛـړي چـې څـنـګـه او پـه څـه ډول پـه ﻛـورنـۍ ﻛـې د ماشومانو
په وړاندى تاو تریخوالﻰ د وخت پـه تـیـریـدو سـره بـدلـون موندلې .وروستې او د دغه پاڼې د پاى او بشپړیدونﻛې
فصل تر ټولو مهمو او ارزښتناﻛو بحثونو باندى رڼا اچوي او د پالیسۍ او پروګـرام هغه وړاندیزونه چې د دغه څېړنې
څخه السته راځي وړاندى ﻛوي .
لﻛه څرنګه چې دا مضمون په ﻛورنۍ ﻛې د ماشومانو په وړاندې د تاو تریخوالﻰ اړونده مسایلو باندى تمرﻛز ﻛوي
مګر د یادونې وړ ده چې د نوموړې څېړنې ﻛاري ټیم د ماشومانو سره د هغوي د والدینو او نـورو مشرانو لخوا د
ژورې مینې محبت او پاملرنې شاهد هم دي .هـمـدا راز والدینو د خپلو ماشومانو د راتلونﻛې په اړه خپلې ژورې
اندیښنې او پراخه هیلې او امیدونه څرګند ﻛړل ،لﻛه څرنګه چې پدې اړه په څلـورم فصل ﻛې ورته اشاره شوېده»
د شپږمې برخې پای.
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