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.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

                               
۲۸/۱۱/۲۰۱۸                پوهندوی آصف بهاند

                    

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې
 

 د تاوتریخوالي سونامي
 

 مه برخهاوو
 

 

بشریت نوم ته یې تور د په نړیواله کچه له کوچنیانو سره د تاوتریخوالي څو غوره بیلگې، چې په اوسنۍ زمانه کې 
 داغ گڼلی شو: 

 

 هڅ ېچ مړوک ېخبر ېولټزه به خداى ته  :ېته وای رټاکډ ېحاالت ک ېیو ماشوم په زخم ېک هګړپه ج سوریې دــ  ۱
 .ېروان د

 

 یوډوینه ما له کاکا  :ېکمره مین ته وای ېوه ډېمن ېحاالت ک ېپه زخم ۍجین ېیوه عراق ېک ارښموسل په  دــ  ۲
 . حجابه یم ېب ، زههاخلمه 

 

خو  هڅ ږل مړما ژر واخله که جنت ته ال :خداى ته سوال کوي ېپه وخت ک ږېلو ېیرډماشوم د  یفلسطین یوــ  ۳
 .به وخورم

 

 رټاکډ :ېته وای رټاکډماشوم  د درملنې په وخت کې ،و ټپيد یو ماشوم الس شدید  ېک هګړافغانستان په ج دــ  ۴
 .نلرم ېجام ېنور ،کوه ېمه پرمې  ىڼب لستواحص
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د کتاب لیکوالې، د خلکو د نظریاتو په چوکاټ کې دا نظر وړاندې کړی دی چې بدني سرا د تادیب د یوې بڼې په 
په داسې حال کې چې په پرمختللې نړۍ کې د تاوتریخوالي هیڅ ډول د منلو وړ نه توگه د دوی له پاره د منلو وړ ده، 

دی، عاملین یې مجرم شمیرل کیږي او د قانون په چوکاټ کې سزا ورکول کیږي. د دې پروژې د پوښتنو په ځوابونو 
ه لومړۍ برخه کې راغلي دي چې وهل ټکول او ال د وسلې کارول هم مجاز گڼل شوي دي. د کتاب د پنځم څپرکي پ

 کې د بیالبیلو سیمو د خلکو له خولې راوړل شوي دي:
 

)پښتو متل( لكه څرنګه چې په مقدمې كې په ډاګه “ ادب نه وي چې ډب نه وي”د بدني سزا بڼې، ډولونه او شدت »
راپه شوه، دغې څېړنې د تاوتریخوالي ګڼ شمېر ډولونه كوم چې د شوخۍ د سلوك په صورت كې په كار وړل كېږي 

په څپیړه وهل، غوږ كشول، كنځل، په لغته یا سوك وهل، په كوتك یا د  : ګوته كړلو چې ځینې یې په الندې ډول دي
او داسې نور. د یادونې وړ ده چې د برق د كیبل په واسطه وهل د كابل او  په بوټانو وهل او یا هلو وبرق په كیبل

ریدل كیدل. په لښته او څپیړه وهل په څلورو واړو والیتونو كې هرات د ښارې او كلیوالو سیمو څخه بهر ډېر كم او
تر ټولو عامه او كاریدونكې سزا بلل كېده . د ننګرهار والیت یواځینې استثناء وه چې د ماشومانو په وړاندې د سالح 

باندې د لښتې په د كارولو هم په ګوته شوي وه، او هلته د ماشومانو په څپیړه وهلو باندې ډېر ټینګار كېده. په پښو 
واسطه د ماشومانو وهل هم د ځینې خلكو لخوا د سزا په توګه په ګوته كېده . د ماشومانو د په سوك او لغته او په تیګه 

نه كیدې، مګر ځواب وركونكو ته دا د ارزښت وړ  ډېرې خبرې ماشومانو ته د كنځل . وهلو خبرې هم ډېرې كیدې
ه اړوند د چا پوښتنو ته ځواب وركړي. نو كله به چې د لفظي غوسې خبره وشوه نه برېښېده چې د ماشومانو د تأدیب پ

ډېره عامه خبره ده. د راپورونو له مخې د لفظي غوسې نو هغوي به په دې ټینګار كاوه چې لفظي غوسه په ښځو كې 
سړي وویل چې خپلو  د مثال په توګه، د بامیانو د والیت په ښارې سیمه كې د منځني عمر یو. مثالونه ډېر شدید دي

ماشومانو ته داسې وایي "په ګور شى او هللاا مو رانه واخله". په نورو مثالونو كې د كابل د كلیوالې سیمې یوې بوډۍ 
ښځې د خپلې نږور په اړوند وویل چې نږور یې خپلو بچیانو ته وایي چې پالر یې ایران ته تللى او هلته مړ دى . د 

ته د تهدیدونې تاوتریخوالي هم پكار وړل كېده، د مثال په توګه د بامیانو د كلیوالې سیمې لفظي تیري په څیر ماشومانو 
یو د پوخ عمر اوسېدونكى چې ماشومانو ته فزیكي سزا نه وركوى د څېړنې ټیم ته وویل چې لور یې داسى تهدید كړه 

هغې د ګاونډي د لور سره جګړه یې ووهې چې د خوځېدو څخه ولویږې، دا ځكه چې ه یې تړې او تر هغه به چې و ب
كړې وه . د سزاګانو ترمنځ كوم توپیر ونه موندل شو مګر یوازې د كلیوالو او ښارې سیمواو همدارنګه د غریبو او 
 شتمنو كورنیو تر منځ لږ څه توپیر موجود ؤ. ترټولو عام سلوك چې ماشومان دهغو په ترسره كولو سره وهل كېږي

پاره مګر هلكان هم تر ډیره بریده پكښې راځي( د هغو لړۍ د ماشومانو د تصورشوي )په ځانګړې توګه د نجونو ل
جنسي والي او غال څخه پیلیږي ان تر دې چې د ماشومانو د كور نامناسب دننه او یا دباندې جګړې، خپل ګټور 

 ...كارونه لكه د غالیو اوبدل په صحیح ترتیب سره نه كول، شوخي كول، ګډوډي جوړول
 

مانو باندې تاوتریخوالى د هغوي د تأدیب او تربیې لپاره د ډېر كم عمر څخه پیلیږي. لكه چې د شلو كلو په په ماشو
شاوخوا عمر كې یوه ښځه چې د هرات والیت د كلیوالې سیمې اوسېدونكې ده د خپلو دریو وړوكو بچیانو په اړوند 

وهم ځكه چې په سختۍ سره اوبه راوړل كېږي، او یا نو زه یې  بې ځایه اوبه ضایع كړي كله چې زما زوي  :وایي
 او زما دوهم زوي درې كلن دى او یا خپلې جامې چټلې كړي... زما مشر زوى وكړي یې هغه مهال وهم چې ګډوډي

 د دوه یا دریو كلو په عمر ماشومانو ته د سزا وركولو ټینګار د څېړنې په لړ كې د نورو خلكو لخوا شوى .وړوكى دى
ځینې ټولنو داسې وویل چې د سزا وركولو په مهال كېداي  ومانو په وړاندېد تاوتریخوالي شدت ته په اشارېد ماش .ؤ

شي ځینې ماشومان كلك ټپي او یا له منځه والړ شي . د كابل په ښارې سیمه كې یوې بوډۍ ښځې د نورو بوډۍ ښځو 
اسې ونه وهي چې په غلطۍ ورڅخه ووژل سره د یوې ګډې ناستې په ترڅ كې وویل چې خلك باید خپل ماشومان د

بچیان سخت ټپیان كړي ؤ. یو سړي د ځوانانو سره د یوې ګډې  چې والدینو خپل شوې شي. داسې نمونې وړاندې
هیڅ څوك خپلې   :نه وهي ناستې په ترڅ كې وویل چې خلك نجونې او ښځې د دارو درملو د لوړو بیو لپاره ډېرې

ونه یا خپې یې ماتیږي او د دارودرملو بیې هم لوړې دي. ځكه مونږ بې وزله یو ښځې او لوڼې نه وهي ځكه چې الس
بصیرت د منځني عمر سړى چې د دریو ماشومانو   .د توان څخه ووځو د دارو درمل د هغوي او مونږ نشو كوالي

نو د پالر دى او د هرات د ښارې سیمې اوسېدونكى دى غواړي چې خلكو ته نصیحت وكړي چې څرنګه د ماشوما
خپل ماشومان په لښته ووهۍ  شئ چې: تاسو كوالي نصیحت دى دا نورو ته زما  :وهلو ټكولو څخه ځان وژغوري

ځینې وخت د ګډو ناستو په مهال خلكو د هغه  .ځكه په لښته وهل هغوي معیوب نه بلكه یوازې سخت یې دردوي
كړې وې . د بېلګې په توګه د ننګرهار والیت  تاوتریخوالو په اړوند خبرې كړې وې چې په خپلو ماشومانو یې ترسره

د ښارې سیمې یوې د پاخه عمر مېرمنې وویل چې خپله لور یې د سر په شاوخوا كې وهلې وه او د څو كلو په تیریدو 
سره د هغې لور د سر د خوږو څخه شكایت كاوه . هغې وویل چې اوس یې داسې پریكړه كړې چې بیا به ماشومان 

كابل په ښارې سیمه كې د غریبې كورنۍ یوې پخې ښځې د یوې ګډې ناستې په مهال د خپلې لور  په سر نه وهي . د
هغه كیسه وكړه چې څرنګه یې هغه په خوله باندې وهلې وه او خوله یې ورباندې وینې كړې وه . همدارنګه د كابل 
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ر دى د خپل هغه ځوان زوي كیسه په كلیواله سیمه كې د غریبې كورنۍ د پاخه عمر یو سړې چې د اتو ماشومانو پال
كوي چې په خوله باندې وهلى ؤ او خوله یې د وینو څخه ډكه وه . همغه سړي وویل چې خپل ماشومان معموالً په 

ه مهال همغه سړي پدې ټینګار وكړ چې د ماشومانو د وهلو سره موافق پلښته وهي، وروسته بیا د همدې ګډې ناستې 
 ندى. 

 

نمونې دي چې څرنګه د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالي ته مخه كېږي. خلكو په لویو ناستو كې دا دې ښكاره  دا د
ومنله چې د خپلو ماشومانو په وړاندې ډېر توند دي، مګر په عین وخت كې تاوتریخوالى د منلو وړ نه بولي. دا ډول 

څه، په  مګر په فكر كې بل ې یو څه كويیعني په عمل ك اختالف چې د خلكو د نظر او عمل په مینځ كې موجود دى
 «.كې په ډاګه شوىدى فصل شپږم

 

 برخې پای د اوومې
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