
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

                                                      
                                                                                                                              

 42/ 11/ 4112                                                                                                    مهمند -حمدانصیر
 

 ومسوولیت نکاتی پیرامون اهمیت خانواده ورسالت
 درقبال اطفال وجوانان های والدین

 
 نشر ته سپارل کیږی یادونه : دګرانو عزیزانو په غوښتنه یو ځل بیا 

 
ابی  کاااه نیاااین مباااین انااادهی ساااسااات  کاااه نااااجی بشاااریت یااا ه نظاااری ویمبااای بوماااارت تماااا  درمااایمقایساااباااا یااا  

ااهمراهااای اسااات باااه ب تااارین وجاااه مانناااد سایریرااااه هاااا درتشاااکیل خاااانواده اهتماااا  ایااااد نماااوده وخاااانواده راکاااه 
ااوااااابت ان ومردنواااااا واو،دمپاااادرانم مااااادران م باااارادرانم خااااواهران و سااااایر اقااااار  وساااا ت ماااای یابدوهسااااته 

ا  و اخاااات  اجتمااااام وجم یاااات هااااای بارهتاااار را تشااااکیل میدهااااد م عمااااای ااااامیمی وپراامرباااات و ریایاااات ند
 را در نن توایه وتاکید مینماید. رمیده وسبسبه مرات 

سااااختمان اجتماااام مرساااو  شاااده  ویتاناااه کانونیسااات کاااه اساسااای واولااای خاااانواده واراااد  کاااه مبااارهن  اساااتبناااا  
منریااان سااانو بناااا وت ااادا  ساااال  یااا  اجتماااام وتشاااکیل ایجااااد  بااارای توقااا شخاااایت عااارد دران پااای ریاااای میشاااود .

ایکااااه روابااااط اعرادوایمااااای نن بخاااااو  والاااادین خااااانواده 1سااااال  را نیاااااا دارد خااااانواده م اساساااای و مسااااترک  
باشاااادم طفباااای کااااه دران خااااانواده متولااااد وبااااار  میشااااود ت وااااامیمیت وارسااااات مسااااوولیت استواربرمبنااااای مرباااا

بامرباااات وااااامیمیت وعمااااای نرا  وهاااار  اناااات وخوهرعتااااه م همااااین راااا  ونادیکاااای وانتظااااا  موجاااا  اسااااترکا  
ماااان  دوری وعااااابه وباااا،خره عاااراروی اا خاناااه  کشاااو ووابساااتکی طفااال باااه خاااانواده هردیاااده میتیااا  مجااا   و

 میشود. 
مراااایط خااااانواده ایکااااه ایاااان اااااال ریایاااات نتردیااااده معمااااای خااااانواده مکاااادر م ناااااام وجاااادل م ولاااای بااااریکت در

مراااایط ین عمااااا وکااااانون هاااار  را مختناااا  ودبتوومتااااوم دسااااپبین خشاااا  وبیااااروت عاقااااد پیااااا  ودیکتاتورم باناااا  والاااا
رهاااااایی اا ناااااین ومااااا  باااااه  یاهاوجاهاااااای رمیساااااااد . بناااااا  ااااااراو،د هاااااا بخاطررابااااارای او،د هاتناااااو ودلتی

اااادد ماااونت اا خاناااه هسساااته شاااده در شااارایط ساااردرهمی بساااربرده دردیترپنااااه میبرناااد م هااارایو ووابساااتتی شاااان 
رونورده باااااه  شایساااااتونا وهماااااد  بیااااارون اا خاااااانواده میتردنااااادو باااااه مساااااکرات وماااااواد مخدروساااااایراع ال ناساااااال 

 .وهمراهی ااطتت و  وبط میکنند تا به سررد ایتیاد وانرراف
وهیری اا ینتونااااه مسااااایل تتاااااپوی راه هااااای بیااارون رعاااات وجباااشاااوی  ودرومااااوم   موقتااای کماااای واردیماااااینرو

وتباه کاااان اجتمااااایی باااارایی  مشاااااهده میکناااای  کااااه در بیشااااترین ااااااول ومبااااادی ونظریااااات باااار پ بوهااااای خانمانسااااوا
تاکیاااد ااااورت میتیااارد وارم ه اشاااته میشاااود تاااا پ بوهاااا واراشااا ای م ناااوی نن م خاااانواده هادراکثرماااادی انااادهی 

 نااااین عامیاااال 1دناااامانان بااومسااااووولیت هایشااااوالاااادین ااایفااااای رسااااالت کااااه ایاااااده روی درایاااان امرسااااب  میشااااود تا
ماااام باااا دلبساااتتی جناااون نمیاباااه کسااا  مادیاااات ااهماااه  یاااا دور وبیتاناااه  شاااده تاااا ساااررد انراااراف م  عسااااد اجتویا

 1مبادرت میوراداختقی مبی انااعی م ظب  وجنایات وتجاوا به  رقو  دیتران 
را هااا  درخاااود مااااده ونااای باشاااد همیشاااه خوشااابختی خاااانواده ایتاااه اانظرم نااای و بتویی ماختاااااربطوربنا هرهااااه 

باشاااد مثبیکاااه درعاااو  ده استوارم نااای ت ااای وبرمبناااای مااااوجاااود مااای نورد وخاااانواده ایکاااه اانظروهااا  دراجتماااام ب
مرااایط وماااارول خاااود مثال اااای اناااده ننرامترظاااه ومشااااهده میکنااای  م بااادبختی م عسااااد م خاااود ساااری  کررعااات وماااا در
منشاااا  وسر شااامه بسااایاری ااناهنجااااری  میااا ورد . لااا ابنااادباری وماااایبت هاااای باااار  را بار وخودهاااامتی م بااای
درعقااادان یااا  نظاااا  ااااری  وساااال  ااهماااین جاورا میتاااوان خاااانوادهی واجتماااایی  ومااااای  باااار  هاااا وانرراعاااات

ه  برطباااا  اومااااام یاااا  مباااات وکشااااورااهمااااین جاساااات کااااه نظااااا  سیاساااای وممبکتاااای .» خااااانواده جسااااتجو کاااارد 
 « . درخود ن فته دارد نکته اسات قرننی رال میتیردواین وشکبوجود می نید خود نن اواروال خود 

 
وهماااه متمتااای  شااااره مینماااای اوقتااای ماااا باانتشااات سااابابه باااه متمتااای سااااامان هاااا وراکماااان لشاااکری وکشاااوری 

کااه سااه انتشاات قااات شااده دساات بااه متمتاای  یالااه مینمااایی م  واعاال اانناای  دریااین امااانومسااوولیت هااا را بااه نن اار
باای التفاااتی باااه کااه ایاان بااارمتمتی هامراااول وفباات و«خااودم بینااای ماارد   کااور» بااه طاارف خااود مااا اشاااره دارد

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/n_mohmand_nokate_pairamone_khanawada.pdf
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نورده اساااات و نااااین ین رالاااات را بااااارکاااانون تربیاااات وپاااارورو خااااانواده هاااای وسااااو  اداره ودسااااپبین اساااات کااااه  ناااا
 اند.ه امان خودپروردددررا ناخبف ونااهل عراندان 
مدر ممجاااالتهاااای اع اااان درمواقااا  م ماااانی هابارهاااان عامیب اااا وخاااانواده طر دار  کاااه دره شاااته هاااا والاااد یااان وبخاااا

ویکجاشااادن باااا دوساااتان مطااااب  «مرااال اجتماااام امساااتانی مساااکونین قریاااه دردهااااتپیتاااو هاااا  »مسااااجد ورتااای در
باااه یبمی و تااااریخی نمواناااده شااارین ودلپاا یر؛  ماامن قااااه هاااای رقااا  وقااار  م مااول بجاااای ویبااات وماا مت هاااا 

اانن اااده او،دهاااای شاااان کاااه دارای اسااات داد و کااااوت م تربیااات نیکاااو واخااات  رمیاااده وپساااندیده اباااان سااااده ودلپ یر
کارهای خاااو  میتردیدناااد م باااه بی اااوده ویبااان نمااای ه شاااتانده وماااادر اع اااانی اساااتمی مااای بودناااد ووقااات خاااودرا

وقباااول رسااا  اعتخاااار یااااد میکردناااد وباااه جم یااات م رعااای مینمودناااد واایااان طریااا  پاااای نن اااا را باااه اجتماااام ودر  
مسااااوولیت هااااای اجتمااااایی شااااان میکشاااااندند م در پ بااااوی ت باااای  وتربیااااه در پاااارورو شخااااایت سااااال  اجتمااااایی 

 نیاتوجه مب ول میداشتند .   نن اروریه وارسات مبی  وخدمتت اری اادقانه با
 یتقاااه میترعتناااد ومتفاوتیوبااای بجاااای رساااادت وتخاااریو هااا   ورامااارینساااایرین  نن اااارا ایتباروپرساااتینمیدادند م

نمواناااده ورهنماااایی هاااای م رباناناااه ونااااای  باااا داشاااته هابادقااات جریاااا ن را مااای شااانیدند و در،باااتی کنجکااااوی هاااا 
مااای هفتناااد کاااه ب اااه وشااارین ترساااین اه  مینمودناااد وباکبماااات ن انن ارا عااارخاااویو امیناااه هاااای تشاااوی  ورشاااد بیشاااتر

 نینده درخشان درپیو رویو دیده میشود .شده و ش  و  راغ خانواده ووطن 
درساااان خااااورد سااااالی قرارداشاااات  شاااااهد  وبیاااااد دار  کااااه بارهااااان خااااانواده هامخاواااااا هنتااااا  اجتمااااام عامیاااال 
ودوسااااتان بخااااا طاااارادای دیاااان و مسااااوولیت خااااویو درانتقااااال اراو هااااای ریاااااتی عااااامیبی واجتمااااایی بااااه اطفااااال 

وامانتاااداری مااااداقت مبااای وجواناااان ویربیاااه وپااارورو نن اباااا روریاااه مردمااای ووطااان دوساااتیموردت وهمبساااتتی 
بااااود کااااه واق ااااا  «اناااادراپیر ماااارد وپساااارانو»مرتااااوامی هفتنااااد. یکاااای اانن ااااا واناااادراهای شاااارین و پر قاااااه هااااا

درهاااااوو دل هرطفااااال وجاااااوان وهرپیروبرناااااای اع اااااان ایااااا  اا ان اومردهاااااا کاااااه باااااااطتت دردساااااترخوان پااااادر 
ه ماااورد کااااربرد باااار  شاااده جاهرعتاااه ودرانااادهی یمبااای درساااطوت مختباااف خاااانوادهی واجتماااایی مطمااا  نظرباااود

  1قرارداشت
بارهاااان پیوساااته باااا اباااان سااااده ودلپااا یر قااااه پیرمااارد اااااربدلی رامیکردناااد کاااه تاااانخرین لرطاااه ورمااا  ریاااات 

پیرماااارد خردمنااااد اابسترمریماااای نخاااارین رواهااااا ی  1اامسااااولیت هااااایو واعاااال نشااااده وشااااانه خااااالی نکاااارده بااااود
ااااال کااارده وباخااااطر نرا  رخااات سااافر ابااادی خااا  امتراااان اا باامانااادهانو اطمیناااان راپااادرود ریااااتو خواسااات با

ااشاااخ ه هااای رساااو نااورت درختاای را قطاا  کاارده «قااوده »ببناادد م برساا  وااایت اااهبااو خواساات تااا دسااته ای 
بیاورناااد ؛ ب اااد نمااااده شااادن هااادایت دادکاااه ااساااه قسااامت ننااارا بارشااامه ای مرکااا  ببندناااد وننتااااه پساااران را دیاااوت باااه 

 شکستن ان نمود .
ابااراا وجااه شااده بودنااد ترتیاا  ساانی خااورد وبااار  اااار  جسااامت ماور بااااو وقااوت پن پسااران کااه هرکاادا  بااه 

منمی مااای کردناااد اا شکساااتن نن قاااوده یاااا دساااته  اااو  یاجانماااده م ناکاااا  وشااارمنده ماندناااد. ساااپت شخاااایت واظ اااار
پیرخردمنااادواهاه ج اندیاااده و ااااار  تدبیروعراسااات رشاااته یارشااامه رااادساااته  اااو  باااا اکردوهرشااااخ ه را یکاااه 

خاااورد خمیااارو را شکسااات و تاااا سااارردی پار اااه پار اااه وجااادا ااهااا  باااا دساااتان مااا یف و،ورخودهرکااادا  ننااا یکاااه
ونشااااانه وشااااکبی اولاااای ااان شاااااخ ه هااااای رسااااا وایبااااا وبااااااراو نماندوبااااه ایاااان نااااا   رانثاااا ونمودکااااه دیترامکااااان 

خطاااا  باااه  باااا تشاااری  مااارا  وپیاااا  یمباااو ارایاااه داشاااته وترتیااا  درت یمبااای و نخااارینو را برسااا  واااایت ودیااان 
 وارثینو  نین هفت :

را ن خواهدمانااااد کااااه دراااااورت اراو مااااادی وم نااااوی باااارای شااااما بااااه میاااا ب ااااد ااماااان هنجینااااه هااااای واعروبااااا»
رفاظاااات وپاسااااداری هوشاااایارانه وبااسااااتفاده مشااااروم وم قااااول اناااادهی مرعااااه ونبرومندشااااما را تااااامین خواهاااادکرد 
وایاان بیشااتربه ورااادت وهمبسااتتی ااااادقانه وخردمندانااه شاااما ارتباااط میتااارد کااه مانناااد دسااته  اااو  همبسااته ومتفااا  

شااااما را بشااااکند . مساااابما دریکاااات اااااورت بااااامنفرد ویکجااااا باشاااایدودرنن اااااورت هاااایی قااااوی پنجااااه ای نمیتوانااااد 
ومتفاار  شاادن شاااما هردساات ماا یف ویبیااال ومااریا هااا  بشااما وببااه رااااال کاارده وهمااه  یاااارا اا شااما میربایاااد 

 1«هوسفند تن ا را اود وبه نسانی هر  می بب د1رعت رتی هستی واندهی ااکف شما خواهد 
ده واارالااات انجماااادم خشااا  وبیاااروت خاااارم نماااوده باااا ایااان  ناااین شااایوه هاااا درواقااا  هااا  مجبااات را عماااای باابخشااای

وامیناااه رانیاااا ریایااات وادا نماااوده شااااد وهااار  میسااااختند وهااا  دررقیقااات رااا  رمورواشاااترا  اطفاااال وجواناااان 
ه هااااا مشااااروم ومفیاااادودریین امااااان یاااا  رقاباااات سااااال  را نیااااا دربااااین خااااانوادیاااا  هاااارد هاااا  نیاااای وساااارهرمی 
 براه می انداختند.وبخاو  جوانان ایجاد کرده و

 ناااین سااابو  وپااایو نماااد هاااا ساااب  میشاااد تاااا اطفاااال وجواناااان باااه ربقاااه وکاااانون هااار  خاااانواده ودوساااتان دلتااار   
ی بناااد عرهناااو وکبتاااورم ارامااای ویتقاااه مندشاااده جاااای م رقاااو  و مساااوولیت هاااای خویشااارا در  وخاااودو را پاااا

 اقتمااااام ااااه وشااااورو دانسااااته ؛ ندا  و وود ودستوروااااااول پسااااندیده راااااک  جاساااار ببناااادی عامیاااالم اجتمااااام وکو
جام اااه خاااود راناااه تن اااا کاااه در  مییاااروی وریایااات مااای کردنااادم ببکاااه ارساااات مساااوولیت مینمودناااد تاااا  وانتظاااارات

 رفظ ورراست وهم نین رشد و توس ه نن نیاس   خودرا اداکنند . براورده شدن مدر

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهپه درښت افغان جرمن آنالین 

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

و ونهااااهی ووسااایبه ماااوثری باااودم بخااااطر ببناااد باااردن ساااط  داناااااااربت هااااوهمین دیدوباادیااادها ساااب   ایااان  ناااین
نن اتاااتجاااار  واندوختاااه هاااای بارهاااان اساااتفاده ایظمااای  ب مااال نرنااادوبیا مواناااد کاااه عامیااال م جام اااه ووطااان اانن اااا 
و  ااااه توقاااا  وانتظاااااررا دارندو تونااااه ایاااان دانااااو واندوختااااه هااااا رایماااات درخاااادمت رعاااااه وساااارببندی و رفااااظ نباااار

ن ه شااااته پراعتخاروامااااان راماااار و مباااای قراردهنااااد و طورپاااال مسااااترک  باااایواراشاااا ای خااااانوادهی م اجتمااااایی و
نیناااده یاااا مساااتقبل جام اااه خاااویو ایجااااد وننااارا اساااترکا  بخشاااند و دیااان و رساااالت خاااود را باااا امانااات داری و ااااداقت 
                      ررف ویمل ادا کنند.                                                                                                           

 په ظاهراوباطنمسپینم سپیڅبی خب ---لویه خدایه! څه شوه ه ښکبی ښکبی خب 
 نړوی  می ه ه  تببی  تببی  خب     ----هیڅ خندامی له دی خبکوسره نه شی 

 
 

وااانی بااه هفتااه ساایف عرکااه ننرواهااا ه شاات ونن قاادت بشکساات مننقاادر بشکساات کااه هاایی باااقی نمانااد .بااا دردواناادوه 
« میتاااااا رد وباراساااااار هااااااا عرونشساااااات وایاااااان هاااااارد ثاااااا  ... ورواهااااااای دیترنیا»شایرم ااریااااااارم ل کااااااه 

اول ماا کساااای  یااااای نموانااااده کااااه باااادردبخورمرد  ووطاااان باشااااد باواااااف ت یاااارات وشاااارایط وامکانااااات درقااااد  .
نمیشاااوید هااارکت پااای کاااارخویو اساااتمهرجای برویاااد یاااا   ارنفریکجاااای میشاااوند عیشااان اسااات و درشااان م قااار  

ان م تقاااادات وتاااااری  واقااااوال کساااای نداشااااتی  و کااااه هویااااا مااااا هاااایی  یاااااوهیی111رقاااا  م مکاااات اساااات و و تاساااا
بارهاااان وکتن اااا همتااای اعساااانه پنداشاااته شاااده و پشااات نوهشاااته نن اااه داشاااتی  اناااراه  اادسااات دادیااا  و دارناااده ناااا 

دان اااادی  و داردرخاناااه خاااود بیتاناااه وبااای اختیارودرمبااا  هاااای اجنبااای مادورشاااده ایااا  . نن خااادمتتاران وعرانااا
راسااااتین ماااارد  ووطاااان کااااه همااااه  ااااون دناستواروساااارمایه هااااای م نااااوی وطاااان دریااااارخود بودندوهنجینااااه هااااای 

خاااود رفاظاااات وپاساااداری میکردنااااد  ماااادی وم ناااوی ماااارد  ووطااان را بااااه قیمااات عقروهرساااانتی مجاااان مااااال واو،د
کاااه یااااد شاااان هرامااای  بررمااات رااا  پیوساااتند ونثاروکارناماااه هایشاااان هااا  ط ماااه هواوهاااوت  شاااد و باااه بااااد عناااا رعااات

 وجاوید باشد وروت شان شادو خبد برین جای شان . پایان
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