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 د ليكونكى په هكله
كال د جنورى په مياشـت   2006د . ډيبرا جې سميت د افغانستان د څېړنې او ارزونې په اداره كې د جندر او روغتيا د څانګې د څېړنې لوړ رتبه امره ده

ون او   قانكې كله چې نوموړې په دغه اداره كې كار پيل كړ، له هغه مهال څخه را په دى خوا هغه يو څېړنيزه مقام كې كار كوي چې په هغه كې دوديزه 
او د كورنيو د  ؛حكومتي وزارتونو كې د جندر پرمختګ  ؛په ولسى جرګه كې د ښځو د جندر ګټو استازيتوب ؛ټولنيزى حل الرو څېړنهد د مناقشو 

او ټراپكل هـلـت كـې       ينوموړى مخكې له دى چې افغانستان ته راشى، د لنډن د روغتنپالنې په ښوونځ.  يدايناميزم او زور زياتې څېړنې شاملى د
نوموړې د لندن د اقتصاد او سياسي پوهو د ښوونځي څـخـه   .  چرته چې هغې د روغتيايي پالسۍ څېړنه په ماالوي او زمبيا كې تر سره كړه كار كاوو

 . چې د دغه رتبې د ترالسه كولو لپاره يې د هندوستان په راجستان ايالت كې د جندر مسايلو په هكله سيمه ييزه څيړنه تر سره كړهدوكتورا لري،

 د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارى په هكله 
د دغه سازمان دنده په لوړ كيفيت سـره د    . ىيوه خپلواكه څيړ نيزه موسسه ده او مركزي دفتر يې په كابل كې د ادارهافغانستان دڅيړنې او ارزونې د 

دغه اداره د څيړنې او زده كړې كلتور ته د څيړنيز ظرفيـت  .  او د هغه په پلي كولو كې الرښود او ګټور ويجوړونه څېړنو تر  سره كول دي  چې په پالن 
لرليد دادي چـې د هـغـه فـعـالـيـتـونـه د                     د افغانستان د څيړنې او ارزونې د  ادارې.  د ځواكمن كولو او د نيوكو د آسانولو له الرې پرمختګ وركوي

  .افغانانو ژوند ښه كړي

س شـوه او د بسـپـنـه             يـ تـاسـ     ،ه ټولنې پوسيله چې په افغانستان كـې كـار كـوي       يد مرستندو كال كې 2002د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره په 
 . ره پالوې لرييد استازو څخه يو مد) NGOs(زه نمايندګيو، نادولتي سازمانونويوركوونكو هيوادونو، ملګرو ملتونو او نورو څواړخ

نـاروې،     ،اوسنۍ بودجه د اروپا د كميسيون،د كډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي كميشنرۍ، نړيوال بانك او د ډنـمـارك،سـويـس         ادارېد دغه 
 . سويډن او انګلستان هېوادونو لخوا برابريږي
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 يكور ودان
 . يكېدو وړ نوي د زياتو كسانو له مرستې، مالتړ، او وخت لګولو څخه پرته به د دغه پاڼې ليكل او د هغه لپاره څېړنه د پل

د    ؛په كومو كليو او ښاري سيمو كې چې څېړنه تر سره شوه، د څېړنيزه ډلې له غړو څخه د دغو كليو او ښارونو د اوسېدونكو د ميلـمـسـتـيـا لـپـاره         
د توافق او مالتړ لپاره د  سره د څېړنې د موخو ؛خپلو د كورنيو د كيسو په ويلو كې او د خپل د ژوند د تفصيالتو د شرح او بيان لپاره د هغوى د زغم

او هغوى د تياري او مالتړ څخه، او د څېړنې ډلې ته د خپل ارزښمتند وخت د وركولو او له هغوى سره د مرستى لپاره، له هغو څخه زيـاتـه خـوښـې           
په توګه داسى هيله لرم چې د خپل د توان په اندازه مې د هغوى له دغو معلوماتو او كيسو سره چې له څېړنيزه ډلې سـره يـې        ېزه د ليكوال  . مننه كوو

 .  يكې مې انصاف كړى وتحليل  شريكې كړى دى، د هغوي په بيا ليكلو او 

څخه پرته چې د مركو او معلوماتو په راټولولو كې يې په څېړنيزه سيمـو كـې تـر سـره            ټينګاراو  ځان وقفولودغه څېړنه به د څېړنيزه ډلې د خوارۍ، 
حنيفه، جليل، مانون او پـرويـن       :  اسيال، هما، نيكزاد، او رويش په هرات كې:  زهراپه باميانو  كېاو فهيمى، سكينه، وفايي .  ، شونى نوىيكړى د

د څېړنيزه ډلې هغو غړو چې د افغانستان د څېړنې او ارزونې له ادارى سره د سـاحـوي    . نا، قاسميار او ساغر په كابل كېيفروزش، ل :په ننګرهار كې
لـه كـبلـه       پـام    دوامـداره    او تـفـسـيـل تـه د           تحليلي پـوهـى       ، هغوى همدارنګه بايد د هغوى د ې دهكار د بشپړېدو څخه وروسته دندى ته ادامه وركړ

 . شىوپېژندل  

كې يوه غـوره  دو ېبشپړد خپلواك كميسيون تر منځ د همكارى د دغه كار په  ي حقونود افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارى او د افغانستان بشر
غواړم چې د سيمه ييزه ټولو كاركوونكو څخه په باميانو، هرات او ننګرهار كې د هغوى له ميلمستيا او مرستې څـخـه      زه په ځانګرې توګه.  برخه وه

 . مړچې هغوى زما همكارانو او ما ته زموږ په بيا بيا كتنو باندى وړاندى كړه، كور ودانې او مننه وك

كـې  يـا    د معلوماتو د راغونډولو د پاى پړاو په لور د ارزال اشرف او هم ياسمين مالتړ او مرسته د معلوماتو د مفصل عنصر په ډاډمنتيا او بشـپـړتـ       
له څېړنيزه ډلې څخه د څېړنې د پلې كولو سره د مقابلې .  ياسمين څخه د كورنيو د نخشو د طرحى او كښلو لپاره خاصه مننه كووم.  اړينه او الزمي وه

له ټولو ناڅرګندو لوستونكو او پامـيـال هـنـتـې څـخـه د              .  كولو لپاره د ايلين سمرز د مالتړ څخه چې د خپل په وخت كې ستونزمن كار دى، مننه كوم
 . هغوى د نظراتو او ليدلورو څخه چې د دغه پاڼې په هكله يې وكړى مننه كووم

 . كړمپه پاى كې، غواړم چې له پاال كانتور څخه د هغۍ د بى پايه مشورو او مالتړ لپاره چې د دغه څېړنيزه پروژى په اوږدو كې يې وكړ، مننه و

كال فبرورى  2008سميت،د . برا جيډ  
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دغه څېړنيز كتاب د كورنيو د څلورديوالونو په منځ كې د ماشومانو                 
د دغه څېړنې لپاره       .  پر وړاندى تاوتريخوالي تر بحث الندى نيسى             

، د افغانستان د      تي دي يفيت له لحاظه ك     يچې د خپل ماه       معلومات
باميانو، هرات، كابل او ننګرهار له كليوالو او                      :څلورو واليتونو  

په دغه څېړنه كې هڅه شوى چې د تاو         .  يښاري سيمو څخه راغونډ شو    
بلكې دغه  ،  يراغونډ نش حاالت  تريخوالى افراطى او يا غير معمولې        
عي حالت پورې چې د خلكو يڅېړنه د تاو تريخوالى د ډېر نورمال او طب

 . برخه ده، اړه لري) ز تاو تريخوالىيورځن(ز ژونديد ورځن

په كورنۍ كې د ماشومانو پر وړاندې تاو تريخوالى په دوو برخو                         
تاو تريخوالى چې د انضباط او يا سزا په ډول ترې كار                 :  وېشل كېږى 

اخستل كېږى او تاو تريخوالى چې د غوسې، تشويش او يا نااميدۍ               
دا څرګنده ده چې په حقيقت كې             .ږيد مرتكب لخوا ترسره ك         له كبله 

ددغه دوه ډوله تاو تريخوالى ترمنځ ښايي تداخل  موجود وي، سره                    
 . شل ګټور كار دىويلدې، د تحليلي وضاحت په موخه په دوه برخو 

 :موندنېي اساس

كورنۍ د  ، دكېدهڅېړنه تر سره دغه په كومو ټولنو كې چېرې چې  •
يعني :  ماشومانو پر وړاندې تاو تريخوالى منل شوى        غړو لخوا د  

غه كار په پراخه كچه پېژندل شوي او كار ترې اخيستل                               د
 .شويدي

تر يوې زياتې اندازې پورې، د ماشومانو پر وړاندې تاو                               •
تريخوالى د منلو وړ ندى؛ زياتره خلك هغه ته د ماشومانو د                      

 .تربيې لپاره د يوې ښې الرې په سترګه نه ګوري

اكثره خلك په دې اند دى چې د خپلو ماشومانو د انضباط لپاره               •
، خو زياتره خلك له       يد تاوتريخوالى څخه پرته  الرې خپلې كړ          

 .يدغه شان الرو څخه واقف ند

د ماشومانو پر وړاندى زياتره تاو تريخوالى د لويانو پر                                •
احساساتو پورى تړلى دى، كله چې مشران روحې فشار لرى او                

 .يخپله غوسه پر ماشومانو او يا خويندو ورونو باندى كښينو

سره، كورنۍ كې د          د مرتكبينو په اړوند د ټولنيز لږ قضاوت               •
ماشومانو پر وړاندې تاو تريخوالى د مور او پالر او د                                   

. كېږيمنل     اړيكې په توګه        ې عادي  ماشومانو تر منځ د يو           
له كې د ماشوم يدو په پايمتعاقباٌ، د يو ماشوم پر وړاندې د ظالم
 .ښنه نشتهېره يا انديله كور څخه تښتيدو يا د بدنامۍ و

تاو دوامداره يا مزمن            په كورنۍ كې د ماشومانو پر وړاندى د                      
 : يدي داليل پېژندل شو سټيزبنتريخوالى پنځه 

د ماشومانو بدنې سزا د هغوى د                ځينې خلك  ،   لومړى دا چې     •
 .روزلو يوه ښه الر ګڼي

د     وهل يا بدنى سزا بايد               فكر كوي      دوهم، هغه خلك چې         •
انحراف په  ډېر زيات     اخالقو د   يوازى د وروستنۍ هڅې په توګه       

حاالتو كې استعمال شي، او يا هيڅ استعمال نشى، دغه خلك د       
ماشومانو د روزلو لپاره د مورنيز او پالرنيز څه نا څه مهارتونو               

 . تودونو سره اشنا ديياو م

دريم، د ماشومانو د راتلونكې لپاره د مور او پالر اندېښنې چې              •
په راتلونكې كې د كورنۍ او ټولنې ښه               د هغوى ماشومان به         

ښنې او د مورنيز او پالرنيز مهارتونو يا د          ېدغه اند   ،غړى نه وى  
تودونو د نه پوهې سره يو ځاى ميندې او پلرونه دى               يانضباظ م 

د ته هڅوي څو د بدني سزا څخه كار واخلي، حتى چې هغوى                       
 . ماشومانو سره د دوي دغه شان عمل سم او اغېزمن نه ګنې

څلو رم، د كورنۍ د مشرانو روحي فشار او غوسه  هغوى د                            •
په كورنۍ كې د تشويش او                 .  ماشومانو وهلو ته اړ باسي            

په كورنۍ كې د مشرانو او د كورنۍ د            محروميت ممكنه داليل     
مادي اړتياوو اړوند د اقتصادي بى ثباتۍ ترمنځ زيانوونكې                 

 .كې ويياړ

 لنډيز 



 

 x 

پنځم، له كومه ځايه چې په كورنۍ كې د ماشـومـانـو پـر وړانـدې           •
، د دغـه ډول تـاو           كـيـږى  تاو تريخوالى پراخ او معمول كار مـنـل     

تريخوالى په اړه ټوليزه قضاوت موجود ندى، چې پـه پـايلـه كـې         
تاو تريخوالى په ټولنه كې همدارنګه په نه بدليدونكي بڼه پـاتـې     

 .كيږى

دغې څېړنې داسى څرګنده كړى ده چې د وهلو او يا بدنې سزا به بڼه د                    
ماشومانو پر وړاندى د تاو تريخوالى د صحيح توب او يا غلط والى                 

ځكه خو  .  په هكله د انفرادى اشخاصو او د ټولنو نظرونه يو شان ندى               
لېوال دي څو د خپلو ماشومانو د ښې تربيې لپاره تر ټولو غوره                خلك  

ميتودونه تر بحث او څېړنې الندى راوړي او پدى اړه د خپلو نظرونو                 
په داسى حال كې چې، په ټولنه كې دا غير معموله           .  بدلون ته حاضر دي   

خبر ده چې خپل غړى د ماشومانو په ورځنې تاو تريخوالى باندى تورن        
خلكو تاييدوله چې د ماشومانو پر وړاندى تاو تريخوالى          ئ  ډېر  ،يكړ

دواړه فزيكي او روحي كېداي شي د ضرر المل وګرځي او پدى آند وو               
 . چې د ماشومانو د روزلو او انضباط لپاره اغيزمنه الر نده

هغه والدين چې ددې څېړنې كاركونكو د څېړنې په لړ كې ورسره خبرې 
اترې كړي، ډېر لېوال دي چې هغوي د خپلو بچيانو لپاره غوره والدين              

، زياتره ځواب   په همدى توګه    او خپل بچيان به په ښه توګه وروزي          وي
او دا چې ولي د هغوي په              حالتچې د خپل      شي  وركوونكې كوالى    

 درك،  ترسره كېږي كورنۍ كې د ماشومانو پر وړاندى تاو تريخوالى            
او د نارينه وو       كېداي شي     دغه پوهه يا خبرتيا      .  ييې كړ  تحليل   او   

ښځو، ځوانانو او بوډاګانو، خان او غريب، تعليم يافته او بى سوادو               
 . په منځكې وموندل شيخلكو 

 : سپارښتنې

د ميندو او پالرونو لپاره د ماشومانو د روزلو د مهارتونو د                        •
له كليوالو حاالتو سره    رامنځته كول، چې    نورو الرو پروګرامونه    

هر پروګرام چې د ماشومانو پر وړاندى د تاو                          . مناسب وې   
بايد پوه شې     ى، لومړ يكار كو   د مخنيوي په برخه كې     تريخوالى  

كې د ماشومانو پر وړاندى د تاو تريخوالى د منفى            ټولنو  چې په   
تشويق يا  او دا چې تاو تريخوالى د ماشومانو د انضباط                پايلو

له دى كبله د      . خبر تيا موجوده ده       ، عمومي لپاره غوره الره نده     

مهارتونو د نورو      واو پلرني   ومعلوماتي كمپاينونه بايد د مورني      
 . الرو په هكله د خلكو په خبرتيا تمركز وكړي

د ميندو او پلرونو لپاره د ماشومانو د روزلو نور مهارتونه بايد                •
د هغو موسسو لخوا طرح شى چې په دغه ساحه كې له بيالبيلو                  

، تر څو ډاډه شى چې         يټولنو سره په نږدى همكارۍ كې كار كو           
لپاره دغه شان نورى الرى د افغانستان د بېالبېلو چاپيريالو                    

 . اختصاص شوي

ې نفوذ   د ټولن . په سيمه كې د شتو سرچينو په مرسته كار كول                  •
، )نارينه او هم ښځينه         (خلكو په شمول د مشرانو                لرونكي    

يا د روغتيايي پاملرنې سيمه ييز كاركوونكي                         ماليانو،    
ي، په ټولنو كې د ماشومانو د روزلو د نورو الرو د                            ښوونك

ښوونې او مباحثې د ليږدولو په برخه كې كېداي شي ګټور ثابت              
نوموړې څېړنې په ټولنه كې داسى اشخاص وپېژندل چې په           . شي

. ځانګړى توګه د ماشومانو پر وړاندى د تاو تريخوالى پر ضد وو           
و په وسيله چې موخه      پروګراموندغه اشخاص كېداي شي د هغه        

يې په كورنيو كې د ماشومانو پر وړاندې د تاو تريخوالى قابو                  
كول دي په ګوته شي او د ماشومانو د روزلو د نورو الرو د                              
مهارت پيغامونو او د ماشومانو پر وړاندې د تاو تريخوالى له                

 . امله د ضرر پېښېدو پوهې د خپرلو لپاره وګمارل شى

پروګرامونه او كمپاينونه    . ونهبوختيا تشويق   ېال زيات د  د ټولنې     •
چې د   ي   اړين دې چې ټولنې يو ټوليزه قضاوت ته تشويق كړ                    

ماشومانو پر وړاندى تاو تريخوالى به د هغوى په ټولنه كې و نه                 
منل شى، او هغه خلك چې د ماشومانو پر وړاندې تاو تريخوالى 

كه . يكړبس   چې دغه كار        ي   هغوى وهڅو  ي   او زور زياتې كو       
چېرې د ماشومانو توهين باندى اغماض ونشى او په ټولنه كې                

د روحي فشار الندي يا د        معمول و نه منل شى نو حتى كه خلك             
 .نو دغه كار به ونكړى نااميدۍ احساس هم كوي

 څخه  له تاو تريخوالى   روحي فشار    چې  ي  كورنيو ته ښوونه وش      •
د تشويشونو د اداره كولو د پر مختللو مهارتونو    . يپرته اداره كړ

په برابرولو او په كورنۍ كې د تشويش د اثراتو پراخه پوهه به په                
 .كورنۍ كې د ماشومانو پر وړاندى د تاو تريخوالى مخه ونيسى
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پـه     (AREU)كال كې، د افغانستان د څېـړنـې او ارزونـې ادارې             2006په 
افغانستان كې د كورنۍ ډاينامېزم د بدليدونكې طبيعت پـه هـكلـه د          
څېړنې يوه پراخه پروژه پيل كړه، چې په ځانګړې توګه، په كورنيو كـې  

رولـونـه او اړيـكـې د              نسـلـي  او      بـدلـون     د كورنيو جوړښت او د جنـدر 
كومې څېړنـې چـې تـر        .  يتاوتريخوالى په كچه باندى څه ډول اغېزه كو

اوسه سرته رسېدلي دا هڅه يـې كـړې څـو اټـكـل كـړي چـې كـوم ډول                       
كورنى تاوتريخوالى چې د ټولنې لخوا د يو ګروپ په تـوګـه، ښـځـې د         

او افـرادو       وپه ډول د نرانو په وړاندې، او د مختلفـو نسـلـونـ       ېيوې ډل
. لخوا كه نارينه وي او كه ښځينه، مناسب او قـانـونـي ګـڼـل شـوى وي              

پـه  يـا       عـوامـل     روحـي فشـار اصـلـي        چـې د         موخـه دا ده       څېړنېدغه د
ټولنيز خصوصيات او د كورنـۍ   انفرادي او تاوتريخوالى پورى اړوند

 . يكړ يې په ګوته درك او د تاو تريخوالى منلپه منځكې د غړو 

پـه  :  دغه پاڼه د پورتنۍ څېړنې له يوې فرعى بـرخـې څـخـه بـحـث كـوى               
 د دغه څېـړنـې  .  1واحد كې د ماشومانو پر وړاندى تاو تريخوالىي كورن
معلومات، د افغانستان د څلورو واليتـونـو، بـامـيـانـو،          لومړني لپاره

هرات، كابل او ننګرهار له كليوالو او ښارې سيمو څخه راغونډ شوو، 
 . يچې كامالً كيفيتې څېړنيز معلومات د

دغه څېړنه كې هڅه شوى چې د تـاو تـريـخـوالـى افـراطـى او يـا غـيـر                         
بلكې دغه څېړنه  د تاو تريخـوالـى د ډېـر        معمولې موارد راغونډ نشى 

ورځنيز تاو تريخوالى  عام او عادي بڼو سره چې د خلكو د ورځني ژوند
په داسى حال كې چې د دغه څېړنې موخه دا نـوه    يوه برخه ده، تړاو لري 

دغـه څـېـړنـې       ،   يچې په كورنيو كې د تاو تريخوالى اندازه څرګنده كـړ 
چې په كورنۍ كې د ماشومانو پر وړاندى تاو تـريـخـوالـى پـه           وموندل

حـقـيـقـت     پـه    .  دىجـاري    خپلو ټولو بڼو سره د څېړنې په ټولو سيمو كې 
موضوعاً  61، د ماشومانو پر وړاندى فزيكې تاوتريخوالى په ټولو كې

د ټولنو د خلكو د   .  څيړل شويو كورنيو كې په بيالبيلو كچو موجود وو
كيسو پر بنسټ او په مسؤنه توګه داسى وييلي شو چې، كه ټـولـو نـه،        
خو يو اندازه ماشومانو په دغو ټولو كورنيو كې اكثره په لويـو ټـولـنـو       

 . زغمېكې په كورنۍ كې په بيالبيلو كچو تاو تريخوالى 

تـاو  :  د ماشومانو پر وړاندى تاو تريخوالى په دوو برخو وېشـل كـيـږى       
تريخوالى چې د انضباط او يا سزا په ډول ترى كار اخستل كـيـږى؛ او       

د    او يـا نـاامـيـدۍ لـه كـبلـه               روحي فشار تاو تريخوالى چې د غوسې، 
د اداره   تاوتريـخـوالـي      دغه دوه كتګوري د .  مرتكب لخوا ترسره كېږي

داسـى  .   شوى او نه اداره شوى مفهوم په نظر كې نيولو سره يو شـان دى   
پوهه موجوده ده چې په حقيقت كې د دغو دوو كتګوريو تر منځ زياتۍ 

په سمه او سنجول شوى ډول تاو تريخوالى چې د انضـبـاط   :  موجود دى
او يا سزا وركولو په موخه وى، او تـاو تـريـخـوالـى چـې بـنـيـاد يـې د                       
شخص غوسه وى او خپله اداره يې له السه وكړى وى، د ماشومانـو پـر     

سـره لـه     . وړاندى د دغه دوه ډوله زور زياتۍ تر منځ توپيـر مـوجـود دى       
دې، د تحليلي څرګندونې په موخه د دغه دوه ډوله تاو تريخوالى طبقه 

د ماشومانو پر وړاندى زور زياتـې  سر بيره پر دى، .  بندي ګټور كار دى
په ښكاره او عمومي توګه د دغه دوه كتګوريو په بـرخـه كـې د ځـواب             

 . ويونكو لخوا تر بحث الندى راتلى

په بيال بيلو واليتونو كې د ماشومانو پر وړاندى د تاو تـريـخـوالـى پـه        
ډول ډول بڼو كې د لږ شان توپير سره سره، د تاو تريخوالى ډېرى عامـى  
بڼې چې څرګنده شوى هغه، په څپيړه وهل، نـاوړه خـبـرى، پـه سـوك،              

د ډېـرو    په حقيقت كې،   .  لغته، لښته، كيبل او يا بوټانو باندى وهل وو
كورنيو لپاره دغه راز تاو تريخوالى كېداي شي د نورمال يا د ورځـنـي     

د بى شانه يا غير معمول تاوتريـخـوالـى د       . تاوتريخوالى بيلګه وركړي
ډولونو بېلګې چې د دغه څېړنې په بهير كې موندل شوي عبارت دي له 
په ماشومانو ډزى كول، په رسۍ تړل، د ژمې په سړه هـوا كـې بـهـر پـه              

 . يخو اوبو مينځل او د خلكو پر وړاندى د هغوى سپكاوى

د ماشومانو پر وړاندى د تاو تريخوالې ډېرو كيسو بـانـدى پـه مشـرح           
توګه بحث وشو او د ماشومانو پر وړاندى د تاو تريـخـوالـى پـه هـكلـه           

دغه معلـومـات پـدى      .  بيال بيلې ليد لورى او مفكورې راغونډى شوى
موخه تجزيه كېږي څو د دغه الندى مسايلو په پوهيدو كـې تـرى ګـټـه           

 : واخستل شي

 سريزه .    1

 . په دې څېړنه كې د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالي كې ټولې بدني سزاګانې او واړه ظالمانه يا د سپكاوي څخه ډك عملونه شامل دي       1
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د ماشومانو پر وړاندى د افرادو د تاوتريخوالى او دوامـداره يـا        •
 ؛مزمن تاو تريخوالى داليل او عوامل

 ؛څوك د ماشومانو پر وړاندى تاو تريخوالى كوى •

د    او   يڅوك د ماشومانو پر وړانـدى د تـاو تـريـخـوالـى حـق لـر                   •
تاوتريخوالى د دغه شان وړوالي په هكله لويان  څه ډول احساس 

  ؛كوي

 او، ؛د ماشومانو پر وړاندى تاو تريخوالى څومره معمول دى •

د ماشومانو پر وړاندى تاو تريخوالى د وخت په تيريدو سـره څـه      •
 .بدلون موندلى دى

دغه پاڼه د ماشومانو پر وړاندى د تاو تريخوالى په هكله د لويـانـو پـر      
ال هـ ليد لورو او مفكورو متمركزه ده، هغوى خپله د ماشومتوب پـر مـ    

د مشـرانـو لـيـدلـورو          .  دغه شان تاوتريخوالى پر خپل ځان لـيـدلـى دى     
هغه مسايل چې ولى ميندى او پـلـورونـه       باندى په تمركز سره دغه پاڼه

په كورنۍ كې د ماشومانو پر وړاندى سخت دريځ لري، تر بحث الندى 
لـه  څېړنيزه ډلو له ماشومانو سره د عملى او مـيـتـودى داليـلـو           2. نيسي
مـاشـومـانـو پـر وړانـدى د تـاو                   دهـمـدارنـګـه،          3. مركه و نـه كـړه     كبله

لـومـړى، د     .  نـه څـيـړل كـېـږي         بڼي په دغه پـاڼـه كـې         ىتريخوالى ځانګړ
ماشومانو پر وړاندى جنسى تيرى د دغـه څـېـړنـې د لـويـې پـروژې لـه                   

او اجباري ودونـه    دوهم، د ماشومانو واده .  مقصد او بهير څخه بهر وو
ددغـه ادارى پـه يـوه           ، خوپه دغه پاڼه كې تر پوښښ الندى ندي راغلي

بله پاڼه چې د ودونو د كړنالرو او پـه كـورنـۍ كـې پـه تـاوتـريـخـوالـى                   
دريـم، پـه     .  باندى د هغې د اغېزو اړوند پروژه كې راغلي، څيړل كـيـږى  

پـه اصـلـي تـوګـه د مـاشـومـانـو پـر وړانـدى د فـزيـكـي                                  دغه پاڼه كـې 
شوى  ټينګار او بدو ويناوو په هكله يو لړ بحثونو باندى تاوتريخوالى

د ماشومانو پر وړاندى بى پروايې او په كورنۍ كې ماشـومـان پـه      .  دى
ځـكـه چـې دغـه         شـوى،     بيانزوره شاقه كارونو ته اړول په تفسيل ندى 

له مقصد څخه بهر وو او هـمـدارنـګ         د پروژى د پراخې څېړنې مسايل
 . ځواب وركوونكو په دى هكله ډېرى خبرى نكولې

. ، دغه پاڼه څو مهمه استداللونه كـوى   دغه څېړنې د موندنو پر بنسټد
چې څېړنـه تـر سـره شـوه، د مـاشـومـانـو پـر                        ټولنو كېهغو  لومړي، په

وړاندى تاو تريخوالى د كورنۍ د غړو له خوا منـل شـوى كـار وو، پـه             
سره له دې، .  زياته كچه ترى كار اخستل كېدو او خلك ور سره آشنا وو

د :  د ماشومانو په وړاندى تاو تريخوالى په پراخه كچه د منلو وړ نـدى     
ډول كـړه وړه د مـنـلـو وړ نـدي او ښـه هـم نـه                             ماشومانو په وړاندې دا

دوهم، او د لومړنۍ موندنې د پايلى په توګه، ډېر خلك لېـوال  .  بريښي
دي څو د خپلو ماشومانو د روزنې لپاره د تـاوتـريـخـوالـى څـخـه پـرتـه                
نورى الرى چارى غوره كړي، مګر د ورته الرو چارو پـه اړونـد ډېـر لـږ             

دريم، ډېر تاو تريخوالى چې ماشومانـو تـه مـتـوجـه ده            .  معلومات لري
د احساساتو سره تړاؤ لري، كله چې د كورنۍ مشر غړې د لويانو هغه د 

ه د هـغـوى د غـوسـې         نفشار الندې وي نو ماشومانو يا خويندې او ورو
څـلـورم، پـه كـورنـۍ كـې د مـاشـومـانـو پـه وړانـدې                           .  قربـانـې ګـرځـې      

تاوتريخوالى د نورمالى او عادي اړيكې د يـوى بـرخـې پـه څـيـر ګـڼـل                 
د دغـه كـار پـه اړه كـوم خـاص ټـولـنـيـز                           او د ميندو او پـلـرونـو   . كېږي

ځكه خو، د ماشوم په وړاندى د ظلم او سـخـت دريـځ          .  قضاوت نكيږې
د .  خپلولو پر مهال د رټـلـو يـا تـورنـيـدو څـخـه لـږه ويـره لـيـدل كـېـږي                            

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         

تاوتريخوالى به د تاو )  چې پخپله د ټولنې څخه رامنځته كېږي( انتقاد 
 . تريخوالى په وړاندې د ننګونې تر ټولو ښې او اغېزمنې الرې وي

دا الندېنى فصل د نوموړې څېړنې ميتود تر بحث النـدې نـيـسـي او د             
او تحلـيـل لـپـاره پـه           لوڅېړنې هغه ميتودونه چې د معلوماتو د راټولو

پـه افـغـانسـتـان كـې           .  تـه ځـيـر شـى        )  2003(د يوې وړوكې څېړنې لپاره چې په كابل كې ترسره شوه او له ماشومانو سره خبرې پكښې وشوې مګر ډېر د پايښت په اړوند ده، فضل جليل      2
 . ره اړېكه ټينګه كړىسماشومانو باندې د بدني سزا د تأثير په اړوند معلوماتو لپاره د سويډن او ناروې د ماشومانو د ژغورنې ادارو 

دې كار د څېړونكو ځانګړي مهارتونو ته اړتيا لرله كومو ته چې ترهغه وخته الس رسـى نـه وه، او دې             . د ماشومانو سره خبرې اترې د لويې پروژې د ميتودولوژي د وس څخه پورته ؤ      3
 . ډول كار ته يو ځانګړى ميتود او ګام پكار ؤ چې كېداي شي د څېړنې نورې برخې يې د خنډ سره مخ كړې واي
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بل، دريم فصل د څېړنې اته بـيـالبـيـلـې        .  كارول شوي، په لنډ ډول ښيي
څلورم فصل د والدينو هغو اميدونو او هـيـلـو تـه           .  سيمې تشريح كوي

لنډه كتنه كوي كوم چې د خپلو ماشومانو د راتلونكي لپاره يې لري او 
همدارنګه په كورنۍ كې د ماشومانو رول روښانوى، څو هغه شـرايـط     
څرګنده كړي په كوم كې چې د ماشومانو پر وړاندى تاوتـريـخـوالـى او       

پنځم فصل د هغه تاوتريخوالي نمـونـې او ډولـونـه         .  اجبار ترسره كېږي
تشريح كوي چې په ټولنو كې چيرته چې دغه څېړنه ترسـره شـوه عـادي        

همدارنګه دغه فصل د هلكانو او نجونو د روزنـې      .  او معمولي بريښي
كورنۍ كې چاته  ېترمنځ توپير په ګوته كوي او دا هم بيانوي چې په يو
نوموړى فصـل دا هـم       . او پر چا باندې د تاو تريخوالى حق وركول شوى

سپړي چې ټولنه د ماشومانو په وړاندې د تاو تريخوالى د زيـان څـخـه        
د استعمال پـه وړانـدى د كـړو             سزاشپږم فصل د بدني .  څه خبرتيا لري

وړو توپير څيړي او داسې نمونې وړاندې كوي چې د يوې كورنـۍ ګـڼ     
نـومـوړى فصـل دا هـم بـيـانـوي چـې                   .  شمېر غړي بيالبيل نظرونه لـري   

څرنګه د خلكو معنوي نظرونه د ماشومانو سره د تـاو تـريـخـوالـى پـه               
اووم فصل د بدني سـزا پـه     .  مهال د هغوي د اصلي چلند سره توپير لري

اړه د ميندو او پلرونو مختلف دليلونه څيړي او د ماشومانو د روزنـې      
او تربيې ځينې نورى الرې چې د ځواب وركـوونـكـو لـخـوا تشـخـيـص             

اتم فصل د ماشومانو په وړاندى د تاوتريخوالـى  .   شوي، وړاندى كوي
ال زيات عوامل بيانوي، چې د لويانو د روحـي فشـار او نـاامـيـدۍ د                  
احساس له امله چې كېداي شي په كورنۍكې د ماشومانو پـه وړانـدى     

نهم فصل د خلكو د ادراك     .  د تاوتريخوالى المل وګرځي، تمركز كوي
او پوهې د څېړنې پوسيله حـاالتـو تـه د بـدلـون لـپـاره خـالوو تـه پـام                         
رااړوي څو جوته كـړي چـې څـنـګـه او پـه څـه ډول پـه كـورنـۍ كـې د                                
ماشومانو په وړاندى تاو تريخوالى د وخت پـه تـيـريـدو سـره  بـدلـون                

وروستې او د دغه پاڼې د پاى او بشپړيدونكې فصل  تر ټولو .  موندلې
مهمو او ارزښتناكو بحثونو باندى رڼا اچوي او د پاليسۍ او پروګـرام  
 . هغه وړانديزونه چې ددغه څېړنې څخه السته راځي وړاندى كوي

لكه څرنګه چې دا مضمون په كورنۍ كې د ماشومانو په وړاندې د تاو 
تريخوالى اړونده مسايلو باندى تمركز كوي مګر د يادونې وړ ده چې د 
نوموړې څېړنې كاري ټيم د ماشومانو سره د هغوي د والدينو او نـورو    

هـمـدا راز     .  مشرانو لخوا د ژورې مينې محبت او پاملرنې شاهد هم دي
والدينو د خپلو ماشومانو د راتلونكې په اړه خپلې ژورې انديښنې او   
پراخه هيلې او اميدونه څرګند كړل، لكه څرنګه چې پدې اړه په څلـورم  

 . فصل كې ورته اشاره شوې ده
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ددغو څلورو واليتونو په څېړنه كې لومړي معلومات د هر واليت د                     
د څېړنې  .  ي او يوې كليوالې سيمې څخه سره راټول شوى دى          اريوې ښ 

يو بېل ټيم چې د دوؤ نارينه ؤ او دوه ښځو څخه جوړ شوى ؤ په هر                              
 200كورنيو له     61په نوموړو څلورو واليتونو كې د        .  واليت كې كار وكړ   

جالجال مركې ترسره شوې،      هتنو نارينه و او ښځو سره په پوره توګه سر     
په مجموعي ډول    .  چې ډېرو سره يې د يوځل څخه زياته مركه وشوه                 

همدارنګه .  كورنيو د مختلفو غړو سره وشوې       61جال جال مركې د     319
يې له نارينه و سره ترسره          28يې له ښځو او        28ګروپي مركې چې       56
دغه ګروپي مركې نيمايي له كم عمره او نيمايي نورې له زيات                 .  شوې

، ترسره  وه پكښې شامل و    ړعمر لرونكو سره چې نارينه او ښځينه دوا         
 .شوې

مركې د هغو خلكو سره ترسره شوې  46د ساحوي كار په لومړي سر كې 
په عين  .  چې د سيمې په اړوند يې خورا ډېر معلومات لرل، ترسره شوې         

وخت كې د هغو كورنيو د غړو سره چې د څېړنې په دوران كې ورڅخه                  
پوښتنې شوې وې او همدارنګه د ټولنې د نورو خلكو سره، غير                            

د پوښتونكي او پوښتل شوو ټولې       .  رسمي خبرې اترې هم ترسره شوې      

د ساحوي  .  مركې او مباحثې كلمه په كلمه په ليكلي ډول ثبت شوي دي            
څېړنو ياداښتونه ددې لپاره ساتل شوي ترڅو اړوند غير رسمي خبرى             

 . اترى او د ساحوي څېړونكو ليدنې او كتنې ثبت شي

ځانګړې كلمې او عبارتونه د انګليسي ژبو څېړونكو او پښتو او دري             
ژبو څېړونكو لخوا په وضاحت سره بيانېدل، نو له همدې كبله د                            

د .  څېړنې په ټول بهير كې د ژباړنې موضوع خورا زيات اهميت درلود              
څېړنې ټيم ته يوازې دا په زړه پورې ندى چې نيغ په نيغه كلمې وژباړي               

چې په دري، پښتو او هزارګي كې كومې كلمې په               اړينه ده   مګر دا هم  
كار وړل كېږي د هغو ضمني مفهوم د انګليسي معادلو الفاظو سره هم              

د مثال په توګه، ددې څېړنې په لړ كې هغه څه چې ډېر       . مقايسه كړل شي
كلمې دي    "زدن"كې د     او درى "  وهل"د  د پام وړ دې هغه په پښتو كې          

په   كه څه هم  ته ژباړل كېږي،      ”Beat“چې دغه دواړه كلمې د انګليسي        
كلمه د يو چا په تكراري ډول وهل او                  )  beat(انګليسي ژبه كې د         

ټكولو ته وايي چې دا په ضمني معنى سره  يو ډول سخت او شديد                         
كلمې يو ډول بدني تاو تريخوالى ته          وهلاو    زدنتاوتريخوالى دى، د    

وايي چې په څپيړه وهل، په كوتك او كيبل وهل او يا په چاكو وهل،                  

 د څيړنې طرز  .2

هغه وليد نو ورته په غوسـه شـوه، لښـتـه يـې راواخـيـسـتـه او وهـل يـې                            4په هغه وخت كې د هغې وراره ناست ؤ او مونږ ته يې شا اړولې وه، كله چې ماجان
دغه وړوكـي    .  په مال او السونو وهلو)  وراره( ماجان هغه . پدې وخت كې د هغې وراره د تاوتريخوالى زغملو ته چمتو ډېر غلى كښيناست .  ورباندې پيل كړل

هغه كوښښ كاوه چې السونه په لستوڼو كې پټ كړي مـګـر مـاجـان النـور هـم             .  ماشوم ډېر په نرمۍ سره ژړل او د ستومانه سترګو څخه يې اوښكې رابهيدلې
نو په هغه وخت كې زه بې حسه شوم او يوازې دومره مې وكـړل چـې لـيـنـا تـه مـې                 " ته ماته غوږ نه نيسې نو دا ستا سزا ده" واهه او چيغې يې ورباندې وهلې 

كله چې لينا د ماجان څخه وغوښتل چې د ماشوم وهل ودروي، نو هغې د ماشـوم وهـل بـنـد كـړل او زمـونـږ                  .  وويل چې ماشوم د ماجان د وهلو څخه وژغوره
ما هغه  ماشوم ته وويل چې زما خواته راشي، مګر هغه راڅخه ويريـده، هـغـه د ټـولـو            .  خواته راغله، پدې وخت كې ماشوم ژړل مګر ډېر په نرمۍ او پټه سره
څخه وغوښتل چې زما خواته راشي مګر هـغـه بـيـا هـم مـا تـه د راتـګ څـخـه                         )  ماشوم( خلكو څخه په ويره كې ښكاريده كله مې چې ددوهم ځل دپاره د هغه 

ه بـيـا     هـغـ     ويريده، پدې وخت كې ماجان ورباندې چيغه كړه چې راشي نو بيا هغه زما خواته راغى او ما د هغه مخ ښكل كړ او خپل څنګ ته مې كښيناو، خو
نـو زمـا لـپـاره دا ډېـر              .  ما داسې احساس وكړ چې د نوموړي ماشوم لپاره دا لومړى ځل وه چې د هغه سره څوك مينه كوي او هـغـه ښـكـلـوي         .  هم ژړا پيل كړه

  5.ستونزمن كار ؤ چې خپل ځان قابو كړم او اوښكې څڅيدل مې اودروم، دا ځكه چې نوموړى ماشوم خورا بې ګناه او معصوم ؤ

 له سيمې څخه د ياداښتونو څخه، ساغر وفا د څيړنيزه ډلې يوه غړې

 . په دې څېړنه كې ټولو نومونو ته تغير وركول شوى دى     4

 .ې ته هم ځير شىنقش 4برخه كې راغلي دي، او د كورنۍ  2.6دغه كورنۍ او همدارنګه د ماجان او د هغې د وراره اړيكې په ښه تفصيل سره په      5
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نو كله به هم چې د څېړنې په ترڅ كې ځواب                            .  پكښې شامل دي     
د كلمې يادونه كوله، نو د څېړنې ټيم به              "وهل"يا  "  زدن"وركونكو د   

خو بياهم ددې راپور    .  ورڅخه پوښتل چې كوم ډول وهل يې مطلب دي          
په ټولو نقل قولونو يا توضيحاتو كې د ورته څرګندوالي امكان نه په                 

ددې لپاره چې ژباړه په پوره ډول صحيح شي نو بايد كله            .  سترګو كېږي 
ي نو مونږ بايد هغه       كلمه  استعمال ش      ”beat“چې په انګليسي كې د        

كلمو باندې وژباړو، له همدې كبله بايد د             "  زدن او وهل   "كټ مټ د      
هغه څرګنده معنى ورڅخه واخلو      )  زدن او وهل  (دري او پښتو د كلمو       

كومو ته مو چې مخكښې اشاره وكړه، همدارنګه د كابل د كليوالې                   
 :سيمې يو اوسېدونكى دا قول په الندې ډول روښانه كوي

وهل د وهلو په معنى وي او مونږ ته ندى پكار چې پدې باندې                   
كه مونږ څوك په لښته يا په څپيړه        .  وغږيږو چې وهل څه ته وايي     

ووهو او يا په كوم بل څه او يا يې غوږ ورباندې تاؤ كړو، نو دا                     
يې په    ځينېخلك په څپيړه وهل كوي او             ځينې.  ټول برابر دي   

 . لښته

ترمنځ  ځواب وركونكو  د څېړونكو او د  1. 2
 اړيكې ټينګول 

په كورنۍ كې د قدرت  د اړيكو د ډايناميزم څيـړل پـه عـمـومـي تـوګـه              
داسې يوې ځانګړې نړۍ ته داخليدل دي چې شخصى فضا ګڼل كـيـږى     

پـه كـورنـۍ كـې دنـنـه د               .  څـخـه لـيـرې وي           لـه لـيـد     د خلكو د سـتـرګـو      
تاوتريخوالي څېړنه د خصوصي ډګر د داسى  سيمې پلـټـنـې تـه اړتـيـا           

كـورنـي   .  لري چې په ځـانـګـړې تـوګـه د خـلـكـو لـه ځـيـر څـخـه بـهـر ده                               
تاوتريخوالي د يو لړ فكتورونو پر اساس پټ او ناڅرګند پاتـې كـېـږي      
چې دغه فـكـتـورونـه فـرهـنـګـې، او طـبـفـه يـې هـويـت، او شـخـصـي                                

د )  او ډېرى مهال دننـه ( د كورنۍ څخه بهر . وضعيتونو پورې، تړاؤ لري
خپلولۍ د اړيكو په اړوند خبرې كول په عمومي ډول بـې وفـايـي، بـې           

پـه كـورنـي      .  ايمانۍ، بې اهميته او ان تردې چې حماقت هم بلـل كـېـږي     
د كـړو    ( تاوتريخوالي باندې داشان څېړنه ځانګړي مـيـتـودولـوژيـكـي         

ددغو ننـګـونـو د پـاي تـه            .  ننګونې رامنځته كوي)  وړو يا سلوك پوهه
رسولو يواځينې الره د څـېـړنـې يـو مـيـتـودولـوژي ده چـې د بـدلـون                              
موندنې، بـاور پـيـداكـولـو او د سـاحـې څـخـه الس تـه راوړل شـويـو                               
معلوماتو ته په چټكۍ سره ځواب ويلو ته لومـړيـتـوب وركـوي، ددې         

فصل لومړۍ برخې ته په كتو بايد په پام كې ونيول شي چـې د كـورنـي        
دا په هغه وخـت كـې چـې د          .  تاوتريخوالي څيړل يوه ربړونكې تجربه ده

څېړونكو او د څېړنې د موضوع اړيـكـې د بـاور پـر اسـاس وي ځـكـه                    
 . داسې چارې د كيفيتي معلوماتو د راټولولو لپاره اړينې دي

د باور او رضايت رامنځته كولو لپاره دوه ټكي ډېر اړين دي چې يو يې 
نظر د څېړونـكـو   )  مخاطبينو( وخت او بل يې دا چې د ځواب وركونكو 

ډول څېړنې د ترسره كولو لپاره هـېـڅـكلـه پـوره         غهد د.  په اړوند څه دى
اندازه وخت نه وركول كېږي، خـو بـيـاهـم پـه دواړو واليـتـونـو كـې د                        
بيالبيلو ډلو ګمارلو، په څيړنيزو سيمو كې هرى ډلې ته  د كـار كـولـو          

كله چې په ورته پـروژه بـانـدې ډېـر           .  لپاره اووه مياشتې ور په برخه شو
څـرنـګـه چـې النـدې          .  څېړونكى كار كوي نو دا ځانته منفي اړخونه لري

بيانېږي، كه چيرى د يوې څيړنيزه ډلى په واسطه مو دغه معلومـات را    
. ه زيات كلونه وخت به لږيدلـى وى   خغونډ كړى واى نو دوه يا له دوؤ څ

د دى پر ځاي چې په يوه سيمه كې پوره درې نيمې مياشتې كار و وشى 
كې ) رياكليواله او ښ(دواړو سيمو په او بيا بلې سيمې ته وخوځيږي، 

پـه عـيـن وخـت كـې پـه دواړو                 .  يې په عين وخت كې څيړنه تر سره شوه
سيمو كې د اووه مياشتو د پرله پسې كار پايله دا شوه چې د ټولنـې او    
څېړونكو تر منځ يې اړېكې ال ټينګې شوې چې كه چېرې دا كار په هـره    
سيمه كې درې نيمې مياشتې تر سره شوى واي نو دومره به يې د ټولنې 

پـه هـمـدې تـوګـه د            .  سره د اړيكو په ټينګوالي كې مرسته نه واي كـړې 
لومړي، د وخت په تيريـدو  .  كاركولو لپاره عملي فكرونه هم موجود وؤ

سره د څېړونكو وړتياوې او مهـارتـونـه غښـتـلـي شـول، او پـه دواړو                   
سيمو كې د شپږو مياشتو د كار په نتيجه كې د هـغـوى مـهـارتـونـه او             

دوهـم، داچـې څـېـړونـكـو د             .  توان له هر بل وخت څخه زيات لـوړ شـوو    
كورنيو د اړيكو په اړوند نوې پوهې ترالسه كړې نـو ځـكـه يـې كـوالى            

دريـم،  .  شو څو د څېړنې دواړو سيمو ته په عين وخت كې ځواب ووايي
) يـا كـلـيـوالـه       / ښـارى ( كه چېرې د څېړنې سيمې په يـو مـوقـعـيـت كـې             

امنيتي انديښنې يا نور ناڅاپه يا د مخنيوي نـه وړ پـيـښـې رامـنـځـتـه               
كيدى، پدى صورت كې په بل موقعيت كې كار په مخ تـلـو، چـې دغـه           
فعاليت د ساحوي كار په بهير كې د پام وړ ځند څـخـه د مـخـنـيـوى پـه              

 . برخه كې مرسته وكړه

د باور او د اړيكو رامنځته كولو په وړتيا كې له څيړونكو څخه د                           
كوم څه چې د څيړنې ځواب      .  څيړنيزو كورنيو برداشت اساسي رول لري     
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وركوونكې د خپل د ژوند په هكله د څرګندولو لپاره تيار وى او په                      
كوم ډول چې هغوى يې څرګندوى له دى حقيقت څخه متاثر كيږى چې                

كله چې د يو بيګانه شخص په . هغوى د څيړونكو په هكله څه فكر كوى
توګه د يو كورنۍشخصې مسايلو په هكله څيړنه كوو، په دى كې هم                  
ګټې او هم زيانونه شته او همدارنګه كه چېرې څېړونكى د سيمې له                   

نو په  .  دننه څخه وي نو پدې صورت كې هم يو لړ ګټې لري او هم زيانونه          
هر واليت كې د څېړنيزو ډلو د ټاكلو پر مهال دا ټكي په پام كې نيول                      

څېړونكي د هغه واليت اوسېدونكي يا په اړوند واليت كې            :  شوي دي 
يې ژوند كاوه، نوموړى څېړونكي د توكم او قبيلې له پلوه د سيمې د                  
هغه خلكو سره چې تر څېړنې الندى وو يو شان وو، او د امكان تر پولې 
د څېړنې هر ټيم د نارينه او ښځينه څخه جوړ شوى ؤ چې تقريباً د                              

په ځينې مواردو كې د     .  بيالبيل عمر او بيالبيل مدنې حالت لرونكي ؤ        
دغو ځانګړتياوو په لرلو سره هغوي وكوالي شو چې ځواب                                    

څېړونكو پخپله هم ددې      .  وركوونكې هغوى له ځان سره برابر وګڼې           
ډول برابروالي احساس كاوه او د دې احساس په مټ هغوي وتوانيدل               
ترڅو خپل احساسات له هغو كسانو سره ګډ كړي د كومو د ژوند په                      

په ځينې وختونو كې څېړونكو خپلې             .  اړوند يې چې پلټنې كولې          
شخصي كيسې، د جګړو تجربې، مهاجرت او په خپلو كورنيو كې                     

نو د قصو او     .  شخړې او همكارۍ هم د ځواب وركونكو سره شريكوي          
تجربو داسې دوه اړخيزه شريكول، ځواب وركونكو ته موقع ورپه                     
برخه كړه ترڅو هغوي د خپلو معلوماتو او تجربو په ګډولو كې  د                            

 . آرامتيا احساس وكړي

په داسى حال كې چې، په ځينې مواردو كې غوره ده چې څيړونكې                      
كه چيرى ځواب وركوونكو ته داسى                .  مختلف يا پردى وبريښې         

وبريښې چې څيړونكې د هغوى له ټولنې سره ډيرى نږدى اړيكې لرى                
نو ښايې چې هغوى به په ډاګه خبرى ونكړې، او ويره به دا وى چې                           
كيداى شى د هغوى كورنۍ خبرى د ټولنې د نورو خلكو تر غوږونو                     

معموالً هغه خلك چې موږته ډير نږدى ژوند كوى، موږ                        .ورسيږى
په ټولنه كې موقف او        .  ته نه ور اوروو     هغو     خپلې خصوصې كيسې   

اعتبار په دى پورى تړلې دې چې د نورو خلكو فكر او پوهه زموږ په                     
هكله څه ده، ځكه خو، مناسبه خبر ده چې د ځواب وركوونكو لپاره د                  

د .  خپلې د كورنۍ د دننه حاالتو په پرده كې ساتنه مهمه خبر وى                            
كليوالو سيمو په جوړښت كې زياتره وخت څېړونكي د سيمې د                           
اوسېدونكو په پرتله مختلف ښكاريدل دا ځكه چې د هغوي ظاهري                 

بڼه د كليوالو خلكو په پرتله منظمه د سواد لرونكى او د دندو                                 
مګر په ښارې  سيمو كې ورته توپير ډېر كم ليدل              .  لرونكي، ښكاريدل 

كېده، كه څه هم چې د څېړونكو تحصيلي او اقتصادي موقف د ځينو                
هغو خلكو په پرتله چې مركې ورسره كيدى يوه اندازه مختلف ښكاره              

همدارنګه د سيمه يېزو ښځو په پرتله په ښځينه څېړونكو كې                 .  كېده
هم خورا توپير ليدل كېده چې البته دا ځانګرتيا په څېړونكو كې د                       

دا ډول حالت د        .  پراخ فعاليت او د دندې  لرلو له كبله څرګنديده                     
سيميزو ښځو لخوا د حسد او كينې وړ بلل كېده، مګر په ټيټ نظر يې                

په عمومي ډول    .  ګوته يې هم نه ورته نيوله           نيوكېورته نه كتل او د          
كوښښ كېده چې څېړونكي او د هغوي كورنۍ په هغو سيمو كې چې                 

دا كار په يو واليت كې د يوې          (څېړنې ترسره كېږي ډېر مشهور نه وي            
ستونزمنې ننګونې په څير ثابت شوى چېرې چې څلور څېړونكې د                     

 ). اړوند واليت په بيالبيلو ښاري سيمو كې ژوند كوي

ع په دى اړه چې څيړونكو د خپل د بيګانه توب دريځ ساتلې              وبله موض 
وى دا وه چې، څېړنيزو ډلو هڅه وكړه څو ټولنو ته خپل ځانونه د                             
نادولتي ارګانونو لخوا، چې له مخكې هلته كار كاوو،  ور و نه                              

لومړى ددې لپاره چې     :  پيژنې، د دغه كار لپاره دوه داليل موجود وو            
ځواب وركونكي په دې انديښنه كې نشي چې ګواكې د هغوي                               
معلومات به د نوموړو مؤسسو د ساحوي كاركونكو السته ورشي او               
يا دا چې د څېړنې ټيم به د نوموړو خيريه مؤسسو او ټولنې د پخوانيو                 

دوهم، دا ميتود او كړنالر ددى لپاره          .  اړيكو په وړاندې خنډ وګرځي      
غوره شوه څو د هغه نادولتي موسسو سره چې د ټولنې وګړو ته                              
مرستې چمتو كوي په تړاو كې و نه ګڼل شي او په همدى ترتيب د                            
 .مرستندويه موسسو ورته شكل كې د ظاهريدو څخه مخنيوى وشي

په عمومي توګه بيګانه خلكو ته د پياوړو په سترګه كتل كېږي دا                        
ځكه چې د هغوى له موجوديت څخه هدف څه وركول او يا هم د څه                          

دغه موضوع د ټولنې د غړو سره د په روښانه توګه د                        .  اخستل وى  
لومړنۍ غونډى په بهير كې بحث شوه كله چې خلكو د خپلو مادي                       
منابعو د كموالي په هكله انديښنې بيانولى يا يې نيغ په نيغه د                              
مرستى غوښتنه كوله پدى آند چې ښايى بيګانه خلك د څه وركولو                  
لپاره هلته ميشت دي، يا ښايى مخالف او ټينګ اوسي پدى آند چې                  
دغه پردي او بيګانه خلك ښايي د هغوى څخه د څه ترالسه كولو يا                      

اكثره وخت ميلمه پالنه د ټولنې لخوا د دغو         .  اخستلو لپاره ورغلي وي   
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د څېړنې ټيم ته    بيا بيا   دوو ستونزو پواسطه له ګواښ سره مخ كېده او            
په حقيقت  .  يې وخت وركاوه ترڅو د خپل د موجوديت هدف بيان كړى             

كې، څېړنيز ټيمونه تر يوه حده د معلوماتو د راټولولو او د سيمه ييزو               
خلكو د وخت نيولو په برخه كې سيمې ته د خلكو څخه د څه ترالسه                        

چې دا كېداي شي وويل شي چې ځينو             كه څه هم  .  كولو لپاره تللي وو    
خلكو به ويل چې پوښتنو ته په ځواب وركولو سره د خوښي احساس                  
كوي ځكه چې هغوي ته دا موقع برابره شوې چې پكې د خپلو ستونزو                

 .په اړوند خبرې كوي او د خپل تير ژوندون يادونه راتازه كوي

د باميان، هرات او جالل آباد په واليتونو كې څېړنېز ټيمونه د                                 
د . افغانستان د بشر ي حقونو د خپلواك كميسيون لخوا ګمارل شوي ؤ

افغانستان د بشري حقونو د خپلواك كميسيون تصور او كار  هم د                      
څېړونكو په اړه د خلكو درك او په كليو كې د هغوى د رول څرنګوالي                

د   6.  دغه كميسيون د څېړنو په اكثره سيمو كې مشهور ؤ            .  متأثره كاوه 
كميسون په اړه د ټولنو نظريات توپير درلود، چې ځينو به دغه                     دغه

كميسيون د داسى يو ارګان په څير ګاڼه چې ښځى د كورني                                      
تاوتريخوالي څخه ژغوري او د كورنيو د غړو ترمنځ اړيكو كې مثبت              
بدلون رامنځته كوي، پداسى حال كې چې ځيني نور پدى آند وو چې                 
نوموړى ارګان په كورنيو كې جالتوب منځته راوړي او ښځې دى ته                  

كله نا كله د دغه            .  هڅوي څو د خپلو ميړونو څخه طالق واخلي                   
كميسيون منفي درك د ټولنو غړي دې ته اړ كړل ترڅو د څېړونكو سره               
په كورنيو كې د هغوى د اړيكو په هكله او په ځانګړى توګه په كورنيو             

 . كې د تاوتريخوالي په هكله خبرې ونكړي

له دى كبله په ځينو سيمو كې څيړونكو زيات وخت او هڅې ولګولې                 
تر څو خلك ډاډه كړى چې هغوى خپلې خبرى په ډاګه څرګنده كړى او                  
هر څه چې هغوى بيان كړې هغه به محرم پاتې شى او څيړونكې به هغه                  

په داسى حال كې چې، دا د څېړنې د          .  په كوم بل مقصد استعمال نكړى     
ټيم اخالقي دنده وه چې د خلكو د غوښتنې سره سم هغوي داسې                           
ادارې ته وليږي چې عملې مرستې چمتو كوي، همدارنګه كه چېرې                  
چې هغوى د بشري حقونو د خپلواك كميسيون څخه په نيغه توګه د                    
مرستې غوښتنه كوله، نو څېړونكو به هغوى ته د نوموړي كميسيون               

  .سره د مستقيمې اړيكې  نيولو الرښونه كوله

لكه څرنګه چې مخكې ورته اشاره  وشوه د څېړنې لومړني معلومات د             
انفرادى مركو، ګډبحثونو، غيررسمي خبرواترو او مشاهدو په مټ               

د څو اړخيزه نامحدوده او د تعديل وړ او ارتجاعي                      .  ترالسه شول  
كړنالرو د ټاكنې دليل، ځواب ويونكو ته د يوى زمينې مساعدول وو              
څو خپل نظريات او مهم ټكي چې هغوى يې په خپلو كورنيو كې د                         

په برخه كې   )  په كورنيو كې د بدلون انګيزه      (جندر او نسلي ډايناميزم      
ګوري، تشريح او تعريف كړي او همدارنګه په مناسب وخت كې خلك            
په نرمۍ او اوښيارۍ سره دې ته وهڅوي چې په خپله خوښه د                                  

ددغو طريقو په كار وړل ددې            .  تاوتريخوالي په اړوند خبرې وكړي        
لپاره هم اړين دي چې د څېړونكو لخوا چې كوم نامناسبه نظرونه                          
موجود دي لكه په بشپړ ډول د ټولو پېښو څيړل، دهغو څخه ځان                           

لپاره د مختلفو الروچارو په كار وړل         لود معلوماتو د راټولو. وژغوري
څېړونكو د څېړنې   .  د مختلفو موخو د السته راوړلو لپاره ترسره شوې         

په ټولو سيمو كې د سيمو د مشرانو سره د پيژندګلوي څخه وروسته،               
سره ګڼ شمېر       )  نارينه او ښځينه      (د سيمې د ډېرو اوسېدونكو                

غيررسمي ليدنې وكړې او همدارنګه يې له هغو خلكو سره ګډبحثونه            
بحثونه له هغو      ګډ.  ترسره كړل كومو چې د ټولنې په اړوند پوهه لرله              

خلكو سره ترسره شول چې په ټولنه كې به يې كار كاوه لكه د روغتيا                     
يزو اوسېدونكو  ي  كاركونكي او ښوونكي او همدارنګه له هغو سيمه         

د .  سره چې د سيمې په اړوند يې زيات معلومات لرل لكه ملك يا دايې         
ډول مركو او غير رسمي خبرو اترو موخه د ټولنې په اړوند د                             غهد

عمومي معلوماتو، د هغوي تاريخ، د سياست او ژوند استراتيژي او د 
 . څېړنې د قضيې د كورنيو په ګوته كول ؤ

بحثونه ددې لپاره هم ترسره شول چې په كورنيو كې د مختلفو                          ګډ
څېړونكو د څېړنې په لړ       .  تاوتريخوالو خپوروالى او منل څرګند كړي       

كې ګڼ شمېر په الس جوړ شوي انځورونه استعمال كړل چې دغو                          
د كورني ژوند د مختلفو پېښو په ګډون د تاوتريخوالي ګڼ              وانځورون

شمېر ډولونه هم ښودل، دا ددې لپاره چې ځواب وركونكي دې ته                        
وهڅول شي ترڅو د مختلفو كورنيو تاوتريخوالي په اړوند خبرې اترې  

لـخـوا تـنـظـيـم         )  AREU(   ارزونـې د ادارى     څېړونكو خپل ځان د بشر د حقوقو د نړيوال كميسون كاركونكي وښودل چې د هغې څېړنې لپاره كاركوي كومه چې د افغانستان د څېړنې او          6
 .    ړيهغوي د بشر د حقوقو د نړيوال كميسون د هغو كاركونكو څخه چې له مخكې څخه يې هلته كار كاوه، و نه غوښتل تر څو يې ټولنې ته ورمعرفي ك. شوې وه
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د ګډونكوونكو د هوساينې لپاره په مشتركو ناستو كې د يوې            .  وكړي
). مګر ځينې وختونه داسې ونشول    (كورنۍ څخه دوه غړو ګډون ونكړ        

دا څرګند حقيقت دى چې د نارينه او ښځو سره بېلې بيلې مشتركې                      
ناستې ترسره شوې، څېړنيزو ټيمونو ګروپونه د عمر او مقام سره سم                

سپيړږيرو او سپين سرو او په ځانګړې            .  په النورو ګروپونو ووېشل     
توګه د هغو متاهلو بالغو ماشومانو سره، په يو ګروپ كې خبرې                          

له هغو ځوانو سړيانو او ښځو سره چې ماشومان ولري د              .  ترسره شوې 
د پيغلو او ځلميو    .  امكان تر پولې په بيالبيلو ګروپونو كې وكتل شول        

همدارنګه يو لړ   .  په ځينو ګروپونو كې مجردوځوانانو هم ګډون درلود        
) نارينه او ښځينه(مشتركې ناستې په ځانګړې توګه د مجردو ځوانانو 

 . او يا د هغو ځوانانو سره چې تازه يې واده كړى وي، ترسره شول

په والياتو كې د څېړنې په هره كليواله او ښارې  سيمه كې هغه كورنۍ                
د كتنو لپاره په ګوته شوې په كومو كې چې عملي پيښې تر سترګو                       
شوي دي، د نوموړو كورنيو په اړوند د هغو معلوماتو څخه ګټه پورته             
شوه كوم چې د مشتركو ناستو پر مهال ترالسه شوي ؤ، او د ټاكلي                       

نۍ چې ټولنه كې په ټاوتريخوالى او پنځه              رمعيار سره سم پنځه كو       
څېړونكو .  كورنۍ چې همغاړيتوب باندى نامتو وى وټاكل شوى                  

سربيره پردې نورې كورنۍ چې د مختلفو اقتصادي او تعليمي                           
مګر له بلې خوا په       .  جوړښتونو لرونكې وې هم د مركو لپاره وټاكلې           

ټاكلو كې د پچې اچولو طرز په نسبي توګه يو ډېر اسان او بسيط كار                   
په .  په حقيقت كې په ساحو كې رښتينې ټاكنه ډېر ستونزمن دي                 .  دى

نتيجه كې ويالي شو چې د څېړنې ټيم د څېړنې په ټولو سيمو كې په                     
دې ندى توانيدلى چې هغه لس كورنۍ چې لومړى ټاكل شوي، په پرله              

په ځينې نورو حاالتو كې لكه څرنګه چې مركې                 .  پسې ډول وګوري    
ترسره شوې وې او نوموړې كورنۍ د څېړونكو سره بلدې وې مګر                       
وروسته جوته شوه چې دواړه كورنۍ يو د بل سره نژدې اړېكې لري او                 

په حقيقت كې يوه كورنۍ د باميان             .  د يوې كورنۍ په څېر ښكاري          
واليت د ښارې  سيمې څخه ټاكل شوې وه او بله د همغه واليت د                               
 . كليوالې سيمې څخه چې دواړه د يوې لويې كورنۍ په څير ښكاريدې

د خپل تحليل د      كورنۍ  د كورنۍ په اړېكو پورې اړوند ډېرى څېړنې،        

همدارنګه دا څېړنه په پراخه توګه د كورنيو اړيكو           .  واحد په څير ګڼي   
په اغېزه پورې تړاو لري او دا تر بحث الندې نيسي چې څرنګه د                              

كې اوسېږي، د يو بل په ژوند  كورنيوكورنيو هغه غړي چې په مختلفو 
همدا راز د خپل منځ څخه پرته ځانګړي            .  كوي  هاو اړېكو باندې اغېز    

. ريه ول خپلوان كېداي شي د كورنۍ په اړېكو باندې د پام وړ اغېز                    
پردې په افغاني ټولنه كې به د كورنۍ ترمنځ د پولې پيدا كول                   برسيره

په نمونه يي ډول يوه كورنۍ داسې ښودل شوې وه              .  ستونزمن كار وي  
چې د خلكو يو ګروپ دى چې د ځانګړو موخو لپاره ګډ ژوند تيروي                    

، ټولنيز ژوند، توليد او پانګه              نسل توليدول     چې هغه لګښتونه،     
كه څه هم، له ځينو سره چې د څېړنې ټيم د                   7.اچونې څخه عبارت دى     

څېړنې په لړ كې وپوښتل هغوي وويل چې په يوې حويلۍ كې سره                        
اوسېږي مګر خپل ځانونه يې بېل وګڼل كه څه هم د برابرې يعني يوې                   

نو دا نورې ستونزمنې      .ځمكې د كركېلې څخه په ګډه ګټه ترالسه كوي         
لې را پورته كوي اودا ښيي چې د تحليل د واحد په طور د كورنيو           ئمس

د .  د هر كله بدليدونكي طبيعت استعمالول څومره ستونزمن كار دى             
د جهانزيب   (  8بيلګې په توګه كورنيو لومړۍنخشى ته پام وكړۍ                   

په هغه ځاي كې چې د څېړنې ټيم پنځه مختلف غړي وكتل                   )  كورنۍ
 . ترڅو په يوه كورنۍ كې د اړېكو ټينګوالى معلوم كړي

 د تحليل طرز       2. 2

په څلورو واړو واليتونو كې ورته طرز په كار واچول شو مګر             كه څه هم    
بيا هم د مختلفو واليتي معلوماتو د مجموعې پر اساس د مقايسې وړ           

لومړى، د خبرو كولو    .  تحليل په ترسره كولو كې ستونزې موجودې وې       
مختلف ټولنيز نورمونه چې په مختلفو واليتونو كې په سترګو كېږي              
كوم چې داښيي چې ځواب وركونكي په خپلو كورنيو كې د                                     

دوهم، په ګڼ     .  تاوتريخوالي اندازې او ډولونه څومره په ډاګه كوي               
شمېر واليتونو كې ګڼ شمېر څېړونكو څېړنې ترسره كړې ترڅو په                      

سره لدې د مخلتفو       .  نسبتاً كم وخت كې ډېر معلومات ترالسه شي               
واليتي څيړنيزو ټيمونو كاركونكي نه يوازې دا چې د كيفيتي                             
معلوماتو په راټولولو كې د مختلفو مهارتونو، قابليتونو او وړتياؤ              
لرونكي ؤ مګر په برابر ډول د خپلو بېالبېلو ټولنيزو او شخصي                            

 . ته ځير شى )997 1(او اگرول )  991 1(نظم      7

 . ې ترالسه كوالي شىضميمه ك  لومړۍ د كورنۍ ټولې نقشې سره د يوې الرښودى نخشى چې د كورنۍ د نقشې نښې بيانوي، په     8
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د دغو دواړو فكتورونو په يو       .  خاصيتونو د اغېزو الندې هم راغلي ؤ        
ځاي كېدو سره داسې حالت رامنځ ته كېږي چې په هغه كې هغه ګڼ                        
شمېر نظريات، ټينګار او كيسې چې د راټول شوي معلوماتو په مټ                 
ترالسه كېږي، هېڅكله به يې د يو واليت مختلفو ټولنيزو اقتصادي،              

، تاريخ ته نسبت ونه كړي مګر دهغو پر                )سرشمېرنه(ډيموګرافيك  
ځاي به د واليت په ځانګړيو هغو موضوعاتو باندې بحث وشي چې له                

او يا د څېړونكو اخالق، تعصب،              .  پخوا څخه په ګوته شوي وي             
عالوه پر دې چې د دوو ټاكل شويو          .  مهارتونه او وړتياوې، بيان كړي     

 . ، هغه څرنګنديږىواليتونو ترمنځ د پام وړ بدلون موجود وي

لكه څرنګه چې د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي په اړوند د                        
نارينه څېړونكو ټيمونو د نارينه وو سره ناستې او مركې كړې وې                        

نو د  .  همدارنګه ښځينه ټيمونو د ښځو سره مركې او ناستې كړې وې               
يادونې وړ ده چې نارينه ټيمونو د ښځينه ټيمونو په پرتله د ماشومانو               
په وړاندې د تاوتريخوالي په اړوند موضوع كې زيات معلومات                       

د دواړو څېړونكو ډلو د معلوماتو د توپير وجه دا وه چې            .  راټول كړى ؤ  
نارينه څېړونكي او د هغوي ځواب وركونكو د ښځو د ډلو په پرتله د                   
ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي په اړوند له نورو تاوتريخوالو                

ويالي شو چې     په پاى كې  .  څخه په هوسا ډول خبرې اترې كوالي شوې        
د نارينه ؤ ګډې ناستې به معموالً په نوموړې موضوع باندې پيليدې                 

همدارنګه د نوموړې هوساينې د احساس        .  او تر ِډېره به يې دوام كاوه        
په رامنځ ته كېدو سره ځينې څېړونكي په دې وتوانيدل چې په نوموړو             
موضوعاتو كې الډېرې پلټنې وكړي او د هغوي نارينه ځواب                                 
وركونكي هم نظر نورو موضوعاتو ته لكه د خاوند او ښځې موضوع،             

 . د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي موضوع ته ډېر لېوال ؤ

ددې لپاره چې په ټولنه كې د رامنځ ته كېدونكو پېښو سره د                                     
عياروالي لپاره ليكلي ريكارډ به په پرله پسې توګه كتل كېده او د                     

نو ددې پواسطه د څېړنې         .  معلوماتو لومړنى تحليل به ترسره كېده          
تيمونه په دې وتوانيدل چې هغه سيمې په نښه كړي د كومو څخه چې                  
پوره معلومات نه ؤ  راټول شوى او ددې ډاډ د ترالسه كولو لپاره چې                    

ې ټول څېړونكي په هغو نويو او ناڅاپه پېښو چې د معلوماتو د                 كګوا
ددې پروسې په اوږدو كې      .  راټولولو په مهال رامنځ ته كېږي، خبر دي         

موضوعات په نښه شول او بيا وروسته نوموړو موضوعاتو ته رمز                    
بيا په عين وخت كې معلومات په ليكلي ريكارډ كې په                  .  وركول شو 

افقي ډول تحليل شول، د انفرادي كورنيو د پېښو د مطالعې عمودي                
تحليل او ګډې ناستې ددې لپاره ترسره شوې چې معلومات په                             
موضوع پورې تړلي وساتي او د انفرادي كورنيو د اړيكو د ټينګار په               

 . اړوند پوره معلومات ترالسه كړي

ددې لپاره چې د دواړو مهمو څېړونكو سره د تحليل په مهال مرسته                  
وشي او ددې څېړنې لوستونكي د څېړنې اړوند كورنۍ وپيژني نو د                 

دا ).  په لومړۍ ضميمه كې يې وګورۍ       (شې وايستل شوې     خكورنيو ن 
نقشې ددې لپاره جوړې شوې چې هم د كورنيو په مينځ كې د شكلي                     

وركړي چې هره كورنۍ       واړيكو استازيتوب وكړي او هم دا معلومات         
(چېرې موقعيت لري     هغوي د افغاني كورنيو پيچلى جوړښت هم               . 

 .)ښيي
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باميان، كابل،   :  نوموړې څېړنه په څلورو واليتونو كې ترسره شوه                 
په هر يو له دغو واليتونو كې د څېړنې لپاره يوه                    .  هرات او ننګرهار   

دا څلور واليتونه ددې لپاره     .  ښارې  او يوه كليواله سيمه ټاكل شوې وه        
 يي او ټولنيزه چاپريالياپه نښه شوي ؤ ترڅو د افغانستان پراخه جغراف

دا هم په پام كې نيول شوى ده چې شمالې            .  تر پوښښ الندې ونيول شى    
همدارنګه عملې به نه وى چې      .  او سهيلې سيمو كې څيړنه تر سره نشوه       

ډير زيات واليتونو تر پوښښ الندى نيول شوى وى او د راټولو شوو                   
 . معلوماتو كيفيت او ښه والى هم كنټرول شوى وى

په هر واليت كې يوه ښارې  او يوه كليواله سيمه په داسې ډول په ګوته                  
شوې وه چې د هر يو له څلورو واليتونو څخه يې په ښه توګه                                        
استازيتوب كاوه او همدار نګه يې د خلكو د جګړې او مهاجرت                          

د څېړنې د سيمو په ټاكلو كې د مختلف اقتصاد                .  نمونې هم ښودلې   
 . لرونكو ډلو موجوديت هم په پام كې نيول شوى ؤ

دا برخه د څېړنې سيمې بيانوي ددې لپاره چې د څېړنې د السته                              
بياهم د ټولنو د رازونو د خوندي          خو.  راوړنې د سياق سره برابرې كړي      

پاتې كېدو لپاره د هرې سيمې په اړوند ځانګړې تشريحات په ژور                     
 . فكر سره حذف كړل شول

 واليت ود باميان  1. 3

 كليواله سيمه
د كليوالې سيمې د څېړنې په ځاي كې                .موقعيت او اوسېدونكي   

پنځه وړوكي كلي موجود دي او يو د بل څخه په لږ واټن كې پراته ؤ او                   
كورنيو   400دې  ږپه دغو پنځو كليو كې ن     .  هريو بل ته يې كم پياده مزل ال       

د سړك وضعې ته په كتو نوموړې سيمې ته د باميانو د ښار  . ژوند كاوه
د ژمي په مهال په سړكونو كې          .  څخه يو يا دوه ساعته د موټر الره ده            

سړه ده او د ژمي په         ِډېره  دا سيمه      ، ځكه چې   تګ راتګ امكان نلري     
 . پكښى ډېرې واورې اورېموسم كې 

د نورو هغو كليوالو سيمو په پرتله په كومو             .او اقتصاد   معيشتونه
په دې سيمه    .  كې چې څېړنې ترسره شوي دا تر ټولو بې وزله سيمه ده                

د سيمې زياتره    .  معيشت غوره سرچينه ده     كې زراعت او مالداري د          
ېله يې غنم،     مهمه كرك  .  ه نلري  مكڅخه زياته ځ       9خلك د شپږ جريبه      

اوربشې او كچالو دي چې كركيله يې معموالً د خپلو څارويو د پايښت 
كورنۍ هم خپله ګوزاره د څارويو څخه په          .  لپاره ده نه د خرڅالؤ لپاره       

السته راوړل شويو موادو لكه مستې، كوچ، پيروى او شيدو باندې                 
د څارويو او د هغو د توليداتو خرڅالؤ يو څه نقد عايد السته                    .  كوي
د اوړي  (خلك خپل د اوړي او ژمي موسم په خپلو ايالقونو                .  راوړي

كې تيروي، ددې لپاره چې د خپلو څارويو لپاره ښه                      )  استوګنځي
په همدې وخت كې خلك خپل وخت په غرنيو سيمو              .  څړځاي ومومي 

كې د بوټو په راټولولو  تيروي ددې لپاره چې په ژمي كې نوموړي                          
د مالدارۍ  .  لپاره پكار يوسي    پخلېبوټي د استوګنځيو د تودولو او د 
 . چارې نارينه او ښځې پرمخ بيايي

غالۍ اوبدل معموالً د ماشومانو او ښځو پواسطه ترسره كېږي چې                   
د خلكو سره د     .  عايد لپاره ترټولو لويه سرچينه ده         دنوموړى كار د نغ    

د غاليو اوبدل د خلكو په منځ           كه څه هم  ناستو او مجلسونو پر بنسټ       
كې طبيعي او پخوانى كار ندى بلكه د پاكستان څخه د راستون شويو              

 . كډوالو كورنيو په واسطه عام شوى ؤ

يو كليوال مشر     .  ژوند په هلوځلو تيروي         ورځنېاكثره كورنۍ خپل       
پدې اړه دكورنيو د مختلفو اقتصادي وضعيتونو شتون په خپل بيان             

 : كې داسې په ګوته كوي

نلري او شتمن     هبې وزله خلك هغه دي چې د خوراك لپاره هېڅ           
هغه دي چې يو څو څاروي او يو ټوټه ځمكه ولري او په هغې                        

 . باندې خپل ژوند تير كړي

. موجود دى   يو ښوونځى د پنځو كليو لپاره يواځى         .روغتيا او تعليم  
هلكان او نجونې په ټولګيو كې ګډ دي، چې د نجونو ښوونځي ته تلل                

 څيړنيزه سيمې : لومړۍ برخه. 3

 . د يو هيكتار يو پر پنځمې سره برابر دىيو جريب تقريباً    9
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د سيمې اوسېدونكې دغه ښوونځي ته       .  د هغو په عمر پورې تړاو لري       
 ېپه كلكه څارن     هره ورځ   زيات ارزښت قايل دي نوځكه خپل ماشوم          

 ه ناحكومتې ې د يوې نړيوال    كال ك   2002ورليږي، دا ښوونځى په         هسر
تر دې چې كله كورنۍ د سپرلي په موسم كې  ان .مؤسسې لخوا جوړ شو

ته وخوځيږي نو د معلوماتو سره سم        )  د اوړي استوګنځي  (خپل آيالق   
هلته يو بالغ كس ټاكي ترڅو هغوي ډاډمن كړي چې ماشومان يې                          

 . ښوونځي ته ځي

خلك په كليو كې د روغتيايي خدمتونو په نشتوالي باندې ډېر                          
 واټندې روغتيايي مركز ته دوه ساعته پياده          ال نږ   ترټولو.  انديښمن ؤ 

 . دى

د طالبانو حمله د باميانو په كليوالو سيمو په                          .د شخړو اغېزه     
اغېزه لرله چې د       بدهځانګړې توګه د څېړنې په دې سيمې باندې ِډېره              

په نوموړي رژيم كې خلك . هډېرو خلكو د وژلو او بندې كېدو سبب شو
زيات شمېر   .  غرونو ته وخوځيږي       له واورو ډكو    دې ته اړ شول چې           

و د نشتوالي له امله له دنيا څخه           كخلكو د سړې هوا او د خوراكي تو          
شتمنۍ او كورونه خو يا وسوځول شول او يا د                    .  سترګې پټې كړې    

لكه څرنګه چې دا سيمه د طالبانو او شمالي          .  بلدوزر په مټ وران شول    
ټلوالې د جګړې په لومړۍ كرښې په منځ كې پرته وه نو  نه يوازې د                           
طالبانو لخوا بلكه د شمالي ټلوالې د بيرته په شاتګ له امله هم                              

  .زيانمنه شوه

د طالبانو د واكمنۍ په مهال ډېر لږ شمېر خلك په دې وتوانيدل چې                    
د سيمې د يو مشر په اند د   . كابل، پاكستان او يا ايران ته هجرت وكړي

هغو كورنيو مالي وضعه چې د هيواد څخه بهر هجرت كړى ؤ نسبت                    
مشر   نوموړي.  هغو ته چې د هيواد دننه بې ځايه شوي ؤ،  ِډېره ښه ده                    

دى هيواد دننه بى ځايه شوې كسان د هغو مرغيو نسبت وركړ چې خپل 
ټول ژوند د ځالو په چوړولو تيروى، او هر ځل دسره كور جوړوى او                      

ته د هغو الوتونكو نسبت وكړ چې يوازې خپلې ځالې           .   ژوند پيل كوى  
جوړوي يعني نوموړو خلكو خپل كورونه او استوګنځي ډېرپه ساده                

 . ډول جوړ كړي ؤ

 ښارې  سيمه
كورنۍ ژوند     500پدې سيمه كې نژدې          .موقعيت او اوسېدونكي   

په .  ددې سيمې اوسېدونكي د باميان د مختلفو سيمو څخه دي           .  كوي
يعني د طالبانو د واكمنۍ د ختميدو پرمهال كله چې خلك               كال     2001

بيرته خپلو سيمو ته راګرځيدل نو كورونه يې وران او څاروي يې په                     
نو دا زيان او يو لړ نورې انګيزې لكه د                  .  بشپړ ډول له منځه تللي ؤ         

باميانو د ښار ښه سهولتونه او كارونه ددې سبب شو چې هغوي په                       
 . باميانو كې خپل ژوند ته ادامه وركړه

د ښارې  سيمو اقتصادي فعاليتونه د كليوالو            .او اقتصاد معيشت  
موټر لرل  او يا كوچنې    ځېنې خلك ټرك    .  سيمو په پرتله ډېر توپير لري      

چې د خلكو او شيانو په وړو راوړو كې به يې ورڅخه كار اخيست او                    
دكانونه لرل، ان تردې چې د ځينې خلكو عايد په                كوچنېځينې نورو    
يو شمېر خلكو      .  وو   تړلېمزدوري او غالۍ اوبدلو پورې                 ورځنې

ځمكې لرلې چې په دهقاني يې وركولې او ځينې نور د دولت لخوا د                    
پوليسو په دندو ګمارل شوي ؤ او يا يې په نړيوالو مؤسسو كې د                            

 . ساتونكو په څير دنده لرله

خلك د باميان مركزي ښوونځي او روغتون ته                 .روغتيا او تعليم   
 . په ِډېره اسانۍ الس رسى كوي

ددې سيمې اوسېدونكو د هغو كليوالو سيمو په څېر   .هد جګړې اغېز
د جګړې او كډوالۍ ستونزې ګاللي د كومو په اړوند مو چې مخكې                  

 . بيان وكړ

 د كابل واليت 2. 3

 : كليواله سيمه
په كابل كې كليواله سيمه د مركز څخه د             .موقعيت او اوسېدونكي  

دا كلى نسبتاً لوي دى      .  دقيقو په واټن پرته ده       45دې  ږموټر پواسطه ن  
پدې سيمه كې زياتره خلكو خپل           .  كورنۍ پكښې اوسېږي       320او   

وښودل او په دواړو پښتو او دري ژبو باندې يې خبرې                0 1ځانونه عرب   
په نوموړي كلي كې يو څو كورنۍ هزاره هم اوسېږي مګر           .  كوالي شوې 

 .د خبرو اترو او مركو لپاره يوازې عرب په نښه شول

د شتمنيو لرونكي دي،  د بيال بيلو كچوكورنۍ  .او اقتصادمعيشت 
او يو لړ        وو،   بې ځمكې خلك هم پكې        ستر ځمكه لرونكې او            چې
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د پايښت  .  داسې خلك هم پكې ؤ چې روزمره مزدورۍ باندې چليدل              
لپاره خلك زراعتي توليدات لكه غنم، كچالو، پياز او ميوې پكار                 

مالداري هم شته چې توليدات يې لكه            .  وړي او كابل كې هم پلوري         
. مستې د كابل په ښار كې د كورنيو د نارينه غړو لخوا پلورل كېږي                      

ځينې كورنۍ دكانونه لري او ځينې نور خلك السي كراچۍ لري چې                 
يو لړ خلك موټرونه لري       .  كار كې ورڅخه ګټه پورته كوي          ورځنېپه  

يو كم  .  چې كابل ته يې د تګ را تګ لپاره د تكسي په څېر په كار وړي                  
شمېر ښځې هم په اقتصادي چارو كې برخه اخلي چې هغوي خياطي                  

په كلي كې دوه      .  كوي او يا په كليې كې د څارويو توليدات پلوري                 
 . دوكانونه او دوه جوماتونه دي

دا كلى د هلكانو او نجونو لپاره يو ښوونځى لري               .روغتيا او تعليم  
او له هغه     شپږمد  چې په هغه كې تر شپږم ټولګي پورې زده كړې كېږي،          

يو لپاره تر ټولو ال نږدى ښوونځې ټه په پښو يو                        ټولګڅخه پورته     
ترټولو نژدې روغتيايي مركز په ګاونډي كلي كې                  .  ساعت الره ده     

 . دقيقې پياده الره ده 30موقعيت لري چې نژدې 

نوموړى كلى په دواړو دورو يعني د روس او                           .د جګړې اغېز     
مجاهدينو او همدارنګه د خپل منځي جګړو پر مهال سخت زيانمن                   

خلكو هغه حالت بيان كړ چې څرنګه د جګړو پرمهال ودانۍ             .  شوى دى 
خپل منځي جګړو هم كلې ډېر         .  او ميوه لرونكې ونې له منځه والړې          

 . چې ګڼ شمېر قوماندانانو به د ځمكو په سر جنګيدل ،زيانمن كړ

ي سره د جنګ پر مهال د كلي اكثره خلكو كلى پريښود،                ود سره شور  
زياتره خلكو پاكستان ته هجرت وكړ مګر يو شمېر كابل او يو ډېر كم                  

د كلي زياتره خلك په پاكستان كې د                 .  شمېر ايران ته هجرت وكړ         
ته مهاجر شول چې ددوي په وينا            )  كمپونو(كډوالو داسې پنډغالو      

خلك د مهاجرت    .  خپل كلتور او ټولنيز جوړښت يې خوندي پاتې ؤ              
د خپل منځي جګړو    .  څخه په مختلفو وختونو كې بيرته را ستانه شول          

د پيل څخه دمخه كومې كورنۍ چې بيرته راستنې شوې وې دې ته اړ                  
زياتره خلك د      كه څه هم   .  شوې چې ددوهم ځل لپاره بيا مهاجر شي             

 . خپلو كورنيو د ډېر شمېر خلكو سره تراوسه بيرته ندي راستانه شوي

 ښارې  سيمې
دا سيمه د كابل د نورو سيمو په څېر د                  .موقعيت او اوسېدونكي   

مګر د كابل د كليوالو سيمو اكثره اوسېدونكي د         . غرو په لمنو پرته ده
. مختلفو قومونو څخه دي چې ډېرى يې هزاره، پښتانه او تاجك دي                

ددغو اوسېدونكو ډېرى بيرته راستانه شوي كډوال دي چې يا له                        
ؤ، د      د هيواد په دننه بې ځايه              پاكستان او يا هغه كډوال دي چې             

يادونې وړ ده چې ځينې يې هغه كورنۍ دي چې دوه يا درې پيړۍ                           
 . مخكې كابل ته راغلي دي

ځينې خلك ددولت مامورين دي او ځينې نور             .و اقتصاد معيشت ا 
يې دوكانونه لرى، همدارنګه اكثره خلك د هغو خپلوانو په                                   
بخششونو خپلې شپې او ورځې سبا كوي كوم چې د هيواد څخه بهر                   

ځينې د هيواد په نورو سيمو كې ځمكې لري او د هغو څخه خپل                  .  وي
ځينې ښځې او ماشومان د   . ډېر خلك وزګار هم دي. عايد السته راوړي

 . غالۍ اوبدلو په كار بوخت دي

په سيمه كې د روغتيا شخصي مركزونه او                          .روغتيا او تعليم     
دوه ښوونځي دي چې يو يې      .  ك موجود دى  يهمدارنګه يو دولتي كلين   

 . د هلكانو او يو يې د نجونو لپاره دي

لكه څرنګه چې سيمه د جګړې لومړۍ كرښې ته                    .جګړه او مهاجرت    
نږدې پرته وه نو په همدې اساس ډېرې ودانۍ ورانې شوې او نژدې                       

 . ټولو كورنيو سيمه پريښوده

 د هرات واليت 3. 3

 كليواله سيمه

دا ښار د هرات د ښار څخه د موټر په مزل                .موقعيت او اوسېدونكي  
ساعت په واټن كې پروت دى او عمومي سړك ته ډېر                  يمد يو كه يو ن      
 . اوسېدونكي يې ټول ديګان دي. نژدې دى

د هرات كليواله سيمه د نورو هغو كليوالو سيمو په پرتله چې تراوسه               
دا خبره د يوې         .  ترڅېړنې الندې نيول شوي ډېره شتمنه سيمه وه                   

 . )Encyclopedia Iranica, 2001  ,p.499(څخه ځان ښيي ) قوم(په افغانستان كې هغه ډلې چې خپل ځانونه عرب معرفي كوي هغوي د سيدانو د پښتۍ     0 1
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ځانګړې مركې په ترڅ كې د كلي د روغتيايي كميټې د يوې ښځينه                     
 : كاركونكې څخه ترالسه شوه، او هغې داسې وويل

مـګـر   .  ورتـه ويـالي شـو       )  بې وزله( مونږ يو شپون لرو چې غريب 
هغه هم دومره غريب ندى ځكه چې د هغه دنده زمـونـږ د كـلـي د             
ګډو څيرل دي او د كـال پـه پـاي كـې د لسـو ګـډو د څـرلـو پـه                                
مزدورۍ كې ورته يو ګډ د هغه د تنخوا په توګه وركول كېږي نـو  

او خلك هـغـه   .  ګډې ترالسه كوي 30په هر كال كې هغه كم تركمه 
 . ته د اوسيدو لګښتونه هم وركوي

كورنۍ په  .  بزګرى او د څارويو روزل د ژوند ترټولو مهمې وسيلې دي             
او ) آبي(عمومي ډول د پام وړ اندازې ځمكې لري، چې په هغه كې اوي 

اكثره كورنۍ اضافي توليدات لري      .  للمۍ ځمكې او څاروي شامل ده      
د سيمې په     .  چې د خپلو څارويو د توليداتو سره يې يوځاي پلوري                  

ځوانانو كې ايران ته د څه مودو لپاره تلل او هلته كار كول ډېر عادي                     
دي، هغوي ددې لپاره ځي چې خپلو كورنيو ته روزي برابره كړي او                      

 . همدارنګه ددې لپاره چې د خپلو ودونو لګښتونه پوره كړي

په نوموړي كلي كې يو وړوكى ښوونځى دى چې                .روغتيا او تعليم   
يوازې تر پنځم ټولګي پورې دى، د زيات عمر لرونكو ماشومانو                        

 20ښوونځى په ولسوالۍ كې موقعيت لري چې د نوموړي كلي څخه د               
همدارنګه په كلي كې هېڅ        .  كيلو مترو په واټن كې ځاي پر ځاي دى             

روغتيايي كلينيك شتون نلري او ترټولو نژدې روغتيايي خدمتونه              
 . هم په ولسوالۍ كې دي

د سيمې خلك هم د روس او مجاهدينو د جګړو پر                     .د جګړو اغېز   
. مهال او هم د طالبانو لخوا د هرات واليت د نيولو پر مهال زيانمن شو                

د روسانو د اشغال په وخت كې نوموړى كلى په دوه ډلو ووېشل شو                      
چې يو يې د روسانو له لوري د جوړ شوي دولت مالتړ كاوه او بل يې د                   

لسيزې په لومړيو كې شخړو خلك دې          980 1د  .  مجاهدينو پلوي كوله  
ځينې كورنۍ ګاونډي هيواد ايران ته            .  ته اړ كړل چې كلى پريږدي           

زياتره كورنيو د . والړې او اكثره نورې ګاونډيو واليتونو ته وخوځېدې
. كلي څخه د وتلو پر مهال د يو څو څارويو څخه پرته نور څه وې نه وړل                  
 . د اووه يا اته كلو څخه وروسته كورنۍ بيرته سيمې ته راستنې شوې

ځينې خلك د طالبانو د واكمنۍ پر مهال قيديان، شكنجه او ووژل                    
ځينې خلك په قواؤ كې ځانونه ورګډ كړل كلى يې پريښوده او د               .  شول

مګر د كلي اوسېدونكو    .  طالبانو په وړاندې جګړې ته يې ادامه وركړه        
 . په هغه وخت كې د كلي څخه بهر مهاجر نشول

 ښارې  سيمه
ښارې  سيمې نسبتاً لويه سيمه راچاپيره         .  موقعيت او اوسېدونكي  

ډېرى اوسېدونكي  .  كړې او د هرات د مركز څخه ډېره لرې هم پرته نده              
يو څو كورنۍ   .  يې تاجيك دي مګر ډېر كم اوسېدونكي يې تركمن دي          

 . هزاره او پښتانه هم شته

د ښارې  سميې كورنۍ نسبت د كليوالې                .  معيشتونه او اقتصاد    
سيمې كورنيو ته غريب دي، كه څه هم د اقتصادي وضعو يو لړۍ                          

ځينې مادتاً هوسا دي مګر ځينې نور هېڅ ډول منظم عايد             :  موجوده ده 
شتمنې كورنۍ دوكانونو او يا وړوكو سواګريو ته لكه د خښتو             .  نلري

ځينې نور په     .  ريزول او يا د اوړو د ميده كولو كار ته ميالن كوي                        
هغه كورنۍ چې اقتصادي    .  كليوالو سيمو كې زراعتي ځمكې هم لري       

د سبزي د     :  وضعه يې ډاډمنه نده هغوي الندې كارونه ترسره كوي                  
كراچۍ لرل، روزمره مزدوري، د ټكسي چلول، د پيره دار او يا                               

او همدارنګه ځينې نور يې په دولتي          .  پاكوونكي په ېور كار كول دي       
پدې سيمه كې د    .  دندو ګمارل شوي دي مثالً د ملي اردو سره كار كوي          

هغه ښځې چې د خپلو          .  ښځو اقتصادي فعاليتونه ډېر اهميت لري           
كورنيو سره اقتصادي همكاري كوي معموالً بړستنې ګنډي، د پستې           

غالۍ هم اوبدل كېږي په        .  ماتوي او د شتمنو كورنيو جامې وينځي           
د كورنيو  د هغو       .  ځانګړې توګه د تركمنو كورنيو د ښځو په واسطه             

نارينه غړيو لخوا همكاري چې په ايران كې ميشت دي د سيمې زياتره               
 . كورنيو د اقتصاد مهمه برخه جوړوي

د سيمې اوسېدونكي يوه روغتيايي كلينيك ته             .روغتيا او تعليم   
د څېړنې په   .  الس رسى لري او دوه نور په نژدې واټن كې موقعيت لري              

سيمه كې ښوونځى نشته مګر په نژدې واټن كې د نجونو او هلكانو                    
 . ښوونځي موجود دي

نوموړې ښارې  سيمه د روس او مجاهدينو د جګړو پر               .  د جګړو اغېز  
د روسي قواوؤ لخوا سخته بمباري شوې         .  مهال ډېره زيانمنه شوې وه     
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ه اكثرو يې د كورنۍ غړي      ود هغو كورنيو د غړيو سره چې مركه وش        .  ده
له السه وركړي ؤ او زياتره نور خلك يا سخت ټپيان شوي ؤ او يا خو                      

پدې وخت كې خلك د سيمې پريښودو ته اړ شوي ؤ او               .  هم معيوب ؤ  
ګڼ .  ځينې نورو خلكو به د هرات د ښار يوه او بل لوري ته خوځېدل                       

شمېر كورنيو پاكستان او د سيمې تركمن خلك تركمنستان ته،                        
په   990 1زياتره هغه خلك چې سيمه يې پريښودلې وه د              .  مهاجر شول 

لومړيو كې بيرته راستانه شول او ډېرې نوې كورنۍ چې اصالً د                            
 . افغانستان د نورو سيمو څخه وې سيمې ته را وخوځېدې

لكه څرنګه مو چې د څېړنې د سيمې څخه معلومات ترالسه كړ، د                         
كه .  طالبانو د واكمنۍ پر مهال نورو هيوادونو ته هجرت كول ډېر كم ؤ              

څه هم خلكو راپور وركړ چې د كورنۍ غړي به د طالبانو لخوا                                   
 . اعداميدل، په زندان كې اچول كېده او ټكول كيدل

 د ننګرهار واليت   4. 3

 كليواله سيمه 
د څېړنې دا سيمه په ځانګړې توګه د يو               .موقعيت او اوسېدونكي   

نوموړي كلي ته د جالل اباد د ښار څخه يو           .  لوي كلي استازيتوب كوي   
ساعت د موټر الره ده، د هغه مزل په ګډون چې د عمومي سړك څخه                      

ټول اوسېدونكي يې پښتانه دي مګر د مختلفو                .  دقيقو دى     5 20-1
د كلي په مينځ كې يو بازار دى چې ګڼ شمېر دوكانونه                 .  قومونو څخه 

 . لري

د نوموړي كلي اوسېدونكي د مختلفو               .  معيشتونه او اقتصاد     
ترټولو شتمن خلك سوداګري،       .  شتمنيو لرونكو په ډلو كې راځي           

هغه خلك چې د كم عايد لرونكو په ډله كې              .  دوكانونه او ځمكه لري    
راځي، هغوي د موټروانۍ، روزمره مزدورۍ كارونه ترسره كوي او يا              

د زياتره خلكو سره چې مركې ترسره شوې له دوه             .  يوه ټوټه ځمكه لري    
غنم تر ټولو مهم حاصل دى، پنبه، جوار او             .  تر لس جريبه ځمكې لري      

په كلي  .  ځينې كورنۍ دوه يا درې غواګانې لري         .  سبزي هم كرل كېږي    
كې ډېر كم شمېر ښځې پداسې كارونو بوخت دي چې پيسې ورته                         

يوه معلمه ده، بله دايه ده او دوه نورې هغه روزل              :  وركول كېږي، مثالً  
شوې ښځې دي چې د ماشومانو د زيږيدو په مهال له ښځو سره مرسته                

ګڼ .  يو څو كسان په دولتي ادارو او مؤسساتو كې كار كوي                    .  كوي

شمېر كورنۍ د څو خواؤ څخه خپل عايد ترالسه كوي لكه چې يوه                        
سړي وويل چې كورنۍ يې يوه ټوټه ځمكه او يو د اوړو ځرنده او د                          

ډېرى خلكو وويل، هغه مهال چې خلكو د          .  خټګر په توګه هم كار كوي      
كوكنارو كركيله كوله د اوس په پرتله ډېر شتمن ؤ، مګر اوس يې د                       

لكه چې مخكې مو ذكر كړ چې د څېړنې په           .  كوكنارو كركيله درولې ده   
نورو سيمو كې د كورنۍ نارينه غړو د خپلې روزې د ګټلو او اقتصاد د 

 . پياوړي كولو لپاره ايران يا پآكستان ته مخه كوله

نوموړى كلى يو فعال روغتيايي كلينيك لري چې           .روغتيا او تعليم  
هم نارينه او هم ښځينه طبي كاركونكي لري او له دې سره سره يوه ډېره                

په كلي كې يو د هلكانو او يو د نجونو                  .  فعاله او تكړه دايه هم لري         
مګربياهم خلكو شكايت كاوه چې د نجونو               .  ښوونځي موجود دي    

ښوونځى يوازې تر شپږم ټولكي پورې دى او همدارنګه د ښځينه                       
 . ښوونكو استخدامول هم ستونځمن كار دى

د روسانو او مجاهدينو د جګړې پر مهال په كلي كې                 .د جګړې اغېز  
كورنيو خپل غړي له السه وركړل او اكثره           .  زياتره ودانۍ ورانې شوې    

اوسېدونكي پاكستان ته مهاجر شول او هلته له لس تر څوارلس كلو                 
په ځينې حاالتو كې كورنۍ نيم كوره شولې يعني                .  پورې پاتې شول   

نيمايي غړي يې په كلي كې د ځكمې او د هغې د محصوالتو د پالنې                    
 . لپاره پاتې شوې مګر نيمايي نور غړي پاكستان ته وخوځېدل

 سيمه   يښار
د جالل آباد ښار د څېړنې د سيمې زياتره                  .موقعيت او اوسېدونكي   

اوسېدونكي د ننګرهار د مختلفو ولسواليو څخه او همدارنګه د                      
ډېرى خلك يې د          .  افغانستان د نورو واليتونو څخه راغلي دي                  

 . متختلفو قومونو پښتانه دي مګر يو څو كورنۍ تاجك هم دي

نوموړې سيمه د جالل آباد د ښار يو له غريبو                .  معيشت او اقتصاد   
د .  كه څه هم يو څه شتمنې كورنۍ هم پكښې اوسېږي            .  سيمو څخه دى  

خټګرى، روزمره مزدورى، : نارينه ؤ لپاره دغه كارونه معمول دي، لكه
باروړل، پوليسو دنده، د اردو سرتېري، موټر چلونه، السي كراچۍ                 
چلونه او وړه سوداګرى، او همدارنګه د اجارې ځمكه په كليوالو                        

د اقتصاد لپاره د ښځو كارونه ډېر كم ليدل كېږي مګر                      .  سيمو كې  
بياهم ځينې ښځې د پيسو په مقابل كې كار كوي لكه د بړستنو ګنډل،                
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په سيمه كې يوه    .  درس وركول او يا په روغتيايي مركزونو كې كاركول        
په عمومي توګه د بېكارۍ كچه لوړه       .  فال كتونكې ښځه هم موجوده وه     

وه، دا ځكه چې د څېړنې په نورو سيمو كې د كورنيو ځينې غړي                             
 . پاكستان او ايران كې اوسيدل او هلته يې كار كاوه

په سيمه كې هېڅ روغتيايي كلينيك نشته او                    .روغتيا او تعليم    
يوازې تر شپږم ټولګي پورې يو ښوونځى دى چې هلكان او نجونې                     

مګر بياهم په ښار كې نژدې يو لړ نور روغتيايي           .  پكښې زده كړې كوي   
 . امكانات او ښوونځي موجود دي

ددې سيمې ډېرى اوسېدونكي د لومړي ځل لپاره د                .د شخړو اغېز   
روسانو او مجاهدينو د جګړې پر مهال دغې ښارې  سيمې ته ددې                       

مګر پدې سيمه   .  لپاره راغلل چې په خپلو ولسواليو كې يې شخړې وې   
. كې د جګړې په وجه زياتره خلك ددوهم ځل لپاره تېښتې ته اړ شول                   

چې ځينې يې نورو ولسواليو او ځينې نورو يې د ښار څنډو ته پناه                        
ځينې كورنۍ پاكستان ته         .  يوړه ترڅو د جګړو څخه په امان وى                   

سيمه سخته  .  مهاجرې شوې او هلته نژدې شل كاله يا زيات پاتې شوې           
بمبارد شوه چې زياتره خلك خو يې يا ووژل شول او يا اوس هم                                

ددې سيمې اوسېدونكي د كورنۍ جګړې او د طالبانو د            .  معيوب دي 
د سيمې د اوسېدونكو په وينا كله         .  واكمنۍ پر مهال هم زيانمن شول       

چې امريكايي ځواكونو د طالبانو تر ولكې الندې سيمې بمبارد كړې               
 . نو نوموړې سيمه يو ځل بيا د لږ وخت لپاره د خاورو سره خاورې شوه
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دا برخه په كورنۍ كې د ماشومانو رول او همدارنګه د والدينو هيلې د        
د څېړنې په دې برخه د            1 1.خپلو بچيانو څخه، ترمطالعې الندې نيسي        

داسې څه اضافه كول او همدارنګه د څېړنې په ټولو برخو كې چې                          
اصلي موضوع د ماشومانو په وړاندې د مشرانو تاوتريخوالى دى،                 
ددې لپاره راغلى چې ددې څېړنې لوستونكي ټولې تر السه شوې                        
كيسې او همدارنګه په كورنۍ كې د ماشومانو په وړاندې                                      
تاوتريخوالى، د سياق سره برابر وګڼي، د نوموړو تاوتريخوالو په                    

د .  اړوند د دغې څېړنې په اوږدو كې معلومات وړاندې كېږي                             
ارزول او هغه رول      د هيلو او ارمانونو   ماشومانو په وړاندې د والدينو       

چې د ماشومانو څخه يې د هغوي والدين تمه لري د والدينو د هڅونې               
د پوهې كچه چې د خپلو ماشومانو د روزنې لپاره يې لري،  لوړوي،                    

او .  ولو كه د والدينو لخوا روزنه په تاو تريخوالى سره وي او كه نه وي               
همدارنګه د مشرانو لخوا د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي څخه 
د ډك چلند د مباحثې موازنه هم برابروي، ددې په پيژندلو سره چې                      

 . ورته چلند معموالً د مينې يا عالقې په لرلو سره هڅول كېږي

دا برخه د والدينو په هيلو او ارمانونو پيليږي چې د خپلو بچيانو د                      
راتلونكې په اړوند يې لري، او له دې سره سره زيات اهميت يې د                           

پدې باندې استدالل كېږي چې د        .  هغوي زده كړې ته وركول شوى دى        
خپلو بچيانو په اړوند د هغوي د والدينو ارمانونه د افغانستان د                         

ددې څېړنې په   .  راتلونكې لپاره په هيلو، ويرو او تمو پورې تړاؤ لري            
لړ كې د والدينو مختلفې هيلې او ارزوګانې د خپلو بچيانو څخه په                    

د يادونې وړ ده چې كله والدين د خپلو بچيانو د                       .  ګوته شوي دي    
راتلونكې په اړه ځانته هېلې لري او غواړي چې هغوي په راتلونكې                   
كې د اخالقو لرونكي او مسؤل مشران وي نو بايد وويل شي چې د                        

هغوي دا هيلې يوازې او يوازې له دې كبله وې چې بچيان يې ښې زده                   
په پاي كې ويالي شو چې په دې برخه كې د زده كړې په                      .  كړې وكړي 

په دې پسې د ماشومانو رول په كورنۍ            .  اړوند ډېر بحث موجود دى      
د :  كې بيانېږي او الندې موضوعات په لنډ ډول وړاندې كوي چې                      

ماشومانو رول په هغه كار كې چې د پيسو په بدل كې وي، د كور څخه                  
په پاي كې پدې     .  بهر د خپلې ګوزارې لپاره كار، او د كور د منځ كار                 

بحث كېږي چې په كورنۍ كې د ماشومانو د روزنې او پالنې مسؤل                     
 .څوك كېږي

 ارمانونهد ماشومانو لپاره هيلې او .   1. 4

ګمان كوم د هغوي ودونه به له مونږ څخه ښه وي او زه باور لرم                     
چې هيواد به پرمختګ كړى وي او د هغوي ژوند به زما څخه ښه           

 . وي
 ياوسېدونك 2 1د ننګرهار واليت د ښارې سيمې يو د منځني عمر

د والدينو يو لوي اكثريت د خپلو ماشومانو د راتلونكي ژوند په اړه                  
كله به چې وپوښتل شو بې له استثناء به خلكو ويل . اوچت اميدونه لرل

چې د هغوي په باور د ماشومانو ژوند به د هغوي د والدينو د ژوند                        
څخه ښه وي، دا خبره به په ځانګړې توګه په ننګرهار او باميان                                 

 . واليتونو كې په تكرار سره كيدله

چې ډېر سهولتونه دي، ماشومان      :  ددې خبرو سببونه به داسې بيانېدل      
اوس د زده كړې لپاره موقع لري، او په هيواد كې به نور جګړه نه وي او                 

 . د هجرت اړتيا به هم نه وي او افغانستان به ډېر پرمختګ وكړي

او په  د ماشومانو لپاره د مور او پالر هيلې او ارمانونه،: دوهمه مرحله.    4
 كورنۍ كې د ماشومانو رول

كـالـه      6 1كان او نجونـي دي چـې نـژدې            هل لكه څرنګه چې دا څېړنه د ټولنې نظر په كورنۍ كې د ماشومانو سره د تاوتريخوالي په اړوند ښيي، په دې بحث كې ماشومان معموالً بې واده      1 1 
 . تر ِډېره حده د ماشومانو عمرونه ښودل شوي هم دي. يعمر ولر

د زوړ اصطالح معموالً د هغه ځواب وركونكي لپاره په كـار وړل كـېـږي          .  ترمنځ عمر ولري ځينې كېداي شي بې واده هم وي  45او  30د د منځني عمر سړي څخه مطلب هغه سړى دى چې    12
كه څه هم څېړونكو د انفرادي مركو او ګـډو نـاسـتـو پـه              .  ددې عمر څخه ټيټ خلك د ځوان په نامه ياديږي.  چې د څلويښت كلنۍ په شاوخوا عمر ولري او معموالً بچيان او يا لمسيان ولري

نـو لـه هـمـدې كـبلـه د ورتـه                  .  خلكو د څېړنې د ټيم سره د خبرو اترو په مهال زياتره وخت رښتينى عمر په ګـوتـه نـه كـړ          .  مهال د اتلس څخه د ټيټ عمر لرونكو خلكو سره خبرې اترې ونه كړې
 . اصطالحاتو څخه كار واخيستل شو
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والدينو نه يوازې دا هيله لرله چې بچيان به يې ددغو اوچتو                                     
سهولتونو څخه ګټه پورته كړي بلكه دا هيله يې هم لرله چې بچيان به                  

لكه .  يې د ټولنې او هيواد په پرمختګ كې خورا مهم رول ولوبوي                     
څرنګه چې عبدالصبور چې كورنۍ يې په پوره ډول الندې راپيژندل                  

زه هغوي داسې غواړم چې باسواده واوسي او د                :  شوې داسې وايي   
دا به ډېر په ډاګه ويل كيدل چې د            .  خپل هيواد او خلكو خدمت وكړي       

افغانستان راتلونكى پرمختګ او زده كړه به هلكانو نه نجونو ته دا                   
زمينه مساعده كړي چې ښې دندې به ولري او اقتصادي وضعه به يې د  

مګر ډېرى والدينو د لورګانو په اړه . خپلو والدينو په پرتله ِډېره ښه وي
هم خپل اميد وښود او وييل يې چې لورګانې به يې ښې زده كړې وكړي             
او په ښو دندو به وګمارل شي البته دا هغه كورنۍ نه وې چې ښځو يې                   

او همدارنګه د لورګانو په اړوند د والدينو اساسي اميد دا             .  كار كاوه 
ؤ چې هغوي ښه ځايونو كې واده كړي، په ځانګړې توګه بيا ميندې د                   
لورګانو د ښو ودونو په اړوند انديښمنې وې، او په خاصو توګه يې                    
داسې هيلې لرلې چې د لورګانو خاوندان يې د يوې څخه زياتې                              

 . مېرمنې ونلري او اقتصاد يې هم ډاډمن وي

دوه سپين سرو ښځو ټولې هغه ستونزې په ګوته كړې چې په خپل ژوند      
كې زغملې وې، مګر نوموړو دا هيله وښوده چې د لوڼو راتلونكى                      

مګر دداسې ويناؤ په وړاندې يو       .  ژوند به يې د دوي په پرتله بهتر وي          
څه استثناأت هم موجود ؤ، د مثال په توګه بخت بي بي چې د هرات د                    
ښارې  سيمې اوسېدونكې وه او په نسبتاً خواره كورنۍ كې يې ژوند                

له (كاوه هغې د خپلې لور په اړه وويل چې لور يې په يو توند الري                            
كورنۍ كې واده ده او هغې باور وښود چې لور به               )  تاوتريخوالي ډك 

 . هم د هغې په څېر ژوند ولري

ورۍ د مور تر څنګ څملې، زه باور لرم چې زما لور به هم زما په                   
 . څېر يو ستونزمن ژوند ولري

مګر په يوه مثبت ليد سره، يو شمېر ښځو د خپل ښه ژوند او د قناعت                  
وړ ودونو بيان وكړ او د خپلو لوڼو لپاره يې هم د خپلو ځانو په څېر د                       

 . ښه بخت هيله څرګنده كړه

مګر ځينې ښځې په دې اند وې چې د پخوا په پرتله د ښځو په ژوند كې    
د پام وړ پرمختګ راغلى، د بېلګې په توګه،  زر بى بي چې د ننګرهار                 
واليت د كليوالې سيمې يوه مشره ښځه ده وويل چې ژوند يې د خپلې                 
مور په پرتله ښه دى او هيله يې څرګنده كړه چې د لوڼو ژوند به يې د                         

ددې اساسي وجه يې داسې وښوده        .  هغې د ژوند څخه نور هم ښه وي           
نوموړې مېرمن يو روڼ مثال     .  چې ښځې زړه ورې شوي او ډېر واك لري        

هم وړاندې كړ چې نجونې اوس كوالي شي چې د واده وړانديزونه رد                  
 . 3 1كړي او دا څېر كار يې پخوا نشو كوالي

د والدينو د لوړو هيلو اهميت د خپلو بچيانو په اړه بايد كم ارزښته و                  
. ځكه هغه په ټولنو كې د بدلون چمتووالى او تيارى ښيي             .  نه ګڼل شي  

او يوه داسې هيله ښيي چې د هغوي د ماشومانو سره د نوموړو موخو                 
په ترالسه كولو كې همكاري كوي او لكه څرنګه چې الندې ذكر شوي د 
تاوتريخوالي څخه ډكې تأديبي سزاګانې هم بايد په ښه نيت سره اداره             
شي او بايد د افغانستان د راتلونكې په اړوند يو ډېر مثبت نظر پيدا                  

 . شي او كوم معمول تصوير چې وړاندې كېږي بايد تكرار نشي

 زده كړه: ارمانونهد ماشومانو لپاره هيلې او    2. 4

زه يو بې سواده سړى يم، كه چېرې ما سواد لرلى نو زه به له                             
زه به  .  دومره ستونزو سره نه مخ كېدم لكه چې اوس ورسره مخ يم            

... باسواده وم او د نيكمرغه علم په واسطه به مې هوسا ژوند الره            
زه كوښښ كوم چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوم ترڅو ښه            
زده كړه وكړي او له داسې مالي ستونزو سره الس او ګريوان                       

 . نشي لكه چې زه ورسره يم
 13د ننګرهار واليت د ښارې  سيمې يو د منځني عمر
 اوسېدونكى

زه هيله منده چې كله زما كوچني ماشومانو لوي شي، هغـوي بـه     
 . زده كړې وكړي او بيا به زمونږ غريب هيواد لپاره كارو كړي

سپين سرى ښځه چې د ننګرهار واليت په كليواله سيمه كې يې د ګډې -
 مركې په لړ كې خبرې كولې

 . په اړوند ده، مراجعه وكړى "د واده او د هغه د رسمونو”نشريې ته چې د  (AREU)د نجونو رول د هغوي د واده د تصميم په اړوند ترالسه كړى، د  كه غواړى    3 1
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لكه څرنګه چې څېړنې په اتو مختلفو سيمو كې ترسره شوې، په ټولو                
دغو سيمو كې د والدينو نظر د خپلو هلكانو او نجونو په اړوند دا ؤ                     

دا .  چې هغوي بايد ښوونځي ته والړ شي او ښې زده كړې وكړي                            
مفكوره د افغانستان دڅېړنې او ارزونې د ادارې د هغې څېړنې سره                  

په ښوونځي كې د شامليدو په اړوند            سمون خوري چې د زده كړې او         
په حقيقت كې والدين په عمومي          .)2006پميال هنتى    (ترسره شوې وه     

ډول د خپلو ماشومانو زده كړه غواړي او دا هيله لري ترڅو د هغوي                      
 . ماشومان په رسمي توګه په لوړه كچه ښوونځي ته والړ شي

السته راوړنو سره سم، چې      )  2006(همدارنګه يو ځل بيا د پميال هنتى         
بې له كومې استثناء څخه، دا په دې معنى ندى چې خلك ښوونځيو ته 
خپل ماشومان د دې لپاره نه استوي چې شوق نلري بلكه د ژوند يو لړ                  
فكتورونو په سبب او همدارنګه د مناسبو ښوونځيو شتون په دې اړه               

 . يو لوي خنډ دى

ښه مادى ژوند او د مشرانو خپلې د بې سوادۍ تجربې، يواځيني                         
فكتورونه ندي چې والدين يې دې ته هڅولي وي ترڅو خپل ماشومان              

بلكه نورې ګټې شته چې تصور يې شوى وي،            .  ښوونځيو ته واستوي  
مثالً د سواد په لرلو سره ماشومان كولي شي چې په راتلونكې كې په                  
خپله ښه والدين شي او بل دا چې زده كړه د ښه سلوك او اخالقو د زده                   

 . كولو لپاره ښه وسيله ده

ځينې ښځو ته چې والدينو ښوونځي ته د تګ اجازه نده وركړې، اوس               
د خپلو والدينو په وړاندې د نوموړي محدوديت لپاره د غوسى څخه                

ملكه چې په يوه نسبتاً شتمنه كورنۍ كې ژوند                 .  ډك احساس كوي    
كوي او خاوند، ليور او اندرور يې باسواده دي، خپل احساس په                        

 : الندې توګه بيانوي

زما مور به ماته ويل چې تاسو نجونې ياست، تاسو به واده                        
اوس زما ورور په    ...  وكړۍ او د نورو خلكو كورو ته به الړې شۍ          

نهم ټولګي كې دى او زه خپلې مور ته وايم چې زه به يې هېڅكله               
 . ونه بخښم پدې چې ماته يې  ښوونځي ته د تلو اجازه نه راكوله

كه څه هم ملكه اوس د خپلو ماشومانو په مرسته ليك لوست زده                          
د هغې د هڅونو څخه يو داده چې د خپلو ماشومانو سره به د                        .  كوي

 : هغوي به كورنۍ وظيفه كې مرسته كوي، نو هغې داسې وويل

زما لوڼې ښوونځي ته ځي نو كله به مې چې له خپلو لوڼو دهغوي              
د درس په اړوند پوښتل هغوي به راته ويل چې تر دې يا هغې                      
پاڼې پورې مو لوستى، نو كه به يې ماته سم لوستل او كه ناسم                  
زه نه پرې پوهيدم، نو بيا ما له ځانه سره وويل چې داسې نه                          

نو .  كېږي زه بايد ليك او لوست زده كړم نو شروع مې پرې وكړه              
په سر كې به مې د خپلو لوڼو كتابونه لوستل او بيا مې د خپل                      

په كومو كرښو به چې پوه      ...  خاوند كتابونه لوستل نو زده مې كړ       
نه شوم نو د هغو الندې به مې په پنسل كرښه را تاؤ كړه او كله                       
چې لوڼې مې له ښوونځي څخه راغلي نو له هغوي څخه به مې                    

نو بيا هغوي زما ستونزې حل كولې، نو په همدې                        .  پوښتل
د دوهم ټولګي     .  ترتيب مې د لومړي ټولګي كتابونه زده كړل               

يوه توره تخته مې له يو څه تباشيرو            ...  كتابونه مې هم ولوستل    
نو لوڼو به مې     ...   سره واخيسته او ليكل مې ورباندې پيل كړل           

مورې مونږ خپل حساب دومره نه مطالعه كوو لكه               "راته ويل    
نو كه څوك لږترلږه لوستل       ....  "څومره چې ته دري مطالعه كوې       

وكوالي شي نو هغه په اسانۍ سره كوالي شي چې خپلې                              
ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ كېږي چې          .  ستونزې حل كړي  

ماشومان پدې   .  د هغو پوښتنه له نارينه ؤ څخه نشي كوالي                   
 . اړوند ډېره مرسته كوي

نوموړې له هغو ښځو څخه وه چې ويل به يې چې غواړي لوڼې يې ښې                   
 . باسواده شي ترڅو په راتلونكې كې ښې دندې ترالسه كړي

يو څو بېلګې د هغو والدينو پيدا شول چې د لورګانو باسواده كول به                 
د هغوي د اقتصاد په خپلواكۍ باندې اغېز ولري، نوموړي مثالونه                 
داښيي چې ځينې خلك د خپلو ماشومانو څخه داسې هيلې لري چې                 
 . هغه د جنس د اخالق او كردار د بيان شويو نورمونو څخه لوړې وي

كال د السته راوړنو سره سم، خلكو به            2006يو ځل بيا د پميال هنتې د          
هر كله دا ويل چې د زده كړې په  ګټو او فايدو خلكو هغه مهال پوه                           

الندنى قول د   .  شول چې نورو هيوادونو ته په مهاجرت باندې اړ شوي ؤ          
يو ځوان سړي لخوا عملي قول دى چې د كابل د ښارې  سيمې څخه دى                 

 : او د يو ګډ مجلس په دوران كې يې څرګند كړى دى
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د نجونو لپاره مشكله وه چې خپلو درسونو ته ادامه وركړي                     
پيغلو نجونو ښوونځي ته د تګ اجازه       .  مګر اوس يې كوالي شي    

نلرله مګر جګړې د  واړه مصيبتونو سره سره ښځو ته دا ازادۍ                 
رامنځ ته كړه چې خپلو زده كړو ته دوام وركړي او بهر والړې                       

 . شي

د مهاجرت تجربه چې د خلكو د ژوند د بدلون اصلى عامل ؤ او د                             
كلتوري نورمونو په وړاندې چلنج د نوموړى څيړنې په دوران كې يوه                

څېړنو كې، په     4 1ددې څېړنې په اتم فصل او په نورو       .  مكرره موضوع وه  
 . دې اړوند نور تفصيل وړاندې كېږي

سره لدې چې اكثره خلك د خپلو ماشومانو د زده كړې غوښتنې او                      
ميل لري مګر يو لړ داسې فكتورونه هم شته چې په دې اړوند خنډونه                 

د كورنيو لپاره   .  رامنځ ته كړي په ځانګړې توګه د نجونو په زده كړه كې            
د .  توپير دى   )  نرتوب او ښځې توب         (تر ټولو لوي خنډ د جنس                   

ماشومانو مسئوليت د خپلو كورنيو د اقتصادي او كورني پايښت                  
 . لپاره هم ډېر اهميت لري، چې په الندې ډول تشريح شوي دي

په نادره توګه دغه مساله چې زده ګړه د نجونو لپاره مهمه نده، د                             
نجونو پر وړاندى د زده ګړى خنډ ګرځى، اصلى خنډونونه خو،                              

د .  ټولنيزواخالقي نورمونو په رڼا كې په ډېرو عملي جنبو سره كيږى                
بېلګې په توګه، د عالي ښوونځيو كموالى په خاصه توګه په كليوالو               
سيمو كې د نجونو لپاره او همدارنګه په ښوونځيو كې د ښځينه                          

ددې لپاره چې ولې نجونې  يو خاص عمر ته د                      .  ښوونكو نشتوالى  
رسېدو وروسته ښوونځي ته نشي تلى ترټولو لوي الملونه يې داس                   

هغوي بايد د هلكانو سره درس ونه وايي، په كلي كې د                :  وښودل شول 
نجونو لپاره عالي ښوونځى نشته، او د ښوونځي لپاره ليرې سيمې ته             
هم نشي تللى ځكه چې خلك به د هغوي به اړوند څه وايي، او                                   

 . دښوونځي ښوونكي هم نارينه دي

له زياتره خلكو سره چې خبرې اترې وشوې، د نجونو د لوړو زده كړو د                 
نه پوره كولو تر ټولو لويه ستونزه يې همدا په ګوتو كړه، خو بيا هم                         

د مثال په توګه، مومن چې       .  ځينې خلكو خپل ناڅرګند نظرونه وښودل      
د باميان واليت په ښارې  سيمه كې د اشپز دنده لري د هغه مشره لور                     
خپلې لوړې زده كړو ته ادامه نشي وركولى، نوموړي څېړنې ټيم ته                     

 : ددې مهم المل داسې په ګوته كړ

هغه جلۍ چې  كوژده وكړي د هغې لپاره فكر نه كوم چې                                 
كه دودونو بدلون وموند نو بيا به         .  ښوونځي ته تلل مناسب وي     

خو اوس پيغلې نجونې هم               –هغه ښوونځي ته والړه شي                
 . ښوونځي ته ځي

له همدې قول څخه معلومېږي چې مومن په لومړي سر كې وايي چې                    
هغې جلۍ ته چې كوژده يې كړي وي ښوونځي ته تلل مناسب نه                              
بريښي، مګر په عين حال كې بې د هغه د شخصي نظر څخه هغه وايي                   
چې د هغه لور نور ښوونځي ته ځكه نه ځي چې د دوديز نورمونو سره                     

او بيا دې ته اشاره كوي چې په حقيقت كې به  دا په                     .  سمون نه خوري   
 . جنس پورې اړوند نورمونه  بدلون ومومي

نور اشخاص لكه نظيفه چې يوه بې سواده ښځه ده او د كابل د ښارې                     
سيمې په يوه بې وزله كورنۍ كې د خپل بې كاره خاوند، دهغه مور،                    
نهه ورونو او خويندو سره اوسېږي، ټولې هغه ستونزې او ټولنيز                        
فشار چې د نجونو د زده كړې په وړاندې موجود دي، په ګوته كړل،                       
هغې وويل كه دا اخالقي نورمونه له منځه والړ شي نو خلك به په                          
 : خوښۍ سره خپلو لوڼو ته د تلو اجازه وركړي، او هغې داسې وويل

د نجونو لپاره زمونږ رواج دا نه ؤ چې ښوونځي ته والړې شي،                   
كله چې زمونږ په سيمه كې يوه كورنۍ رواج تعقيب كړي نو نور               
خلك يې هم ومني، او كه يې ونه مني نو بيا خلك ورپسې                          
خبرې كوي، ځكه خو زما پالر مونږ ته د ښوونځي د تلو اجازه                    

 . رانكړه

له همدې معلومېږي چې څنګه ښوونځي ته د نجونو د يو خاص عمر ته               
د رسېدو څخه وروسته د نه تګ كلتوري نورمونه معموالً د بيالبيلو                 

مقاله هم په كې شامله ده چې د واده او د هغه د رسمونو بيان او همدارنګه د هغه تأثير په كورني تاوتريخوالي كـې بـيـانـوي،           (AREU)ې د چ يموجود د ددغې څېړنې پر بنسټ نور اسناد     4 1
 . او په هغه كې د تركيب په اړوند مقالې هم راغلي
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او ان تردې چې هغه خلك        .  شخصي نظرونو سره، په مخالفت كې دى        
الندې   پوښتنېتر  چې زيات محافظه كاره دى، پخپله دغه نورمونه                

 . راولي

له ځينو خلكو څخه چې د څېړنو په لړ كې وپوښتل شول هغو وويل چې               
له مخكښې يې د هغو اخالقي دودونو سره چې د نجونو ښوونځي ته د               

او د خپلو لوڼو سره يې د هغوي د زده             .  تګ خالف دي، مبارزه كړې ده      
 . 5 1كړو په پوره كولو كې مرسته كړې ده

په كورنۍ كې د ماشومانو رول او  3. 4
 مسئوليتونه 

په څلورو واړو واليتونو كې چې څېړنه ترسره شوه، هلكانو او نجونو                
. په زياتو برخو كې د پيسو په بدل كې او يا د پيسو څخه بغير كار كاوه                 

په دغو واليتونو كې لورګانو د دوه سببونو لپاره د كور كارونه ترسره                
كول، يودا چې د خپلو ميندو سره مرسته وكړي او بل ددې لپاره چې                    
كله هغوي پخپله مېرمنې او ميندې شي نو كارونه به يې له مخكښې                  

ځينو ميندو به په خپلو لوڼو باندې د كور د كار فشار                   .  څخه زده وي   
 . ددې لپاره كموو چې لوڼې يې په خپلو زده كړو باندې تمركز وكړي

يو لړ داسې بېلګې ليدل كېږي چې هلكان د كور په كارونو كې له خپلو           
ميندو يا ترور سره همكاري كوي دا په هغه صورت كې چې خويندې نه      
وي او يا خويندې ډېرې زړې وي، هلكانو په عمومي توګه د كور څخه                

د اوبو راوړل، د سونګ لپاره : بهر بې پيسو كارونه هم ترسره كول، لكه
د بوټو او لرګيو راټولول، د كور كوچني كارونه ترسره كول او ياد                          

په ځينې وختونو كې چې كورنۍ دوكانونه ولري،           .  څارويو پالنه كول  
نو هلكان د ښوونځي د وخت څخه پرته د خپلو پلرونو سره په                                    

 .دوكاندارۍ كې مرسته كوي

مګر په زياتو مواردو كې ماشومان د پيسو په بدل كار باندې يا د كور                
د كابل او باميانو په ښارې  سيمو           .  دننه يا د كور څخه بهر بوخت دي          

كې هلكان او نجونې دواړه د غاليو په اوبدلو باندې بوخت دي،                           
نجونې د هرات په ښارې  سيمو كې د خپلو ميندو سره د بړستنو په                         

د كابل او ننګرهار په ښارې  سيمو كې                .  جوړولو كې همكاري كوي     
د يوې كورنۍ هلكانو    .  هلكان د سړك په غاړو خوراكي توكي خرڅوي        

نوموړي .  د هرات د ښارې  سيمې د ډوډۍ په يوه پخلنځي كې كار كاوه              
. كارونه په اكثره ځايونو كې د ښوونځي ددندو په خوا كې ترسره كېده             

مګر له بده مرغه په ځينو كورنيو كې ماشومان د ښوونځيو څخه                          
ايستل شوي ؤ ددې لپاره چې ټوله ورځ د كورنۍ د اقتصاد د لوړولو                  

 . 6 1لپاره كار وكړي

د څېړنې په شپږو سيمو كې حالت تر ډېره حده برابر ؤ يعني ماشومانو                
د ښوونځي سره سره كار هم كاوه، مګر ځينې ماشومان ښوونځي ته له               
سره نه تلل او يوازې د پيسو په وړاندې كار او يا د كور په كارونو كې                   
بوخت ؤ، د يادونې وړ ده چې د پيسو په وړاندې كار كې معموالً                             

بياهم د . هلكان او د پيسو څخه بغير يا كورنى كار كې نجونې لګيا وې
هرات يوه كليواله سيمه له دې ډول كار څخه مستثنى وه يعني په                          
نوموړې سيمه كې هېڅ داسې كار نه ؤ چې ماشومانو د پيسو په بدل                    

يوه تر ټولو لويه وجه يې دا كېداي شي چې د نوموړې              .  ترسره كړى وي  
سيمې خلك دې ته لېوال ؤ چې د نورو سيمو د خلكو په پرتله  شتمن                    

يوه بله استثناء د باميان واليت كليواله سيمه ده چېرته چې                 .  واوسي
زيات شمېر هلكان او نجونې د پيسو په بدل كار كې بوخت ؤ او د                           

هغه كورنۍ چې داسې ماشومانو ولري        .  غاليو د اوبدلو كار يې كاوه       
چې د غاليو د اوبدلو كار وكړي، د نغد عايد يوه مهمه منبع ده او د                        

په نوموړې  .  كورنۍ د اقتصاد د پايښت يو ډول پياوړى كول هم دى                 
سيمه كې هلكان هم د څارويو په پالنې او د غرونو څخه د سونګ او                     
ګرمولو لپاره خس راټولولو سره د كورنيو د اقتصاد په پايښت كې                    

داسې برېښېده چې د دغه درانه كار د فشار سره           .  خورا مهمه ونډه لري   
سره زياتره ماشومان د كلي ښوونځي ته د ګهيځ لخوا تلل او د                                 

 . ماسپښين او ماښام په مهال به يې كار كاوه

له دې معلوميږي چې د پايښت لپاره په اقتصادي كارونو كې د                             

 . په تركيبي مقاله كې چې د كورني تاوتريخوالي او اړيكو په اړوند دي، په تشريح سره راغلي دي دغى ادارى ې دددغو نجونو او كورنيو كيس    5 1

 اوس مهال د كورني تصميم د نيولو په اړوند څېړنې ترسره كوي چې د ماشومانو د شاقه كارونو د رول په اړوند معلومات وركوي، چـې مـقـالـه بـه             د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره     6 1
 . كال كې رامنځ ته شي 2008پدې اړوند په 
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ماشومانو د ونډې اخيستلو څخه پرته كورنۍ د ستونزو سره مخ                         
همدارنګه ماشومانو په ځانګړې توګه نجونو د كور دننه د                      .  كېږي

اكثره وخت به دا ټينګار كېده        .  پايښت په كارونو كې فعاله ونډه لري        
چې نجونو بايد يوازې ددې لپاره په كورني كارونو كې ونډه وانخلي                
چې ګواګې هلته اوسېږي بلكه ددې لپاره هم زيار وباسي ترڅو هغوي               
د خپلې راتلونكې لپاره وروزل شي او په راتلونكي كې پخپله ښې                      

د ځواب وركونكو لخوا داسې      .  مېرمنې، وريندارګانې او ميندې شي     
ويل كيدل چې په نجونو باندې ددغو روزنو زده كول يو اړين كار دي                   
سره . او ان تردې چې په ځينې وختونو كې بايد په زور ورباندې زده شي

لدې چې د ماشومانو د كار كولو اړتيا يا په رښتوني ډول او يا هسې                    
په تصور سره ليدل كېږي، مګر زياتره كورنۍ پدې بريالۍ كېږي چې د 
پيسو په وړاندې د كار او يا د پيسو كار توازن ښوونځي ته د تلو په                       
پرتله وساتي، ددې لپاره چې اړين پايښت څرنګه وړاندې كيدلى                      
شي، ځكه زياتره والدين د خپلو بچيانو د راتلونكې ليد پدې مرحله                 

 . كې له السه نه وركوي

د ماشومانو په روزلو كې د كورنۍ د  4. 4
 مختلفو غړو دندې 

په كورنۍ كې د ناروينه وو او ښځو رول معموالً ډېر په څرګنده سره                      
په څېر وه او د كور        "روزي د ګټونكو  "بيانيده، چې د سړيانو دنده به د        

(دننه كار به د ښځو يو ښكاره دنده بلل كېده                  مګر ځينې ښځې بيا      . 
داسې نه وې ځكه هغوي د اقتصاد په پايښت كې هم ونډه اخيسته او                  

). كار به يې كاوه او تردې چې ځينې ښځې اساسي روزي ګټونكې وې               
مګر بيا هم  د ماشومانو د پالنې په اړوند د سړيانو او ښځو دندې تر                      
يوه بريده ښې معلومې دي چې د ماشومانو د اقتصادي مالتړ چارې،               
د ماشومانو لپاره د كور دننه كار، د هغوي تربيه او پالنه او همدانګه                 

كله چې د څېړنې په ګډو ناستو          .  هغوي ته الرښوونه پكښې شامله ده       
او يا انفرادي مجلسونو كې دا وپوښتل شول چې په كورنۍ كې د                         
ماشومانو د روزنې چارې څوك په غاړه لري نو د څېړنې په اتو واړو                     
سيمو كې به خلكو نوموړې دندې د خاوند او مېرمنې ترمنځ ګډې                       

لومړې دا چې مور او پالدر دواړه برابرې دندې لري او دوهم دا                 .  ګڼلې
چې مور د پالر په پرتله زياتې دندې لري، مګر بياهم پالر ځانګړى                      

په )  طرز(د يادونې وړ ده، لكه څرنګه چې د ميتودولوجي           .  رول لوبوي 
فصل كې ورته اشاره وشوه چې زياتره سړيانو د ښځو په پرتله خپلې                   

دندې د بچيانو په وړاندې ډېرې بيان كړې، او همدارنګه كله به چې چا        
ويل چې د ماشومانو په وړاندې د ښځو او نرانو دندې برابرې دي نو                    

د .  ښځو به باور نه كاوه او دا خبره به ورته ِډېره غير عادي ښكاريده                      
ماشومانو په پالنه كې به ښځو ته خپل روزمره كارونه ډېر ښكاريدل،                
او له بلې خوا سړيانو به داسې سوچ كاوه چې ماشومانو ته د نصيحت                 

كه څه هم سړيانو ته سره لدې چې د           .  او الرښوونې كارونه تر سره كوي      
 . ماشومانو مادي اړتياوې پوره كوي، خپل رول نور هم ډېر مهم بريښي

كله به چې وويل شول چې ميندې د بچيانو په پالنه كې ډېرې دندې                       
لري، نو په ساده ډول به ددې په ځواب كې ويل كېده چې دا ددې لپاره                  

هېڅكله دا نه ويل      .  چې ميندې د پلرونو څخه ډېرې په كور كې وي                 
كيدل چې ښځې د نرانو په پرتله د طبيعي كيفيت لرونكې دي او د                         

په راټول شويو معلوماتو كې       .  ماشومانو لپاره مناسبې پالونكې دي      
داسې بيلګه شته چې سړيانو پكښې ويلي وي چې هغوي د ماشومانو             
په تربيه كې برابره ونډه لري، مګر په حقيقت كې داسې ندي شوي چې                

په النديني  .  په حقيقت كې څومره د ماشوم د پالنې كار ترسره شوى                  
مثال كې سالمه چې يوه ځوانه ښځه ده او په جالل آباد كې اوسېږي                        
نوموړې د خپل خاوند په اړه وايي چې خاوند يې د ماشوم په پالنه كې                 
څومره مرسته ورسره كوي، د سالمې د هغې د خاوند چلند د نورو                        

 : خاوندانو په پرتله يوه استثناء وبلله

زه اتلس كلنه يم او يو ځوي لرم چې نوم يې منان دى، هغه ډېر                        
زما خاوند هم خوښ دى او      .  ښكلى دى او زه ډيره مينه ورسره لرم       

كله مې چې خاوند د شپې په مهال كور ته                    .  مينه ورسره لري    
راشي نو زما ځوي پوهيږي چې  هغه يې پالر دى نو غيږ وركوي                
او تر دې چې ځينې وخت د خپل پالر سره ويده كېږي، نو مونږ                   

 . دواړه ډېر خوښ يو

د كابل په كليواله سيمه كې يو سړې چې د اته ماشومانو پالر دى، د                    
څېړنې ټيم ته د خپلو ماشومانو په روزمره  پالنه كې خپل مهم رول                         

هغه د سالمې په څېر د ماشومانو دا ډول پالنه د پلرونو په                 .  څرګند كړ 
 : واسطه يوه استثناء وبلله

زه له خپلو ماشومانو سره مينه لرم او زه د هغوي خدمت كوم                       
ځكه چې زما مېرمن ناروغه ده او څه نه اوري، نو زه د سهار په                    
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او همدارنګه  .  مهال د هغوي مخونه وينځم او اوبه ورته تياروم            
زه پدې اند يم چې كوم خلك داسې وايي چې د كور ټول كار                        

 . بايد ښځې وكړي، هغوي غلط نظر لري

په ټولو واليتونو كې خلكو د كورنۍ د هغو غړو په اړوند خبرې وكړې                
ځينې خلكو  .  كوم چې د ماشومانو د روزلو او پاملرنې دنده پغاړه لري            

به په ساده ډول ويل چې د كور ټول غړي د ماشومانو په وړاندې مسؤل                 
د راپورونو سره سم د ميندو او پلرونو څخه عالوه پالرنۍ                           .  دي

نياګانې هم د ماشومانو په پالنه كې په ځانګړي ډول د هغوي په تربيه                  
زامنو وويل چې ميندو يې د خپلو لمسيانو د . كې تر ټولو لوي رول لري

نږورګانو وويل چې خواښې ګانو يې د        .  پالنې څخه پرته هېڅ ندي كړي      
هغوي  سره په هغه وخت كې ِډېره مرسته كړې چې ماشومان يې كوچني         

د .  ؤ، او ډېرى وخت وړوكي ماشومان د خپلو ځانونو سره ويده كوي                 

راپورونو سره سم نيكه ګانو هم د پام وړ رول لوبولى، كه څه هم د                             
 . هغوي په اړوند لږ ذكر شوى

لكه څرنګه چې هيله ورڅخه كېږي، په كورنۍ كې ټول بالغ كسان د                     
په مهال د   )  كمپاين(دا د مبارزې    .  ماشومانو د پالنې دنده په غاړه لري       

نندارچيانو او ګډون كونكو د ټاكلو لپاره ضروري دى يعني هغه مهال             
د .  چې د مورتوب او پالرتوب لپاره نورې الرې او چارې لټول كېږي                  

ورته سببونو لپاره د پام وړ خبره د سړيانو د مسئوليت احساس د                          
(ماشومانو د پالنې لپاره يې څرګندوي           كه څه هم په حقيقت كې د             . 

هغه رول چې د    ).  ماشومانو د پالنې ټول بار د ښځو په اوږو باندې دى             
كورنۍ مختلف غړي يې د ماشومانو د روزلو لپاره په غاړه لري، په                    
ځانګړې توګه د هغوي د ادب په اړه، په ډيره تشريح سره وروسته                          

 وړاندې شوى دى
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د څلورو واړو واليتونو د كليوالو او ښارې  سيمو د څېړنې په لړ كې د                  
د عادي نورمونو په توګه        ماشومانو د روزلو  فزيكي سزا په كار وړل د        

همدارنګه د ماشومانو د تأديب لپاره د تاوتريخوالي په         .  پيژندل كېږي 
دا فصل د تاوتريخوالي ډولونو ته په           .  كار وړل يوه عامه موضوع ده        

او نوموړى  .  كتو كوم چې د څېړنې په سيمو كې منل شوي، پيليږي                  
فصل هغه اخالق تر بحث الندې نيسي كوم چې د بدني سزا په لړ كې                      
اړين ګڼل كېږي او وروسته بيا د خلكو مختلف نظرونه چې بدني سزا د 

د فصل وروستۍ    .  هلكانو او نجونو د تأديب لپاره ترسره كوي،ښيي           
برخه ښيي چې په كورنۍ كې څوك د تاوتريخوالي د ترسره كولو حق                  

 . لري او په چا باندې يې لري

 بڼې، ډولونه او شدت د بدني سزا     1. 5

 )پښتو متل(” چې ډب نه وي ادب نه وي“

لكه څرنګه چې په مقدمې كې په ډاګه شوه، دغې څېړنې د                                         
تاوتريخوالي ګڼ شمېر ډولونه كوم چې د شوخۍ د سلوك په صورت                

:  كې په كار وړل كېږي راپه ګوته كړلو چې ځينې يې په الندې ډول دي                   
په څپيړه وهل، غوږ كشول، كنځل، په لغته يا سوك وهل، په كوتك                

د يادونې وړ ده    . يا د برق په كيبل وهل او يا په بوټانو وهل او داسې نور
چې د برق د كيبل په واسطه وهل د كابل او هرات د ښارې  او كليوالو                     

په لښته او څپيړه وهل په څلورو        .  سيمو څخه بهر ډېر كم اوريدل كيدل       
د .  واړو واليتونو كې تر ټولو عامه او كاريدونكې سزا بلل كېده                         

ننګرهار واليت يواځينې استثناء وه چې د ماشومانو په وړاندې د                      
سالح د كارولو هم په ګوته شوي وه، او هلته د ماشومانو په څپيړه                        

په پښو باندې د لښتې په واسطه د                .  وهلو باندې ډېر ټينګار كېده        

د .  ماشومانو وهل هم د ځينې خلكو لخوا د سزا په توګه په ګوته كېده                 
. ماشومانو د په سوك او  لغته او په تيګه وهلو خبرې هم ډېرې كيدې                   

ماشومانو ته د كنځل خبرې ډېرې نه كيدې، مګر ځواب وركونكو ته دا 
د ارزښت وړ نه برېښېده چې د ماشومانو د تأديب په اړوند د چا                               

نو كله به چې د لفظي غوسې خبره وشوه نو              .  پوښتنو ته ځواب وركړي    
هغوي به په دې ټينګار كاوه چې لفظي غوسه په ښځو كې ډېره عامه                     

 . د راپورونو له مخې د لفظي غوسې مثالونه ډېر شديد دي. خبره ده

د مثال په توګه، د باميانو د واليت په ښارې  سيمه كې  د منځني عمر                     
 جپه ګور شى او اهللا    "يو سړي وويل چې خپلو ماشومانو ته داسې وايي           

په نورو مثالونو كې د كابل د كليوالې سيمې يوې                 .  "مو رانه واخله   
بوډۍ ښځې د خپلې نږور په اړوند وويل چې نږور يې خپلو بچيانو ته                  

د لفظي تيري په څير       .  وايي چې پالر يې ايران ته تللى او هلته مړ دى               
ماشومانو ته د تهديدونې تاوتريخوالي هم پكار وړل كېده، د مثال په             
توګه د باميانو د كليوالې سيمې يو د پوخ عمر اوسېدونكى چې                          
ماشومانو ته فزيكي سزا نه وركوى د څېړنې ټيم ته وويل چې لور يې                   
داسى تهديد كړه چې و بيې تړې او تر هغه بيې ووهې چې د خوځېدو                    

د .  څخه ولويږې، دا ځكه چې هغې د ګاونډي د لور سره جګړه كړې وه                 
سزاګانو ترمنځ كوم توپير ونه موندل شو مګر يوازې د كليوالو او                       
ښارې  سيمواو همدارنګه د غريبو او شتمنو كورنيو تر منځ لږ څه                         

ترټولو عام سلوك چې ماشومان دهغو په ترسره كولو          .  توپير موجود ؤ  
په ځانګړې توګه د نجونو لپاره مګر هلكان هم تر ډيره             (سره وهل كېږي  

د هغو لړۍ د ماشومانو د تصورشوي جنسي                )  بريده پكښې راځي    
والي او غال څخه پيليږي ان تر دې چې د ماشومانو د كور                   7 1نامناسب

دننه او يا دباندې جګړې، خپل ګټور كارونه لكه د غاليو اوبدل په                       
صحيح ترتيب سره نه كول، شوخي كول، ګډوډي جوړول، د خپلو                        

او څوك د كيږې وهل څوك  څه منل شوي،: 1لورې، د بدني سزا په اړه ليد.  5
 . تاوتريخوالي د ترسره كولو حق لري 

 .ناوړه كار دى د ماشومانو وهل ډېر عام دي مګر دا ښه الره نده، بلكې سل په سلو كې

 .ـــــ د هرات واليت د ښارې  سيمې د يوې مېرمنې خبرې چې د ګډې ناستې په لړ كې يې وكړې 

 . رنۍ غړي نه ويود افغانانو په اند جنسي نامناسب والى دادى چې د يوه مخالف جنس لرونكي سره خبرې اترې او يا خندا وشي يعني له هغه چا سره چې د يوې ك    7 1
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جامو چټلول، د كور كار په ښه توګه نه كول، ښوونځي ته نه تلل او د                      
دا نظريه چې د    .  ښوونځي څخه وروسته سبق نه ويل، پكښې شامل دي        

ماشومانو شوخي او منډې رامنډې بايد ونه زغمل شي، يوه عامه                      
د مثال په توګه د ننګرهار واليت د كليوالې سيمې يوې                      .  نظريه وه  

بوډۍ ښځې وويل چې ماشومان د وهلو سره روږدي شوي او كه و نه                     
د ماشومانو داسې سلوك چې د كورنيو د           .  وهل شي نو نه ويده كېږي       

ځينې والدينو  .  نوم بدوالي سبب ګرځي هم د كورنيو د زغملو وړ ندي             
خپل ماشومان هغه مهال وهل او ټكول چې د ميلمنو له وړاندې به يې                 
بې احترامي او شوخي كوله او مشر به يې ميلمه ته د خبرو په مهال                         

دنجونو لپاره د جنسي    .  تنګول، او د ميلمه په مخ كې به يې لوبې كولې           
نامناسب والي څخه عالوه، كه به يې د كور كار په ښه توګه نه ترسره                     

(كاوه د ميندو د تاوتريخوالي ښكار كيدې             هغه ليد چې كوم ډول         . 
تاوتريخوالى د ماشومان په څه ډول سلوك كې د منلو وړ دى، په                          
 .) تشريح سره په دې فصل كې راغلى چې وروسته به ورباندې تير شو

په ماشومانو باندې تاوتريخوالى د هغوي د تأديب او تربيې لپاره د                  
لكه چې د شلو كلو په شاوخوا عمر كې يوه              .  ډېر كم عمر څخه پيليږي     

ښځه چې د هرات واليت د كليوالې سيمې اوسېدونكې ده د خپلو                       
 :دريو وړوكو بچيانو په اړوند وايي

كله چې زما زوي بې ځايه اوبه ضايع كړي نو زه يې وهم ځكه چې               
په سختۍ سره اوبه راوړل كېږي، او يا يې هغه مهال وهم چې                    

زما مشر زوى درې ... ګډوډي وكړي او يا خپلې جامې چټلې كړي
 . كلن دى او زما دوهم زوي وړوكى دى

د دوه يا دريو كلو په عمر ماشومانو ته د سزا وركولو ټينګار د څېړنې                 
 . په لړ كې د نورو خلكو لخوا  شوى ؤ

د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي شدت ته په اشارې ځينې ټولنو             
داسې وويل چې د سزا وركولو په مهال كېداي شي ځينې ماشومان                    

د كابل په ښارې  سيمه كې يوې              .  كلك ټپي او يا له منځه والړ شي             
بوډۍ ښځې د نورو بوډۍ ښځو سره د يوې ګډې ناستې په ترڅ كې                        
وويل چې خلك بايد خپل ماشومان داسې ونه وهي چې په غلطۍ                       

داسې نمونې وړاندې شوې چې والدينو خپل بچيان     . ورڅخه ووژل شي
يو سړي د ځوانانو سره د يوې ګډې ناستې په ترڅ             .  سخت ټپيان كړي ؤ   

كې وويل چې خلك نجونې او ښځې د دارو درملو د لوړو بيو لپاره                      
 : ډېرې نه وهي

هيڅ څوك خپلې ښځې او لوڼې نه وهي ځكه چې السونه يا خپې               
ځكه مونږ بې وزله    .  يې ماتيږي او د دارودرملو بيې هم لوړې دي        

 . يو او مونږ نشو كوالي د هغوي د دارو درمل د توان څخه ووځو

بصيرت د منځني عمر سړى چې د دريو ماشومانو پالر دى او د هرات                
د ښارې  سيمې اوسېدونكى دى غواړي چې خلكو ته نصيحت وكړي               

 : چې څرنګه د ماشومانو د وهلو ټكولو څخه ځان وژغوري

خپل ماشومان    ئتاسو كوالي ش  :  دا نورو ته زما نصيحت دى چې  
په لښته ووهۍ ځكه په لښته وهل هغوي معيوب نه بلكه يوازې             

 . سخت يې دردوي

ځينې وخت د ګډو ناستو په مهال خلكو د هغه تاوتريخوالو په اړوند                 
د بېلګې په   .  خبرې كړې وې چې په خپلو ماشومانو يې ترسره كړې وې            

توګه د ننګرهار واليت د ښارې  سيمې يوې د پاخه عمر مېرمنې وويل                
چې خپله لور يې د سر په شاوخوا كې وهلې وه او د څو كلو په تيريدو                     

هغې وويل چې اوس    .  سره د هغې لور د سر د خوږو څخه شكايت كاوه            
د كابل په    .  يې داسې پريكړه كړې چې بيا به ماشومان په سر نه وهي                  

ښارې  سيمه كې د غريبې كورنۍ يوې پخې ښځې د يوې ګډې ناستې                
په مهال د خپلې لور هغه كيسه وكړه چې څرنګه يې هغه په خوله باندې                

همدارنګه د كابل په       .  وهلې وه او خوله يې ورباندې وينې كړې وه                 
كليواله سيمه كې د غريبې كورنۍ د پاخه عمر يو سړې چې د اتو                            
ماشومانو پالر دى د خپل هغه ځوان زوي  كيسه كوي چې په خوله                         

همغه سړي وويل چې     .  باندې وهلى ؤ او خوله يې د وينو څخه ډكه وه               
خپل ماشومان معموالً په لښته وهي، وروسته بيا د همدې ګډې                          
ناستې به مهال همغه سړي پدې ټينګار وكړ چې د ماشومانو د وهلو                   

دا ددې ښكاره نمونې دي چې څرنګه د ماشومانو په               .سره موافق ندى  
خلكو په لويو ناستو كې دا ومنله    . وړاندې  تاوتريخوالي ته مخه كېږي

چې د خپلو ماشومانو په وړاندې ډېر توند دي، مګر په عين وخت كې                
دا ډول اختالف چې د خلكو د نظر او          .  تاوتريخوالى د منلو وړ نه بولي      

عمل په مينځ كې موجود دى يعني په عمل كې يو څه كوي مګر په فكر                 
 . كې بل څه، په شپږم فصل كې په ډاګه شوى دى
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پورتني مثالونه هغه تاوتريخوالى ښيي چې په ماشومانو باندې                        
مګر د يادونې وړ دى چې دداسې الرو لټون چې                   .  تحميل شوى دى    

پكښې په ماشومانو باندې ډېر درد تحميل شي او يا لكه چې په                            
مخكښينيو مثالونو كې وويل شو ماشومانو تر دې حده ووهل شي                   

په شپږم  (چې هډوكي يې مات، په عمومي توګه هېڅ د منلو وړ ندى                    
 ). فصل كې هم پدې اړوند پلټنه شوې ده

 د هلكانو او نجونو د بدني سزاګانو توپير    2. 5

په انفرادي مركو او ګډو ناستو كې خلكو په عالقمندۍ سره ويل چې                
د نجونو او هلكانو لپاره ورته بدني سزاګانې په كار وړل كېږي ترڅو                  

همدارنګه هغوى ټينګار كاوه چې د تأديب په برخه           .  هغوي تأديب شي  
سره له . كې په عمومي توګه د نجونو او هلكانو سره يوشان چلند كېږي 

دى، دا د بحث وړ خبره ده چې ډېرى مهال نجونې د وهلو ټكولو ښكار                  
په عمومي توګه د راپورونو له مخې هلكان د نجونو            .  ګرځي كه هلكان  

ونې وړ ده چې ځوانان پدى اړه ډېر           دپه پرتله ډېر وهل كېږي، خو د يا          
ژور احساس درلود او د هغوى نظر ښايي چې د تاوتريخوالي څخه د                   

او نجونو ماشومانو سره د       انود هلك .  هغوى د تجربو پر بنسټ والړ وي      
برابر چلند په اړه د عمومي تاييد په رڼا كې، د نجونو په تناسب د                            

وهلو دليل دا دى چې هلكان د انجونو په پرتله ډېر                     وهلكانو د زيات   
شوخ او نامنونكي دي ځكه چې هغوى ته د شوخۍ فرصت ډېر په الس                
ورځي لكه څرنګه چې مخكې وويل شو چې د هلكانو او نجونو په                        
وړاندې ورته سلوك كېږي، نو دلته دليل دا دى چې هلكان ځكه د                        
نجونو په پرتله ډېر وهل كېږي چې هغوي شوخ وي او د شوخي موقع                    

يو څو داسى بېلګې چې د هلكانو په پرتله د نجونو . ډېره ورته برابريږي
لخوا ) دواړه د ځوانو او زړو(په وهل او ټكولو يې تاكيد كاوه، د ښځو 

وړاندى كيدى هغه د ګوتو په شمېر يو څو داسې مثالونه چې پكښې                  
راغلي ؤ چې نجونې د هلكانو په پرتله ډېرې وهل كېږي، يوازې د                         

امكان لري چې اكثره سړيان له          .  ځوانو او زړو ښځو لخوا ويل كېده          
هغو تاوتريخوالو څخه ناخبره وي چې د هغوي ښځې يې په كورونو                    

نو له همدې كبله به  ځينو ښځو د              .  كې د لوڼو په وړاندې ترسره كوي         
 .نجونو د تاوتريخوالي كچه زياته ښوده

هلكانو او نجونو ته تر يوه بريده د مختلفو كړو وړو پر اساس سزا                         
وركول كېږي، د مثال په توګه هلكانو ته معموالً د جګړو كولو او يا د                  
درس نه ويلو لپاره سزا وركول كېږي او نجونو ته تر ډېره بريده پدې                     

د ځينو  .  سزا وركول كېږي چې د كور كارونه په ښه توګه تر سره نكړي                
خلكو په ځانګړې توګه د زړو سړيانو په اند نجونې د هلكانو په پرتله                 
ځكه كمې وهل كېږي چې هغوي كمزورې، د رحم وړ او ويريدونكې                   

 . دي

حق   په كورنۍ كې څوك د ماشومان د وهلو  3. 5
 ؟ لرى

مګر د  .  دا برخه ښيي چې څوك د ماشومانو د وهلو مستحق ګڼل كېږي            
هر څه دمخه دا واضح كېږي چې د ماشومانو په وړاندې د                                           

د خلكو لخوا چې په كورنۍ        .  په څه معنى دى      حق لرل تاورتريخوالي     
كې يو شخص، د موقف له لحاظه،  داسى ګڼل كيږى چې د ماشومانو                 
د وهلو حق لرى، او دا چې خلك له اخالقې لحاظه هغه منصفانه او                       

د دى خبرى د ال واضع كولو لپاره         .  منلى ګڼې، دا دواړه سره توپير لرى       
د يوى ښځې خبرو ته ګورو، نوموړې ښځې د يوې ګډې ناستې په مهال 
وويل چې هغه حق لري چې خپل بچيان او لمسيان ووهي او ان تردې                    

خو د هغې هدف دا ندى چې د اخالقو له               .  چې د وژلو حق يې هم لري         
 . پلوه د مور لپاره د ماشومانو وژل ښه كار دى

لكه څرنګه چې ددې څېړنې په ترڅ كې مونږ ته جوته شوه چې په كورني   
تاوتريخوالي كې نارينه د نورو په پرتله خپل ځان ډېر مستحق ګڼي چې 

ماما، كاكا،     .تاوتريخوالى ترسره كړي       8 1توند واوسي او په نورو         
مشران ورونه، پلرونه او نيكونه ټول ددې مستحق ګڼل كېږي چې                       

كوچني ورونه هم په خويندو باندې د         .  ماشومانو ته كلكه سزا وركړي     
د معلوماتو سره سم ځوم حق نلري چې د خپل                 .  توندي كولو حق لري     

 . خسر په كور كې د هغوي ماشومان ووهي

د ماشومانو په وړاندې توند چلند د يو لړ مسئوليتونو سره تړلى دى                  
لكه څرنګه چې يوه ځوانه ښځه يې په ننګرهار كې داسې بيانوي چې                   
ليور يې كوالي شي د هغې ماشومان ووهي  ځكه چې هغه د هغوي                        

 .او همدارنګه هغې مقالې ته ځير شى چې د واده او د هغه د رسمونو په اړوند دهئ راتلونكې تركيبي خپرونه وګوردغه ادارى  د كورنۍ د اړيكو او تاوتريخوالو په اړوند د    8 1
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د كا كا او نيكونو څخه معموالً        .  خيال ساتي او مينه هم ورباندې كوي       
 . دا توقع وه چې د ماشومانو په تأديب كې رول ولوبوي

د خويندو په تأديب او د هغو د سلوك په څار             نهداسې ښكاري چې ورو
كې ډېر غټ مسئوليت لري، او ورونه بايد ډاډمن شي چې خويندې يې             

د پام وړ نمونه يې د كابل د           .  د جندر د توقعاتو سره سم كړه وړه كوي            
په لوړۍ ضميمه كې د        (دى  )  شكيب(ښار يو شل كلن اوسېدونكى          

شكيب د شكيال زوى يو مجرد هلك چې         ).  ئمه نخشه وګور  2كورنۍ  
 7 1هغه د مور او پالر په ګډون د كشرې                .  د پوهنتون زده كونكى دى      

هغه درې خويندې    .  كلنې خور او څلورو كشرانو ورونو سره اوسېږي            
لري چې د هغه څخه كشرې دي او ټولو ودونه كړي او د خپلو خاوندانو               

همدارنګه له هغوي سره په يوه انګړ           .  د كورنيو سره يوځاي اوسېږي       
كې د هغه كاكا او ښځه يې ماللۍ او دهغوي شپږ لوڼې او درې زامن                    

د شكيب پالر يو دولتي        .  نوموړې كورنۍ نسبتاً شتمنه ده       .  اوسېږي
مامور دى او د هغه كورنۍ په كابل او ننګرهار دواړو كې حاصل                          

. وړكونكۍ ځكمه لري، او همدارنګه په محلي بازار كې يو دوكان لري         
د هغه كاكا چې له هغوي سره په يوه كور كې اوسېږي هم يو دولتي                         

د كورنۍ ټولو غړو د دواړو نسلونو په ګډون نهه كاله زده                .  مامور دى 
د شكيب خويندو د هغه د مور په څير بايد د واده څخه                 .  كړې كړي دي  

 . وروسته ښوونځى پريښى واي

د شكيب مور هغه حقونه په ډاګه كړل چې زوي يې پدې اړوند په خپلو                 
 : خويندو باندې لري

زما زوي خپلو خويندو ته دا اجازه نه وركوي چې ښوونځي او يا             
بهر ته د تګ په مهال لنډې جامې واغوندي او كه چېرې يې له                    

څو ورځې وړاندې زما    .  امر څخه سرغړونه وكړي نو بيا يې وهي        
لور په اشپزخانه كې پيركي پخول نو  پدې مهال زما زوي له                       
پوهنتون څخه راغي او اشپزخانې ته ننوت او يو پيركى يې                      
واخيست نو كله چې زما لور وليد نو ورباندې چيعې يې وكړې               
او هغه لوښى چې پيركي يې پكښې پخوله ويې غورځول نو كله             
چې زما زوي د هغې عكس العمل وليد نو يو كيبل يې                                   
راواخيست او زما لور يې دومره كلكه ووهله چې السونه او                     
پښې يې شنې شوې، نو ما ورته وويل ِډېره ښه ويې وهه ځكه                     

چې نن هغه د خپل ورور درناوى نه         .  چې هغې ستا درناوى ونكړ    

كوي نو سبا هغه د خاوند كور ته ځي او د خپلې خسرګنۍ                            
زما زوى ژبه كول نه خوښوى نور بايد د هغه خبر    . درناوى نه كوي

 . ومنى اوچې ويې نه منې نو زوى مې په غوسه كيږى

منه وم.  يو بل ورته مثال چې د باميان واليت د كليوالې سيمې څخه دى            
نخشې ته ځير     مې3د كورنۍ   (د جمعه علي د دوهمې مېرمنې لور دى           

هغه له خپلې مورسره اوسېږي چې مور يې له جمعه علي او د هغه              )  ئش
هغوي نسبتاً يوه شتمنه         .  له دوه نورو مېرمنو څخه بيله اوسېږي                 

لكه څرنګه  .  كليواله كورنۍ ده چې ځمكه، څاروي او يوه ژرنده لري               
چې د مومنې مور پخپله زوي نلري نو د مؤمنې ميرى زيونه داسې ګڼى              
چې ګواكې مؤمنې ته د سړيانو د درناوي په ښودلو كې مهم رول                             

 : لكه څرنګه چې په يو مركه كې هغې داسې وويل. لوبوي

ما هغه ووهله يوازې ددې لپاره چې له خپل ورور سره يې بحث                 
د بېلګې په توګه، تېر سهار د هغې مشر ورور ورڅخه                     .  كاوه

وغوښتل چې جرابې يې وګنډي مګر مؤمنې ورته منفې ځواب              
پخپله يې وګنډه، اوس پخپله ښځه "وركړ او ورته يې وويل چې 

كله چې ما    ...  ".دا كار درته وكړي    0لرې، ښځې ته دې ووايه چې       
واوريده چې هغه د خپل مشر ورور سره په دې ډول خبرې كوي                  

ته خپل ورور ته داسې ځواب وركوي او د هغه    "نو ما هغه ووهله 
  "خبره نه منې؟

مشر ورونه هم حق لري چې خپل كشر ورونه ووهي، يو سړى د باميانو                
كلن ورور به     5 1د كليوالې سيمې څخه وايي چې كله ماشوم ؤ نود هغه             

هغه وويل چې د هغه د ورور وهل به ضرور د هغه د ګټې لپاره  . ډېر واهه
همدارنګه .  نو هغه د خپل ورور څخه خوښ دى چې وهلى يې دى                    .  ؤ

كلو په عمر سړې وايي چې خپل كشر مير زوى وهي او وايي                  21نذير د   
چې پدې وياړي چې خپل ورور وهي، دا ځكه چې ورور يې ښه سلوك                 

 . وكړي او د هغه ښه نوم ته زيان ونه رسوي

له بل پلوه د كم عمر سړي كوالي شي چې د خپلې كورنۍ يو شمېر                           
زيات ماشومانو ووهي او توندي ورباندې وكړي، داسې بريښي چې               
ښځې يواځي په خپلو ماشومانو كه نجونې وي او كه هلكان د وهلو                     

هم )  لمسيان(حق لري او همدارنګه حق لري چې د خپلو بچيانو بچي                  
يو لړ استثناأت موجود ؤ چې مشرې خويندو كوالي شو چې                  .  ووهي
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كشرې خويندې ووهي او همدارنګه بله استثناء دا وه چې يورګانو                     
 . كوالي شول يو د بل بچيانو ته سزا وركړي

د ښځو د توندوالي حق يوازې د هغوي په مورتوب كې نغښتى يعني                  
ښځې يوازې په خپلو بچيانو تاوتريخالى ترسره كوالي شي، لكه                       
څرنګه چې د كابل د كليوالې سيمې يوه د پاخه عمر ښځه ورته داسې                  

 : اشاره كوي

يوه مور حق لري چې خپلې لوڼې ووهي ځكه چې هغه يې پخپله                
 .  زيږولي مګر د نږندو د وهلو حق نلري

او يا همدارنګه د باميانو واليت څخه يوې مور وويل چې كه كومه                       
ښځه خپل نږور وهي نو ټولنه به يې مالمته كړي او بد به ورپورې                            

 :ووايي

كه چېرې يوه مور خپله لور وهي او يا ورته په غوسه كېږي نو                      
خلك يې بد نه ګڼي او كه چېرې خپله نږور وهي نو د خلكو په                      

او خلك به وايي چې فالنۍ هره ورځ           .  وړاندې ډېر بده ښكاري    
 . خپله نږور وهي

د يادونې وړ ده چې دلته د عمومي نظرونو ترمنځ يو وړوكى اختالف                 
همدارنګه دا  .  9 1رامنځته كېږي چې خواښې حق نلري چې نږور ووهي            

حقيقت چې ښځې حق نلري چې خپلې نږورګانې ووهي، پدې معنى                   
 . ندى چې ورته پيښې نه رامنځته كېږي

د مؤمنې مور دا هم  تشريح كړې چې ولې خپل بنزي نه وهي، ددى لپاره 
 : چې هغه يې خپل ماشومان ندى

نه، ما هېڅكله هلكان ندي وهلي ځكه چې هغه د بل چا بچيان                  
 . دي، او كه زه هغوي ووهم نو په اخرت كې يې بايد ځواب ووايم

 

د هغه زيان پيژندل چې ماشومانو ته د  4. 5
 تاوتريخوالي په مټ رسېدلى وي 

سره له دى چې د مركه شويو اشخاصو تر منځ يو عام توافق وو چې د                      
هغوى په ټولنه كې د ماشومانو پر وړاندى تاوتريخوالى عام وو، خو                
همدارنګه هغوى په دى هم پوهيدل چې فزيكې تاوتريخوالى                               

يوازې اوږدمهاله يا لنډې ماله فزيكې         .  ماشومانو ته ضرر ور رسوى      
زيان څخه اګاه نه وو بلكه په دى هم پوهيدل چې د ماشومانو پر                               

لكه څرنګه  .  وړاندى تاوتريخوالى هغوى ته روانې زيان هم ور رسوى            
: چې د باميانو د كليوالې سيمې يو سړې يې داسې راپه ګوته كوي                       

ماشومان بايد ووهل شي مګر دومره نه چې هغوي ته بدني يا روحي                 "
 " .ټپ او زيان ورسېږي

په ځينې ډېرو افراطي مثالونو كې داسې كيسې هم شته چې والدينو د             
تاوتريخوالي په مهال خپل بچيان معيوب كړي او ان تردې چې ځينې                

د بېلګې په توګه د       .  يې د وهلو په مهال  په غلطۍ سره وژلى هم دى                  
سړيانو يوې ډلې د كابل د ښارې  سيمې څخه هغه كيسه وكړه چې                          
څرنګه يو ماشوم د پالر د وهلو څخه د تېښتې په مهال د خپل كور د                       

همدارنګه د يوې ګډې ناستې په مهال د                .  بام څخه راغورځيدلى ؤ      
باميانو واليت د كليوالې سيمې څخه د پاخه عمر لرونكو سړيانو د                    
يوه هلك كيسه وكړه چې پالر يې په ښاخۍ وهلى وه ددې لپاره چې په               
پټيو كې يې ښه كار نه كاوه، او دا خبره يې په ډاګه كړې وه چې هلك                      

نو اوس هغوي د سړي ددې ډول سزا زيان او پيغور           .  څومره ټپي شوى ؤ   
په خپله ويني، ځكه چې زوى يې بالغ بلكه معيوب دى او هيڅ راز                         

 . فزيكي كار نشي كوالي

د مثال په توګه    .  د تاوتريخوا د لږو فزيكې اغيزو بڼې هم څرګنده شوى          
د ننګرهار په كليواله سيمه كې يوې د پاخه عمر ښځې د يوې ګډې                        
ناستې په مهال د څېړنې ټيم ته وويل چې خاوند يې څرنګه د هغې زوي          

هغې دا په ډاګه كړه       .  په كوچنيوالي كې د سر په شاوخوا كې وهلى ؤ              
چې څرنګه يې نوموړى بالغ زوي اوس د سر په پرله پسې خوږو اخته                    

او دا چې اوس د     .  دى چې مور يې دا ټول د هغه د پالر د وهلو المل ګڼي             

د كورنۍ اړيكو او تاوتريخوالو په اړونـد    ددې لپاره چې د خواښې او نږور د اړيكو په اړوند زيات معلومات ترالسه كړى نو د دغه ادارى هغې راتلونكې تركيبې مقالې ته ځير شى چې     9 1
 . دى
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 .  هغې خاوند خپلو كړو باندى پښيمانه دى

د ګډو ناستو په مهال د بدني سزا روحي او احساساتي اغېزې جوتې                 
د مثال په توګه د باميان واليت په ښارې  سيمه كې يو د پاخه                       .  شوې

عمر سړي روښانه كړه چې په خپله سيمه كې د يو ليوني سړي په اړوند                 
او غوښتل يې چې د نوموړي سړي د ليونتوب سبب          .  څه معلومات لري  

معلوم كړي، نو بيا په دې پوه شو چې د نوموړي سړى د ليونتوب سبب               
ځينو نورو داسې   .  دا ؤ چې د ماشومتوب په وخت كې ډېر وهل شوى ؤ            

راپور وركړ چې د ماشومانو زيات وهل او ټكول د هغوي د زيان سبب                 
همدارنګه اصغر د باميان واليت د ښارې  سيمې اوسېدونكى             .  ګرځي

چې د كم سواد څښتن دى وايي چې د ماشومانو وهل د هغوي د                               
نوموړي خپله كيسه وكړه چې        .  ځيركۍ د له منځه وړلو سبب ګرځي           

پالر به يې څرنګه وهل كول او د هغه وهلو به زما په زده كړې باندې                         
يو بل د منځني عمر سړي چې محمد حسن                   .  څومره بده اغېزه لرله      

نوميده خپله شخصي كيسه وكړه چې درې كوچني زامن لري او داسې              
راپور وركوي چي ډېر كله كله خپل زامن وهي، مګر ويې ويل كله چې                
. حوصله يې تنګه شي نو خپل كوچنى زوي په زوره په مخ په څپيړه وهي

مګر نوموړي وويل چې پس له هغې يې بچيانو خپل زړه ورتوب او                       
اعتماد له السه وركړى، محمد حسن اوس كوښښ كوي چې خپل                        

 . ماشومان وهڅوي او اعتماد يې بيا پياوړى كړي

د اوږد مهاله زيان په اړوند چې ماشومانو ته د تاوتريخوالي په وسيله              
لمړۍ .  رسېږي د باميانو دښاري سيمې دوه ښځو تبصرې وړاندې كړې          

يې د باميانو د ښار اوسېدونكې ګل جان وه چې ځوانه ښځه او د پنځو                
زامنو او يوې لور مور وه هغې وويل كه په خپل كور كې يې لور وهل                      
كېږي نو د هغې ژوند به  د خاوند په كور كې چې د هغې راتلونكى كور                  

بله ښځه چې په يوه غريبه كورنۍ كې اوسېږي چې نوم           .  دى، څرنګه وي  
يې  فوزيه او د همغې سيمې اوسېدونكى ده هم د ګل جان په خبره په                      

هغې پدې اعتراف وكړ چې د خپلې لور سره         .  صراحت سره ټينګار كوي   
يې ژور زور زياتې ددې المل شو چې لور يې د ټول عمر لپاره د                                   

 : تاوتريخوالي ښكار شوه

كه .  كه يې زه ووهم نو كله چې واده وكړي خاوند به يې هم ووهي               
يې زه ووهم نو د هغې خاوند، ندرور، خواښې او خسر بې هم په                

 . خپل كور كې ووهي او زما لور به مظلومه شي

هم وويل چې ماشومانو ته د              حسن زوار      د همدغې ښځې خاوند           
هغه د تاوتريخوالي     .  تاوتريخوالي په مټ ادب وركول ښه كار ندى              

څخه په ډكې كورنۍ كې لوي شوى دى او د خپل كاكا لخوا يې ډېر                        
سره له دې چې دغه دوه والدين د                .  سخت تاوتريخوالي  ګاللي دي        

ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي سره مخالفت څرګندوي مګر                   
بياهم حسن زوار وويل چې مېرمن يې خپل ماشومان ډېر سخت وهي                 
او نوموړي وويل چې هغه پخپله هم ماشومان په څپيړه وهي او وايي                 
چې درې ځلې يې خپل زوي دومره سخت وهلى چې اوس هم پښيماني               

د خلكو دا نظر چې د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي سره                   .  دى
موافقه نلري او هغه څه چې په رښتوني ډګر كې رامنځ ته كېږي په                           

 . راتلونكي فصل كې په ښكاره ډول سره په ګوته شوي دي

پدې فصل كې دا راغلي چې په كورنۍ كې د ماشومانو په وړاندې                      
نو ځكه خلكو د ګډو ناستو په مهال د ګڼ           .  تاوتريخوالى منل شوى دى   

شمېر سخت تاوتريخوالو ډولونه چې د خپلو ماشومانو په وړاندې يې            
همدارنګه دا په كې په ګوته شوى چې د           .  ترسره كړى دى، په ګوته كړل      

بدني سزا په مهال د هلكانو او نجونو سره برابر چلند كېږي كه څه هم د                 
په .  خلكو نظرونه پدې اړوند د هلكان او نجونو په وهلو كې توپير لري             

نوموړي فصل كې دا هم راغلي چې په كورنۍ كې څوك په چا باندې د                 
وهلو حق لري او په پاي كې يې جوته كړې چې د كورنۍ نارينه غړي                       
نسبت ښځو ته د ماشومانو په وړاندې د توندوالي د ترسره كولو زيات             
حق لري او ښځې په عمومي توګه يوازى په خپلو ماشومانو باندې د                   

په پاي كې راغلي چې سربيره په         .  تاوتريخوالي د ترسره كولو حق لري      
دې چې له ِډېره وخته تاوتريخوالى ادامه لري مګر بيا هم د څېړنې په                    
مهال زياتره خلك پدې پوهيدل چې هغه تاوتريخوالى چې د                                 

. ماشومانو په وړاندې په مختلفو ډولونو ترسره كېږي، ډېر زيانمن دى          
د زيان په اړه دا معلومات د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي څخه              
رامنځ ته شوى، او بې له شكه هغو خلكو ته خبرتيا وركوي چې د بدني                
سزا په اړوند بل ډول نظرونه لري، او هغه په راتلونكي فصل كې په                      

 . وضاحت سره په ګوته شوي دي
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لكه څرنګه چې په تېر فصل كې د تاوتريخوالي بڼې او ډولونه بيان شو               
مګر په دې فصل كې دا بيانېږي چې څه ډول تاوتريخوالى د منلو وړ                    
دى او دا هم په ګوته كېږي چې ايا تاوتريخوالى د ماشومانو د تأديب                  

په دې اړه د خلكو نظرونه توپير لري، او پدې          .  لپاره د منلو وړ دى كه نه  
كې هم د نظرونو توپير دى چې د اخالقو له پلوه د ماشومانو لپاره                          

د پام وړ خبره ده چې ځواب وركونكو ته بايد هيڅ           .  كومه سزا مناسبه ده   
ډول تمايل د هغوي د عمر، جنس، علمي حالت، يا د ژوند له پلوه چې                  

مګر د هغه پرځاي د خلكو         .  په ښار يا كلي كې اوسي، ورنه كول شي            
. ژندانه تجربې د خلكو په نظرونو كې ځانګړى رول لري د خاصيتونه او

له كومه چې د خلكو څخه د السته راوړل شويو معلوماتو تر منځ توپير               
 . موجود، هغه ته هم اشاره كېږي

ترمنځ د ماشومانو پر وړاندى د تاوتريخوالى  افرادو نه يوازې دا چې د
په هكله نظريې او انګيرنې توپير لري او مبهمې دي او سره مخالفت                  
لرى، بلكه زياتره وخت پدې كې هم توپير وي چې خلك په مختلفو                     

خلك په تكرار سره وايې     .  وختونو كې څه وايي او څه ډول سلوك كوي        
چې هغوى د ماشومانو وهلو سره موافق ندى او بيا به يوه كيسه را پيل 

دا فصل دغه مخالفتونه    .  كړى چې څرنګه يې خپل ماشومان  وهلى دى         
څرګندوي او د هغو د موجوديت د الملونو پلټنه كوي، دا پدې موخه                  
چې څرنګه مختلف اژانسونه مداخله كوالي شي چې د ماشومانو په                 

 . وړاندې چلند ته تغير وركړي

. د بدني سزا په اړوند د ټولنې بحثونه په درې ډولونو وېشل شوي دي                
ځينې په دې اند دي چې  بدني سزا بايد يوازې د وروستۍ هڅې په                        
توګه پكار واچول شى، دوهم نظر دادى چې په عمومي توګه بدني سزا              
د منلو وړ دى، او دريمه طبقه پدې اند دي چې هر ډول بدني سزا د منلو   

دغه درې نظريې دى اختالف ته په پام سره چې خلك بيا بيا                  .  وړ ندى 
څه وايې، او د هغوى د بيانونو او څه چې په حقيقت كې په كورنيو كې                 
تر سره كيږى تر منځ بى ثباتى، الندى په صراحت سره د څېړنې الندې                   

د يادونې وړ ده چې خلك د ګډو ناستو په مهال  زياتره                        .  نيونيسى
وخت موافقې ته نه رسېدل، ان تردې چې د ډېر ورته ټولنيز او                                   
اقتصادي او تعليمي شخصيتونو تر منځ د ماشومانو د بدني سزا د                   

 . منلو په اړوند مختلف نظرونه لرل

 وسيلې په توګه وروستۍسزا د بدني  1. 6

د هر ډول ټولنيزه اقتصادي او توكميزو ډلو عمومي نظر دادى چې د                   
ماشومانو په وړاندې بدني سزا بايد يوازې هغه مهال د تأديب په توګه             

د كابل په كليواله سيمه . وكارول شي چې لفظي خبرتياوې ونه منل شي
كې ځينې د پاخه عمر خلك پدې اند ؤ چې وړاندې تر دې چې                                   
ماشومان ټكول كېږي او يا په لښته وهل كېږي، بايد هغوي ته دوه يا                  

 : درې ځلې لفظي خبرتياوې وركول شي

لومړي مونږ بايد هغوي ته نصيحت وكړو، بيا خبردارى وركړو             
او د دريم ځل لپاره ورته بيا نصيحت وكړو نو كه بيا يې هم ونه                    
منله نو بيا يو كمربند او يا لښته را اخلو او وهل وركوؤ خو                          

 . دومره يې نه وهو چې د بدن كوم غړى يې مات شي

نور خلك هم لكه د ننګرهار واليت د ښارې  سيمې ددغې ښځې په څير          
چې پنځه بچيان لري او پدې اند ده چې ماشومانو ته نصيحت كول د                    
تل لپاره يوه ډېره اغېزمنه چاره ده مګر بياهم كه نصيحت ورباندې                      
اغېز ونكړي او داسې يو كار ترسره كړي چې ډېر خراب وي نو بيا بايد                 

 : په څپيړه ووهل شي

زه ګمان كوم چې نصيحت غوره الر ده، ځكه چې د ماشومانو                    
كه چېرې يو ډېر خراب كار وكړي نو         .  وهل هغوي نور هم خرابوي    

كوالي شو چې هغوي په څپيړه ووهو ددې لپاره چې هغوي وډار             
كړو چې نوموړې تيروتنه بيا تكرار نكړي، مګر د لومړي ځل                   
لپاره بايد هغوي ته نصيحت وشي، كه چېرې هغوي په خپله                     

ماشومان د ګلونو په څير      .  تيروتنه پوه شي نو بايد ونه وهل شي         
نازك دى كه چېرې ووهل شي نو د هغوي په بدن او مغزو باندې                
به ډېره بده اغېزه وكړي او هغوي به د څه د زده كولو توان و نه                       

 . لري

له همدې كبله زياتره خلك په دې اند دي چې تاوتريخوالى بايد د                         
كه څه هم په ناستو كې د خبرو          .  وروستۍ وسيلې په توګه وكارول شي      

اترو په مهال د زياترو نظر دا ؤ چې تاوتريخوالي ته بايد يوازې هغه                     

 د حقايقو او تصوراتو اختالف: لورېد بدني سزا په اړوند ليد .6
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خو بياهم د ماشومانو په         .  وخت مخه شي چې نصيحت اغېز ونلري            
وړاندې ځانګړي اوښتل شوي نظرونه موجود ؤ چې د تأديب لپاره يې               

كه څه هم دا موضوع تر ډيره حده         .  ژور تاوتريخوالى يواځينۍ سزا بلله    
ځكه چې ورته پيښې په زياتره كورنيو كې ډېرې عامې           (و نه څيړل شوه     

تر ټولو ډېرې د سزا وړ        )  د بيګانه سره تماس    (، جنسى تيروتنې     )ندي
د مثال په توګه، د باميانو په ښارې  سيمه كې د پاخه عمر د               .  بلل كيدې 

ښځو يوې ډلې وويل چې كه چېرې يې لوڼې د داسې كار د ترسره كولو                 
تكل وكړي نو هغوي به خپلې لوڼې دومره ووهي چې په راتلونكې كې                
به ورته كار ته هېڅ زړه ښه نكړي، يعني بيا به هېڅكله د پرديو سره                        

د همدې ناستې په مهال يوې بلې ښځې وويل         .  ټوكې او خبرې و نه كړي     
 : چې د ماشومانو ددې ډول سلوك وروستۍ سزا مرګ دى

كله چې يو زوي د پردۍ لور سره كوم ناوړه كار وكړي او يا بر                       
عكس كومه لور د چا د زوي سره څه اړيكې ولرى نو پدې                             

كله چې د چا زوي يا        ...  صورت كې هغوي ډېر سخت وهل كېږي        
لور كومه تيروتنه لكه جنسي اړيكه ټينګه كړى، نو پدې وخت               
كې د هغوي نيا او نيكه، ماما، كاكا او ورور هغوي وهي،                          

 . دومره يې وهې چې له هغه ژوند څخه په مرګ خوشهاله وى

د يادونې وړ ده چې نوموړې ښځې هلكانو او نجونو دواړو ته اشاره                    
په حقيقت كې خلكو نه يوازې دا چې لوڼو ته يې اشاره كوله بلكه              .  وكړه

ويل يې چې هرڅوك چې كورنۍ شرموي  هغوي ته بايد ورته سزا                          
  . وركړل شي ان تردې چې هلكان هم پكښې شامل ؤ

د كابل په ښارې  سيمه كې د يوې ګډې ناستې په مهال چې د پاخه عمر                  
 : د ښځو سره ترسره شوه هم ورته څرګندونې وشوې

د منلو وړ ده چې كه چېرې يو خور د پردي سړي سره اړېكه ولري                
او همدارنګه پالر    .  نو د هغې ورور كوالي شي چې هغه ووژني            

او مور كوالي شي خپله لور ووژني كه هغه د پردي سړي سره څه               
 . اړيكې ولري

كه څه هم دداسې نظرونو سره مخالفت هم موجود ؤ، ځكه په ډلې كې                   

يوې بلې ښځې وويل چې دا به ډيره غوره وه كه يې والدينو هغه چاته په 
 . نكاح وركړې واي چې هغې مينه ورسره لرله

 په توګه  بيبدني سزا د يو ډول ښه تأد 2. 6

له نورو سړيو او ښځو سره هم ليده كاته وشول مګر شمېر يې د هغو                        
خلكو په نسبت چې بدني سزا يې وروستۍ وسيله بلله  ډېر كم ؤ،                           
نوموړو به ويل چې بدني سزا د ماشومانو د هر ډول سلوك د تأديب                      

چې ترټولو څرګند مثال     .  لپاره يواځينې د منلو وړ او اغېزمنه الره ده            
يې د ننګرهار واليت د كليوالې سيمې د يوه بوډا سړي نظر ؤ چې د                         

 : يوې ګډې ناستې په مهال يې داسې څرګندونه وكړه

كه چېرې مونږ خپل بچيان په كوچني والي نه ؤ وهلي نو هغوي                 
به په دې نه واي توانيدلي چې ډاكتران، انجنيران او داسې نور               
شي، د همغو وهلو بركت ؤ چې زمونږ ځينې ځوانان اوس                            

 . باسواده دي

لكه څرنګه چې مخكې ورته اشاره وشوه د ځينو لپاره د ماشومانو په                 
وړاندې بدني سزا يوازې په هغه صورت كې د منلو وړ ښكاري چې ډېر              
د اخالقو خالف كار يې ترسره كړى وي لكه غال، سګرت څكول او                       

مګر ځينو داسې نظر لرل چې د ماشومانو په وړاندې                               .  جوارى
تاوتريخوالي د منلو وړ دى او ويل يې چې كه چېرې ماشومان كوم                       
عادي ناوړه كار هم وكړي لكه شوخي كول، د نورو ماشومانو سره                        
جګړه، او يا د كور كار نه كول، نو بايد د هغوي په وړاندې د                                        

 .تاوتريخوالي څخه كار واخيستل شي

والدينو لپاره چې د څېړنې ټيم ورسره                وپه ټولو واليتونو كې د هغ          
خبرې كړي، د ماشومانو د ښوونځي تګ او همدارنګه د هغوي د                         

هغه خلك چې د ماشومانو په      .  درسونو څارنه تر ټولو ال مهمه برېښېده      
وړاندې تاوتريخوالى يې د هغوي لپاره مناسبه سزا بلله، د هغوي                      
يواځينې موخه د زده كړې په لور د خپلو ماشومانو هڅول ؤ، او ددې                   
كره مثال د ماجان چلند د هغې د وراره او زوي په وړاندې ؤ، كله چې                     

  20)ئنخشې ضميمه وګور مز4د كورنۍ د (هغه ماشوم ؤ 

 . د ماجان او د هغې د وراره په اړوند د ميتودولوژي په پيل كې ذكر راغلى دى    20
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ماجان يوه د پخه ښځه ده چې د خپل شپږ كلن وراره سره په يوه كوټه                       
د وراره پالر يې مړ شوى او د هغه مور بل واده كړى او په                .  كې اوسېږي 

مخكښې د وراره دوه ورونه يې هم د ماجان سره . بل واليت كې اوسېږي
اوسيدل مګر د ماجان د توند چلند په وجه هغوي دواړه د كور څخه                       

د ماجان يواځينى زوي او د هغه ښځه د ماجان سره             .  تېښتې ته اړ شول   
ماجان خپل  .  په يوه حويلي كې اوسېږي مګر په اصل كې سره بېل دي               

ځان د يوې پياوړې او خپلواكې ښځې په توګه پيژني او وايي چې د                      
مجاهدينو د جګړې په مهال يې خپل زوي ايران ته استولى ؤ او په                         

ماجان په خپل ژوند كې     .  خپله يې د يوه دولتي مامور په توګه كار كاوه         
ډېرې ترخې ليدلي چې يوه يې د هغې واده له داسې سړي سره ؤ چې له                   
مخكې يوه ښځه لري، او خاوند يې له پيل څخه هغه شاته غورځولې او 

همدا وجه ده چې  ماجان ېواځې يو       . د خپلې لومړۍ ښځې سره مينه لري
ماجان يو څه ځمكه لري چې په اجاره يې وركړې او له همدې               .  زوي لري 

لكه څرنګه چې د ميتودولوجي برخې په              .  ليارې خپل ژوند تيروي      
لومړي سر كې بيان شوه چې د ماجان زورزياتى د هغې د وراره په                           

هغې د خپل زوي سره هم په كوچني والي كې            .  وړاندې ډېر ظالمانه دى   
د ورته چلند څخه د ماجان           .  د ورته تاوتريخوالي څخه كار اخيست          

اصلي موخه د خپل وراره درس ته مجبورول ؤ، همدغه موخه يې د                        
دا لنډه مطلب چې د ماجان څخه د            .  خپل زوي په وهلو كې هم وښوده         

يوې مركې په مهال ترالسه شو ښيي چې د هغې په اند د يو شپږ كلن ما                  
شوم لپاره چې ښوونځي ته د تګ څخه سرغړونه كوي، نوموړى                            

 : تاوتريخوالى د منلو وړ دى

كله چې ماشومان خپلو مشرانو ته غوږ نه ږدي نو هغوي بايد د                 
مشرانو په واسطه ووهل شي، لكه چې پدې نژدې وختو كې ما               
خپل وراره ښوونځي ته د نه تګ په وجه وواهه، ځكه د هغه                         
ښوونكي ماته يو پيغام راواستول چې وراره مې له دوه ورځو                 
راهيسې ښوونځي ته ندى تللى، نو بيا زه ښوونځي ته والړم او               
ومې ليدل چې وراره مې هم په ښوونځي كې ؤ، نو خپل وراره                    
څخه مې وپوښتل چې تيرې دوه ورځې چېرې وه، مګر هغه هېڅ              
ونه ويل او چپ پاتې شو، نو پدې مهال ما يو خط كښ                                    
راواخيست او د هغه سر ته مى وايست ترهغه چې راته يې وويل              
چې د سړك په غاړه يې له نورو ماشومانو سره لوبې كولې ځكه                

ما هغه د ښوونكي او هم صنفيانو په               .  ښوونځي ته نه ؤ تللى        
وړاندې وواهه ان تردې چې كله مې هغه واهه د هغه ښوونكي                   

نږدې ؤ چې وژاړي او په ټولګي كې د ناستو ماشومانو په منځ                  
كې چوپه چوپتيا خپره وه، ما خپل وراره تر دې وواهه چې تندى             

زه پدې باور لرم     .  يې مات شو او له سر څخه يې وينې وبهيدلې             
چې د هغه لپاره وهل ډېر اړين ؤ، نو كه دا وهل يې په ياد وي                         

ځينې وخت د   .  هيڅكله به بيا د ښوونځي څخه ځان و نه سپموي           
ماشومانو وهل د هغوي لپاره ګټور وي، زه خپل وراره د هغه د                 
ګټې لپاره وهم، ځكه زه غواړم چې هغه يو ډاكټر او يا انجنير                    

 . شي او زه نه غواړم چې هغه يو مزدور شي

د دغه كورنۍ ټول مشران د ماشومانو په وړاندې توند دي او د ماجان                
ځينې .  اړېكې د هغې د زوي او نږور سره په پوره ډول خرابې شوي دي                 

له دغو پېښو څخه به په اتم فصل كې تر څېړنې الندې ونيول شي، په                     
هغه برخه كې چې د بې تربيې او ناسمو ماشومانو په وړاندې د                                

 . تاوتريخوالي خبره شوې ده

زياتره خلكو چې د بدني سزا په اړه مثبت نظر څرګند كړ، ويې ويل چې               
په ځينې ځانګړو   .  ماشومان بايد يوازې په څپيړه او يا لښته ووهل شي         

حاالتو كې په سوك او لغته وهل هم د منلو وړ بلل كېده، او په ځينې                      
ډېر كم پېښېدونكو حاالتو كې د كيبل او كوتك په مټ وهل هم د                         

سره له دې يو ټولييز نظر دا ؤ چې ددې               .  بدني سزا لپاره د منلو وړ ؤ         
كه څه هم يوې بلې ښځې د       .  وهلو په مهال ماشومان بايد ټپ و نه مومي        

يوې ګډې ناستې په مهال د هرات په ښارې  سيمه كې وويل چې د                           
هغې وويل چې هلكان    .  ماشومانو ټپي كول د بدني سزا يوه برخه بلل ده         

د .  بايد د شوخي په مهال دومره ووهل شي چې بدن يې شين شي                            
 . نوموړې ګډې ناستې نور ګډونكوونكي له دې نظر سره موافق نه ؤ

د ماشومانو په وړاندې هرډول  3. 6
 منلو وړ  نه تاوتريخوالى د 

سره لدې چې په ټولنو كې د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى په                      
څرګند ډول د عاميدو په لور دى مګر بياهم په ټولو والياتو كې                               
تراوسه له هغو كسانو سره چې مركې شوي او يا د ګډوناستو په مهال                 
ورڅخه پوښتل شوي، پدې اند ؤ چې مشران بايد د ماشومانو په                         

د بدني سزا د نه منلو لپاره         .  وړاندې د تاوتريخوالي څخه كار وانخلي      
دوه سببونه موجود ؤ، لومړى داچې بدني سزا څومره  ګټوره ده او                         
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 . دوهم داچې په بدني سزا پورې څومره اخالقي نيوكې تړاؤ لري

لومړى چوكاټ ښيي چې څرنګه د مختلفو ښارې  او كليوالو سيمو                    
خلكو دا نظرونه . خلك پدې پوه شو چې بدني سزا ډېره ګټوره چاره نده

د ثبوت په توګه وويل     .  خپلو تجربو او مشاهدو ته په كتو وړاندې كړل         
شول چې لكه څرنګه چې د خور، ليوره او د وريندارې د ماشومان وهل              

په همدې ترتيب په كابل كې يوې         .  كيدل، خو بيا هم ډېر بد اخالقه وو         
ځوانې ښځې ورته پيښې ته په اشارې وويل چې د مشرانو وهل                             
ماشومانو ته هېڅ ډول ګټه نه رسوي ځكه چې ليوره يې د هغې                                 
ماشومان په شپږ كلنۍ او اووه كلنۍ كې ډېر وهل نو اوس يې دواړه                    

نور خلك هم د ماشومانو د وهلو د          .  زامن په نشه يې ټوكو اوښتې دى       
تجربو په اړوند خبرې كوي چې له هغو څخه د هرات د ښارې  سيمې د                    
يوې شتمنې كورنۍ ښځه  نوربي بي ده چې د منځني عمر لرونكې ده                   
نوموړې څلور زلمي زامن او يوه لور لري، هغې وويل چې خپل                               
ماشومان په لښته وهي كله چې شوخي كوي مګر هغې دا هم وويل چې               
د ماشومانو وهل يوازې د څو دقيقو لپاره هغوي ته ګټه كوي، او                          

 . وروسته له پخوا څخه هم بدتر شي

په باميانو كې د ځوانانو سره د يوې ګډې ناستې په مهال يوه سړي                        
كيسه وكړه چې څرنګه يې ماما په نصوارو ونيو او سختې خبرې ورته               

د هغه لخوا رټلو ماته ډيره ګټه ورسوله، وهل او رټل ډېر ګټور             ".  وكړى

د ګډې ناستې نورو ګډون كوونكو د نوموړي د نظر سره مخالفت  ".دي
وښود او ويې ويل چې كه چېرې يې ماما وهلى واي نو دومره ګټوره                     

، كه ماما يې    "خبرې تر وهلو ډېرې ګټورې دي     "پايله به يې نه وه لرلې،       
 . هغه وهلى واى نو هغه به سرتمبه او سرزورى شوى ؤ

د وهلو د بې اثري يو بل علت د هرات واليت د ښارې  سيمې يوې پخې                   
ښځې په اند دا هم دى چې ماشومان خپلې هغه غلطۍ چې ترسره كړي                

 : يې دي، نشي درك كوالي

نه، ځكه كه چېرې ماشوم د دوه كلنۍ څخه تر اته كلنۍ پورې                    
ځكه .  ووهل شي، نو بيا هېڅوك د هغوي مخ نيوى نشي كوالي            

نوموړى ماشوم په كوچني والي كې ډېر وهل شوى او اوس له                  
نو .  هيڅ شي څخه نه ويريږي ځكه د وهلو څخه نور څه بد نشته                 

نو ځكه مونږ بايد هغوي      .  بيا هغه ماشوم هيچا ته غوږ نه نيسي         
 . ته سبق وركړو او نصيحت ورته وكړو

لكه څرنګه چې په دوهم چوكاټ كې بيان شوى چې خلك له اخالقي                   
له همدې قوله        .  پلوه د ماشومانو په وهلو باندې نيوكې كوي                         

معلومېږي چې د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى د خداي ج د                        
د ماشومانو سره بايد د څارويو په شان چلند . اوامرو څخه سر غړونه ده

و نشي، يوازى د دى لپاره چې مشران ماشومان نشى درك كوالى  دا                  

 د   تـا و   تـر يــخـو ا لــى   د   غـلــطـۍ   پـه   هــك لـه   ا سـتـد ال ل : لـو مـړ ى   چــو كـا ټ 

 د باميانو له كليواله سيمې څخه يو ځوان—كه نصيحت يې سم نكړى نو وهل به هم هيڅ ګټه ونكړى

د —.زه فكر كووم چې په هر حالت كې نصيحت غوره الره ده، كه يو ماشوم نغواړې ښوونځې ته والړشى نو په زور خو يې نشو استولى
 كابل له كليواله سيمې څخه يو سپين ږيرى 

زه فكر كووم چې كه چيرى ماشوم تيروتنه وكړى نو مور يې بايد و نه وهې كيداى شى د وهلو له كبله هغه عمل بيا تكرار كړى، او كه 
 د ننګرهار له واليت څخه يوه سپين سرۍ ښځه -.  چيرى نصيحت ورته وشى نو ښايې چې هغه عمل بيا تكرار نكړى

د كابل د كليواله سيمې څخه د —.كه نن ورځ يې د يوې پيالې د ماتولو لپاره و وهو نو روښانه خبر ده چې سبا به لس پيالې ماتې كړى
 . منځنې عمر يو سړى

نه، وهل ښه كار نده، په وهلو سره ماشومان د مور او پالر په وړاندى دريږى او د هغوى نصيحت نه قبلوى، په ښو الفاظو پوهول ښه 
 د هرات له ښارى سيمې څخه سپين سرى ښځه—.خبر ده
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لكه څرنګه چې مخكښې      .  دليل نشى كيداى چې ماشومان د ووهې           
وويل شو چې د دوؤ واليتونو د معلوماتو په مقايسه كولو كې د                            

مګر د يادونې وړ ده چې تر اوسه . ميتود له مخې ستونزې موجودې دي
د كابل په ښارې  سيمه كې د ګډو ناستو په مهال څومره بحثونه چې د                   
ځوانانو سره ترسره شوي، ټول پدې اند دي چې د ماشومانو په وړاندې 
د تاوتريخوالي سره مخالف دي، بياهم د ګډو ناستو د ډېرو كمو                          

د بدني  .  ګډون كونكو په منځ كې پدې اړوند ډېر لږ مخالفت موجود ؤ              
سزا په وړاندې د نوموړي ګروپ دومره سخت احساسات، دا شك را               
پورته كړى چې نوموړو به د نورو وګړو او ټولنيز فكتورونو په پرتله                   

ټول نه مګر زياتره ددغو ګډوناستو ګډون كوونكي د             .  ډېر څه كړي ؤ    
نو له همدې كبله نوموړو ځانونه       .  شلو كلو په شاوخوا مجرد ځوانان ؤ        

له هغو ماشومانو سره ښيي كوم چې د تاوتريخوالي ښكار كېږي نه له                
 . لويانو سره چې هغوي پخپله تاوتريخوالي تنظيموي

د ننګرهار واليت د كليوالې سيمې يوې ځواب وركونكې ښځې او                     
همدارنګه د نوموړي واليت د ښارې  سيمې سړي وويل چې نه يوازې                 
داچه په تاوتريخوالي باندې نيوكې كوي بلكه داهم چې خلكو ته په                   

كلو  30يوه دايه د . خپلو ټولنو كې وايي چې تاوتريخوالي غلط كار دى
كلو څخه ټيټ     6 1په عمر چې پنځه ماشومانو مور ده او ماشومان يې د             

عمر لري، اقتصادي وضعه يې ښه ده، د څېړنې ټيم ته يې وويل چې                      
هغه هېڅكله خپل ماشومان نه وهي كله نا كله يې په څپيړه وهي،                          
 : نوموړې په دې اند ده چې نصحيت د تأديب لپاره ترټولو غوره الره ده

زه د ماشومانو د وهلو سره موافقه نه يم، ترټولو           .  نه، هېڅكله نه  
غوره الره نصحيت ده او زه نورو ښځو ته هم وايم چې خپلو                          

نو هغوي به په ټولنه كې په ښه              .  ماشومانو ته نصيحت وكړي     
توګه غټ شي او د هغوي په وجه به زمونږ هيواد پرمختګ                         

 . وكړي

عبدالصبور چې اصلي استوګنځى يې د كنړ واليت دى مګر اوس د                    
ننګرهار په واليت كې اوسېږي نوموړى د ماشومانو په وړاندې د هر                  

د ).  ئمه نخشه وګور   5د كورنۍ    (ډول تاوتريخوالي سره مخالف دى       
مجاهدينو او روسانو د جګړې پر مهال عبدالصبور يو پوليس ؤ،                       

هغه د پښې د     .  نوموړى د يوه سخت هوايي بمبار په ترڅ كې ټپي شو                
هغه وكيل ګذر دى مګر له دې دندې         .  زخم له كبله اوس هم معيوب دى       

كه څه هم كورنۍ يې نسبتاً غريبه ده هغوي يو څه            .  څخه كوم عايد نلري   
نوموړې كورنۍ د يو يخ په دوكان         .  ځمكه لري او په اجاره يې وركړې        

كې پانګه واچوله مګر د اقتصادي ستونزو له كبله هغه دوكان په ټپه                 

 پـه   د ى   هــك لــه   ا سـتـد ال ل   چـې   و لــى   و هـل   ا خـال قـاً   ښـه   عـمـل   نـد ى : د و هــم   چـو كـا ټ 

مـه  9د كـورنـيـو        ( د باميان له كليواله سيمې څخه د مجيد په نوم يو سپيـن ږيـرى       —كه خپل ماشومانو ووهم نو خداى په غوسه كيږې
 )ئنخشه وګور

د باميان له كليواله سيمې څـخـه يـوه ځـوانـه            —. ماشومان خو څه ځناور ندى چې وهل وركړو په وهلو سره هغوى نور هم بى ادبه كيږى
 ښځه

زياتره كورنۍ خپل ماشومان په څپيړه او په بوتانو وهې، او كله يې ډير كلك وهې، خو زه دا نه منم، ځكه چې ماشومان خو كوچنـيـان   
كه مـاشـومـان څـه تـيـر وتـنـه                 .  دى او نه پوهيږې چې څه ښه او څه بد دى ځكه خو مور او پالر بايد هغوى ته الرښونه او نصيحت وكړى

.وهل سمه الره نده او په ماشومانو بده اغـيـزه كـوى     . وكړى ښه دا ده چې په نصيحت يې پوه كړو او كه يې و نه منې نو بايد ترى خپه شو
 د ننګرهار له ښارى سيمې څخه يوه پيغله—

كه چيرى څه غـلـط   .  زما په آند موږ بايد له ماشومانو سره مينه وكړو ځكه چې هغوى لكه ګالن داسى دى؛ او موږ يې بايد خيال وساتو
خو تاسو پوهيږې چې خلك څـه وايـې،       . وكړى موږ يې بايد په نصيحت پوه كړو، زه سل پر سلو ډاډه يم چې هغوى زموږ نصيحت منې

د ماشومانو وهـل د خـلـكـو تـر              .  هغوى فكر كوى چې د ماشومانو وهل د منلو وړ ده ځكه چې هغوى كوچنيان دى او په خبر نه پوهيږى
 . د ننګرهار له كليواله سيمې څخه ځوانه ښځه—.منځ عامه خبر ده
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كله چې د هغه پالر د هغوي سره        .  اودريد او كورنۍ پكې پوروړې شوه     
مرسته بس كړه او له خپلې بلې مېرمن سره اوسيده نو عبدالصبور او                  
ورونه يې اړ شول چې بهر د كار لپاره والړ شي، كله يې چې پالر والړ                     
نو عبدالصبور ته يې  د هغه ورونه، خويندې او مور پريښودل ددې                      

عبدالصبور او ورور يې دواړه ښوونځي كې              .  لپاره چې ويې ساتي      
كلنۍ ځان په ښوونځي كې نه ؤ   1 1شامل شول، كه څه هم عبدالصبور تر 

شامل كړى، مګر د خپل ښوونكي د هڅونې په مټ په ښوونځي كې                     
د هغه ټول ماشومان كه څه هم ډېرغټ هم ؤ، خو ښوونځي               .  شامل شول 
 .  ته تلل

په دغې كورنۍ كې د ښځو په منځ كې شخړې را منځ ته شوې، او                             
داسې راپورونه ؤ چې عبدالصبور خپلو دواړو ښځو په وړاندې توند               

كه څه هم عبدالصبور د ماشومانو د وهلو ډېر مخالف دى، كله چې                 21.ؤ
له هغه وپوښتل شو چې څرنګه خپل ماشومان تأديبوي نو هغه وويل                 

 : چې

فكر كوم چې د ماشومانو وهل ښه        .  زه د هغوي په ژبه خبرې كوم       
نور . زه د وهلو پر ځاي خپلو ماشومانو ته نصيحت كوم. كار ندى

خلك هم چې خپل ماشومان وهى زه هغوى هم نخوښووم ، ځكه             
د ماشومانو وهل هغوي نور هم      .  چې په وهلو كې كومه ګټه نشته      

 .   خرابوي، نو مونږ بايد هغوي ته نصيحت وكړو

هغه يو مثال وړاندې كړ، كله چې ګاونډى د عبدالصبور زوى وهلى وو 
او ده غوښتل يې خپل ګاونډي ته د ماشومانو په وړاندې                                           

. دتاوتريخوالي بدي بيان كړي چې تاوتريخوالى څومره بد كار دى                   
له (ګاونډى د هغه زوى ډير سخت وهلى ؤ يعني  د څپيړو څخه زيات                     

بده مرغه په معلوماتو كې دا جوته نه وه چې ولې دهغه ګاونډي داسې                
عبدالصبور وويل چې نه يې غوښتل چې له ګاونډي                ).  كار كړى دى   

مګر د هغه پرځاي هغه وويل           22.سره د ماشومانو په سر جګړه وكړي         
چې څرنګه يې خپل ګاونډى دې ته وهڅاوه چې د ماشومانو په وړاندې 

 . تاوتريخوالى ښه كار ندى

د عبدالصبور له دويمې مېرمنې څخه كله چې د څېړنې ټيم  ماشومانو               
د وهلو په اړوند وپوښتل چې د خاوند دريځ يې د ماشومانو په                               

 : وړاندې د تاوتريخوالي په اړوند څه دى، هغې داسې وويل

كه .  نه، هېڅكله نه، هغه به هېڅكله ماشومان په ګل هم ونه وهي           
چېرې هغه پدې پوه شي چې زه ماشومان وهم نو هغه به ما                            

 . هغه هېڅكله ماشومان نه وهي. ووهي

لكه د نورو په شان چې د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالى په                          
د عبدالصبور په اړوند د هغه د كورنۍ             .  اړوند به يې مخالفت ښوده       

داسې راپور وركړ چې عبدالصبور يوازې       )  د هغه لومړۍ ښځې    (غړي  
په ځينې ډېرو كمو حاالتو كې د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى                  
ترسره كوي، هغې وويل چې خواښې يې عبدالصبور ته څرنګه وويل                 
چې د مختلفو مېرمنو اوالد يې شوخي كوله او يو بل يې د مردكيو د                     
لوبې په مهال رټل، نو ددې په اوريدو سره عبدالصبور خپل ماشومان              

د خلكو دا نظر او همدارنګه د تاوتريخوالي د ښه                   .  په څپيړه ووهل    
 . والي او بدوالي په اړوند ډېر تفصيل الندې ذكر شوى دى

 د كورنيو په منځ كې مخالفتونه 4. 6

ښكاره خبره ده چې په كورنۍ كې د ماشومانو د تأديب لپاره د كورنۍ               
ټول غړي د تأديب په ورته طريقه او د بدني سزا په مناسبوالي باندې                    

دا برخه ښيي چې د ځينې كورنيو غړي يو د بل سره ژور                 .  موافق نه وي  
لومړي دوه مثالونه ښيي چې د كورنۍ نارينه غړي د              .  مخالفتونه لري 

تاوتريخوالي سره مخالف دي مګر ښځې په دې اند دي چې ماشومان               
بيا په دوه نورو مثالونو كې          .  بايد ووهل شي ترڅو ښه تربيه واخلي           

راځي چې ښځې د ماشومانو د سزا د څرنګوالي په وړاندې خپل                           
په پاي كې دوه مثالونه ښيي چې د كورنۍ نارينه غړي              .  مخالفت ښيي 

همدارنګه په پراخه     .  ماشومانو ته په تأديب كې مخالفت څرګندوي            
د خلكو د رويې په منځ كې توپير          توګه د ماشومانو د تاديب په اړوند          

ښيي او يا د ماشومانو په وړاندې د بدني سزا ښه والى يا بدوالى                           

 . ددغې كورنۍ د لويانو ترمنځ اړيكې د د غه ادارى هغې راتلونكې تركيبي مقالې ته ځير شى چې د كورنۍ اړيكو او تاوتريخوالو په اړوند دى     21

دا ښيي چې د كورنيو او ګاونډيانـو تـرمـنـځ       له راجمع شوي معلوماتو او له هغې څېړنې څخه چې د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارى لخوا د عرفي قانون په اړوند ترسره شوي دي      22
 . شخړې معموالً د ماشومانو ترمنځ د جګړو په وجه رامنځته كېږي
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واضح كړي، بلكه دا برخه دا هم ښيي چې د ماشومانو په وړاندې د                       
تاوتريخوالي علتونه له هغه څه ډېر پيچلي دي چې خلك د تل لپاره                    

 . توندوالى د تعليمي او اقتصادي حاالتو پر اساس ګڼي

لكه څرنګه مو چې په تيره برخه كې وويل، عبدالصبور د ماشومانو په              
وړاندې د تاوتريخوالي سره كلك مخالفت څرګند كړ، مګر د هغه                     
مشرې ښځې رحيمې وويل چې كه چېرې ماشومان خبره و نه مني نو                    

هغې همدارنګه وويل   .  هغوي بايد په څپيړه او يا په څپلۍ ووهل شي            
چې ماشومان به و ډار كړي او هغوي به په خوله ورټي، لكه څرنګه چې                

د هغه دوهمې    .  الندنى قول ښيي چې هغه خپل ماشوم زښت ډېر وهي              
ښځې صبرينا د مركې په مهال د ماشومانو سره د چلند خبرې و نه كړې                
بلكې هغې دې ته ترجيح وركړه چې د هغو وهلو او ټكولو په اړوند                        
خبرې وكړي چې د خپل خاوند لخوا ورباندې ترسره كېږي او د خپلې                  
بن سره يې د جنجال او جګړو په اړوند خبرې وكړي، هغې د خپلې                           

يوه بله خبره چې د      .  خواښې سره د بدو اړيكو په اړوند هم خبرې وكړې            
عبدالصبور مېرمنو د هغه يادونه و نه كړه مګر عبدالصبور په خپله                    
څرګنده كړه چې دواړه مېرمنې يې ماشومان په بوټونو، لښتو او نور                  

عبدالصبور او مېرمنو يې د پيغور په          .  هر څه چې السته ورځي، وهي       
توګه خبر وركړ چې يو د اساسي سببونو څخه چې هغوي وهي داده چې               
 : په ماشومانو باندې توندي كوي، رحيمه دا موضوع ښه روښانه كوي

په مال باندې وهلى ؤ او مال يې تكه           )  زوي(هو، يو ځل مې هغه       
شنه شوې وه نو كله چې پالر يې وليد ډېر خواشينى شو او ويې                

د هغه پالر نه غواړي چې           .  ويل چې دومره وهل بايد ورنكړم          
لور مې  .  ماشومان يې ووهو او يا بد الفاظ ورته استعمال كړو             

، "ځه مړه شې   "يو ځل كوم كار وكړ او ما ورته بد الفاظ وويل                  
خاوند مې په مخ په څپيړه ووهلم او خبردارى يې راكړه چې ورته             

 . داسى الفاظ بيا بايد استعمال نكړم

عبدالصبور وويل چې يواځينى شى چې هر وخت يې له دوه ښځو سره                
ورباندې بحث وي هغه ماشومان دي چې ميندې يې ورته بد الفاظ                      

 . وايي او يا يې وهي

همدارنګه د عبدالصبور او د هغه ورور منصور په منځ هم مخالفت                     
موجود دى، ځكه منصور د ډېرو نورو په څير په دې اند چې كله                               

ماشومان نصيحت ونه مني بيا هغوي بايد مخ په څپيړه ووهل شي او                 
او ويې ويل چې مېرمن يې هم د                .  يا د څپلۍ ګذار ورباندې وشي           

 . ماشومانوپه تأديب كې د هغه په شان د ورته چلند څخه كار اخلي

يوه بله كورنۍ چې د باميان په كليواله سيمه كې اوسي او په نوموړې                
كورنۍ كې خاوند او مېرمن د ماشومانو په روزنې كې سره مخالف                    

ګل .  وړوكې ده   زياته  دي، دا كورنۍ د عبدالصبور د كورنۍ په پرتله            
له خپلې خواښې، د هغې خاوند،       )  مه نخشه وگورئ  6د كورنۍ   (بخته  

نوروز او د خپلو دوؤ لوڼو چې پنځه او يو كلنې دي او د خپل درې كلن                  
نوروز روزمره مزدوري كوي، ماشومانو ته       .  زوي سره يوځاي اوسېږي   

په ښوونځي كې سبق وايي او ځينې وخت د برق په وركشاپ كې كار                   
نوموړې كورنۍ دوه خره  لري او يو هغه كور لري چې دم ګړۍ په                  .  كوي

ګل .  كښې اوسېږي، نور هېڅ ډول شته لكه جايداد او څاروي نلري                   
بخته خپل ماشومان وهي دا خبرې د هغې خاوند او خواښې په ډاګه                     

د هغې خواښې وويل چې نوروز نه پوهيږي چې ګل بخته د هغه                     .  كړه
ګل بختې وويل چې خاوند يې د ماشومانو په            .  ماشومان څومره وهي  

وړاندې تاوتريخوالى ډېر بد ګڼي او وايي چې ماشومان بايد هېڅكله            
 : په كوچني والي كې و نه وهل شي

حوصله لري هرڅومره چې ماشومان شوخي كوي  خاوند ډيرهزما 
زه هر وخت ورته وايم چې        .  هغه ورته هېڅ نه وايي چې غلي شى          

او همدارنګه مې ورته       ...  ماشومان دې ډېر خراب روږدي كړل          
وويل چې د ماشومانو اخالق له منځه وړې ځكه هغوي ته هېڅ                 

راته وايي چې دا ماشومان دي او په         )  خاوند(مګر هغه   .  نه وايې 
زما خاوند خپل زوي او لور نه وهي نو لكه             .  وهلو نه غلي كېږي    

 . چې تاسو يې وينى زما زوي همدا اوس پالر غواړي

پخپله هم دخپل پالر له خوا ډېر سخت وهل كېده نو همدې ته په  نوروز
 . كتو هغه پدې اند دى چې ماشومان بايد و نه وهل شي

ده لږ پخوا يې وويل چې      )  نقشه  2د كورنۍ   (ماللۍ چې د شكيب ترور      
هغه د خپلې د وريرې په وړاندى د شكيب او د هغې د مور د                                         
تاوتريخوالي شاهده ده، هغې وويل چې د خپلې وريرې سره تر يوې                   
محدودې پولې مرسته كوي او مالتړ يې كوي، او نوموړې دا موضوع             

 : په الندې توګه څرګنده كړه
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غوښتل چې ډلييز حمام ) د شكيب خور(لږ ځنډ دمخه دهغه خور 
نو ماورته وويل چې كه      .  ته والړه شي، مور يې په كور كې نه وه            

يوازې وي خپل زوي به ورسره وليږم، هغې راته وويل چې نه                     
هغې د لنډ لستوڼو لرونكې . هغه ته اړتيا نشته، زه خپله تللى شم

جامې د پتلون سره واغوستې او روانه شوه چې ورور يې                            
په مخه ورغى او هغه يې بيرته راتاؤ كړه او بيرته يې                 )  شكيب(

كور ته راوسته نو چې كور ته راغلل د سوكانو او لغتو ګذارونه              
نو كله مې چې د هغې غږ واوريده ورغلم           .  يې ورباندې پيل كړل   

او وريره مې خپلې خونې ته راوسته، هغه زما په خونه كې وه او                
نو كله چې ماښام د هغې مور راغله او د كيسې څخه                  ...  ژړل يې 

خبره شوه نو هغې هم د وهلو پيل ورباندې وكړ او په بوټ باندې               
زما په اند د پيغلې لور وهل پداسې توګه ښه كار                    .  يې ووهله 
مګر داځل ما مداخله ونه كړه ځكه زه نه غواړم د هغې په                   .  ندى

چارو كې مداخله وكړم، مګر چې وريندار مې نه وي زه مداخله               
نو .  كوم ځكه زه خپلې وريرې سره د خپلو لوڼو په څير مينه كوم                

ځكه ما كوالي شو چې د شكيب د وهلو څخه يې خالصه كړم                      
د وهلو  )  د هغې د مور    (مګر نشم كوالي چې د خپلې وريندارې           

 .څخه يې خالصه كړم

د يادونې وړ ده ماللۍ وايى چې سره لدې چې شكيال او وراره  يې   د                      
هغې وريره ډېره وهي او د پوښاك لپاره ېې هم د هغې وريره ووهله مګر 

باوري ده چې بچيان يې د شكيال د بچيانو په پرتله ښه              )  اوس هم (هغه  
. او مؤدب دي، او وايي چې لوڼې يې مناسب لباس هم اغوندي                               

همدارنګه ماللۍ دې ته هم اشاره كوي چې د وريندارې وهلو يې د                       
 . بچيانو په اخالقو څومره بده اغېزه كړې ده

كلنې ښځې په يوه لويه        60همدارنګه د ننګرهار د كليوالې سيمې يوې       
كورنۍ كې اوسېږي، وويل چې هر كله چې بن يې خپل ماشومان وهى               

 : نو هغه څه احساس كوى

كله چې خلك خپل ماشومان وهي زه ډيره خواشينې كېږم،                      
اكثره خلك دغه كار كوى، خو زما په اند نصيحت تر هرڅه                        

زه خپل ماشومان نه وهم مګر مرغلره يې وهي، اوړمه            .  غوره دى 
شپه مرغلرې خپل زوي وواهه نو زه د همدې كبله ټوله شپه                          

 . خواشينې وه

دغه دوه بېلګې احساساتي خواشيني توب څرګندوي يعني كله چې د              
كورنۍ كوم غړى د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى كاروي او دريم           
كس چې نوموړى تاوتريخوالى ويني او خپل ځان كمزورى ويني، دير             

 . خواشينى كېږي

امينه د شلو كلو په شاوخوا عمر لري او نسبتاً ښه سواد لري، نوموړې               
د يوې ګډې ناستې په مهال د يوه خپلوان كيسه وكړه، د نوموړې                           
كيسه يوازې دا نه ښيي چې د كورنۍ غړي د ماشومانو په وړاندې                        
څرنګه مختلف نظرونه لري او د هغوي په وړاندې څه ډول كړنالره                        
غوره كوي، بلكه دا هم ښيي چې ترورګانې او ترونه څرنګه د خپلو                       

 : وراره ګانو او ورېرو دفاع كوي

هغه .  زما يو ليور قاري د قرآن دى      :  زه تاسو ته يوه بله كيسه وكړم      
وراره لري چې پالر يې مړ شوى او د هغه مور د خپل                   كلن   1 1يو  

يوه ورځ قاري په كور كې ؤ او وراره يې په           .  ليوره سره نكاح كړې   
) ستا د تره   (مدرسه كې، د هغه استاد ورته وويل چې له قاري                

سره مې خبره كړې چې ماته يو قران كريم راكړي او ستا تره راته                 
وويل چې ته به يې راته راوړې، د يو څو شيبې وروسته د قاري                  
وراره د خپل تره كور ته والړ چې خپل استاد ته قران كريم                              

كله چې كور ته ورغى ويې ليدل چې قاري كاكا يې په                   .  راوړي
كور كې نه ؤ، نور قران كريم يې په خپل سر راواخيست او خپل                  

ږې چې كله قاري كور ته راغى او پدې           ېپوه.  استاد ته يې وركړ    
پوه شو چې وراره يې قران كريم وړى دى او خپل استاد ته يې                      

خپل وراره يې        .  ډېر په قهر شو          )  قاري(وركړى، نو هغه           
پ يې راواخيست او يراوغوښت كله چې وراره يې راغى نو يو پا

د وهلو پيل يې ورباندې وكړ او تر هغه يې وواهه چې د السه يې                 
وراره يې كور   .  پوره وو، او د وراره له مال څخه يې وينې بهيدې            

ته والړ او خپله مال يې ميرني پالر ته وښوده او ميرني پالر يې                 
ورته وويل چې دا په ما پورې هيڅ راز تړاؤ نلري، ته بايد خپلې                 

بيا د خپل بل تره كور ته ورغى او          .  ستونزې په خپله هوارې كړې    
خپله مال يې ورښكاره كړه او ورته يې وويل چې ميرني پالر مې              

د خپل وراره د مال په ليدو او ددې خبرې په           .  هيڅ پام راته ونه كړ    
اوريدو د هغه تره خپل وراره له السه ونيو او د ښار بازارته                           

پام كوى چې   "ورسره والړو او هلته يې ټولو خلكو ته وويل چې             
ماشومانو مو په مدرسه كې شامل نكړى ځكه هلته زما ورور                  
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درس وركوي، نو كه تاسو خپل بچيان هغه ته واستوي نو زما د               
بيا هغه خپل وراره زما كور ته     او" .وراره په څير ټپونه به ومومي

چې د كورنۍ ټولو غړو د هغه حال ته په كتو                ئپوهيږ.  راووست
 .  وژړل، ما په ځانګړي ډول تر ټول ډېر وژړل

دغه بېلګې ښيي چې څرنګه په هغو كورنيو كې چې د ورته وګړيز،                       
تعليمي او اقتصادي شاليد لرونكي دي، د بدني سزا په اړوند نظرونو    

او بل دا هم په ګوته كوي چې د                   .  كې يې دومره توپير موجود دى           
ټولنيزو نورمونو سره سم چې د كورنۍ اړېكې يعني د والدينو اړېكې              
د هغوي د بچيانو سره په يوه ځانګړي ډګر كې وي چې بهرنى كس                           
پكښې مداخله نشي كوالي، او د لويې كورنۍ غړي لكه ترور او ترونه             
كوالي شي چې د خپلو وراره ګانو او ورېرو په خالصولو كې مرسته                    

په وروستي مثال كې كه څه هم د هلك د ترونو د اړيكو په                          .  وكړي
اړوند مونږ نه پوهيږو، بلكه داسې معلومېده چې يوه كاكا غوښتل                   
چې كورنۍ شخړه عمومي ډګر ته وباسي ددې لپاره چې خپل وراره او               

 . نور ماشومان د تاوتريخوالي څخه خوندي وساتي

 شخړې او مخالفتونه كورنۍ   5. 6

د خلكو د څرګندونو پـربـنـسـټ چـې وايـې هـر ډول تـاوتـريـخـوالـى د                           
ماشومانو په وړاندې غلط دى او بيا يو دهغوي د كورنۍ د غړو څخـه،  
لكه د عبدالصبور په قول ، چې هغه خپل ماشومان وهى او رټـي او يـا         

الـبـتـه،    .  دارنګه كړنالره يې پخوا هم په عام ډول سره تـعـقـيـب كـړې وه         
دارنګه څرګندونې د تل لپاره د خـلـكـو لـخـوا تـايـيـد شـويـدي چـې د                      
ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى يا تشدد غلط دى ليـكـن وروسـتـه       

 . هغوي خپلې همغه كيسې تكرار وي يعنى ماشومان وهي او رټي

د بېلګې په توګه، شكيب چې د هغه كورنۍ نه يوازې د خپلې كشرې                   
خور په وړاندې په شدت سره د تاوتريخوالى څرګنده ولو په هكله                        
دمخه پيژندل شوې ده بلكه په ازادانه توګې سره د خپل كشر ورور په                  

په   (FGD)د ګډو ناستو     .  ختيار كړى دى   اوړاندې تاوتريخوالى يې هم       
مهال هغه دارنګه مباحثه وكړله چې هغه د ماشومانو په وړاندې د                        

 . تاوتريخوالي خوشبين نه دى

زه د هغه سره موافق نه يم، زه فكركوم چې د ماشومانو په                              

وړاندې بايد خواخوږي اختيار كړو او د هغو وهل او رټل ښه                    
كار نه دى او همدارنګه دا كړنالره د هغوي د روغتيا لپاره هم                   

زه فكر كوم ښه به دا وي چې هغوي سره خبرې وشي                .  زيانمنه ده 
كه چېرې مونږ د ماشومانو په وړاندې          .  او ورته نصيحت وشي    

مهربان او هغوي سره مينه او محبت وكړو، نو هغوي به هرو مرو             
مونږ ته نږدې او د ملګرو په شان به وي او كه چېرې پرهغوي                        
شفقت ونه كړو نو دابه د هغوې په راتلونكې باندې بده اغېزه                    

په همدې دليل زه فكر كوم چې بايد هېڅكله ماشومانو              .  وكړي
 . ته سزا ور نه كړل شي

په مهال    (FGD)د يادونې وړ ده چې كومې خبرې شكيب د ګډې ناستې               
كړې وې د هغه موخه يوازې دا نه وه چې ددې ګروپ د نورو برخه                              
اخستونكو د وينا وو سره موافقت وكړي، حتى كه د زياترو نظر هم                      
وى، لكه څرنګه چې يو شخص د هغه څخه د مخه خبرې كړې وې او وى              
ويل چې د هغه په نظر د ماشومانو وهل او رټل د دسپلين او نظم په                         
موخه مناسبه كړنالره ده او واضح يې كړه چې هغه څرنګه خپل                                

 . ماشومان وهي او رټي

، خپل زوي ته يې د هغه د خورد            )د شكيب مور  (سره لدې چې شكيال      
وهلو او رټلو حق ور كړى او وروسته بيا د ګډې ناستې په همغه ګروپ                
كښې دارنګه استدالل وكړ چې په يوه كورنۍ كښې د ماشومانو په                     
 . وړاند تاوتريخوالى ښه كار نه دى او بايد دا پيښه صورت ونه مومي

زه فكر كوم د ماشومانو وهل او رټل ښه الر نه ده ځكه چې                            ”
 “.ماشومان په خبره او الرښوونې باندې پوهيږي

يو ځل بيا شكيال په اسانۍ سره د ګروپ د نورو برخه اخستونكو سره                
موافقت نه ښوده او په حقيقت كښې د نور په وړاندې د هغوي                                  
انتقادونو ته يې ځواب وركاوه لكه څرنګه چې برخه اخستونكو ويل                
شكيال خپل لمسيان كله چې هغوي خپل ځان چټل يا يو څه مات كړي                 

 . نو په مقابل كښې شكيال هغوي په كلكه سره وهي

هغه  نظرونه چې د خلكو څخه السته راځې هميشه د هغوي د سلوك او                
رويې څخه متغايرې واقع كېږي لكه د شكيب، شكيال او تر يوه بريده               
د عبدالصبور په قضيه كښې كوم چې تر زيات حده پورې د ماشومانو               
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دسيپلين او انضباط په اړوند مغشوشوالى او شخصي دښمني را په               
څنګه به وي كه چېرې دا موضوع په تفسير سره په اينده                  .   ګوته كوي 

 . فصل كښې وڅيړل شي

د ال زياتو توضيحاتو او هغه څه چې پر داخلي شخړو داللت كوي د                       
خلكو هغه كړنالره ده چې د هغوي څخه السته راغلي غير عملي                            

د بېلګې په   .  نظرونه د مصاحبې او ګډو ناستو په ترڅ كښې تغير مومي    
توګه ، يوې ښځې د يوې ګډې ناستې په مهال چې د هرات په ښار                            

كلنو ښځو د ګډون په ترڅ كښې تشكيل شوى وه دارنګه                   40كښې د    
هغې .  وينا وكړې چې هغه د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالۍ غندي          

دا هم واضح كړله چې تاوتريخوالى يې په بشپړه توګه پيژندلى او                        
 . رعايت كړى دى

(د هغې په قول     يو مور بايد د تاوتريخوالي الر غوره نه كړي،             : 
بايد خپلې لورته ووايې هغه څه چې هغې كړيدي صحيح نه دي               

.... او ښه به دا وي چې په راتلونكې كې ورڅخه تكرار نه شي                       
هغې ته ښكنځل كول يا وهل، دا د ماشومانو په وړاندې                             

مور بايد خپلې لور سره ځيله او               ...  تاوتريخوالۍ ګڼل كېږي    
سرټمبه توب ونه كړي او كه چېرې د هغې لور څخه يو بد كار                       
واقع كېږي بايد په ارامۍ سره وپوهول شي چې دا عمل هغې                    
سره مناسب نه دى او بهتره به وي چې اينده داعمل ورڅخه                         

 ).تكرار نشي

البته، لږ ځنډ وروسته د همغې ګډې ناستې په مهال، همغې ښځې د                   
 :خپل مخكيني نظر څخه بل تضاد نظر وړاندې كړ

كله چې ماشوم په صحيح      ...  د دوو څخه تر اته كلو ماشوم پورې           
توګه خواړه نه خوري لكه كه چېرې ماشوم د دسترخوان په سر                  
لوښي چپه يا ګډوډ كړي نو ددې عمل په وړاندې ماشوم بايد                    

دا پدې  .  ووهل شي تر څو هغه د ښه او بد توپير وكوالى شي                    
معنى نه ده چې ماشوم بايد هر وخت د هركار لپار ووهل شي                       
 .بايد هغه تر اته كلنۍ پورې په اونۍ كښې يو ځل ووهل شي

په يو بل مثال كښې،  نوريه چې يو ځوانه انجلۍ او د دريو ماشومانو                  
مور ده د  هرات په ښار كښې استوګنه كوي او يو متوسطه شتمنه                          
كورنۍ پورې تړاو لري، هغې وويل چې هغه او خاوند يې كله چې د                      

هغي .  هغوي ماشومان شور، ورانۍ يا جنګ و كړي نو دوي يې وهي                 
لږ .  زياته كړه چې په داسې وختونو كښې ماشومانو وهل ضروري دي              

ځنډ وروسته، هغې د خپلې وريرې چې د هغې همزولې ده د خپل                           
ماشومانو د نه وهولو په اړوند د هغې څخه ستاينه وكړله چې هغه                        
يوازې د خپل توند چلند په ترڅ كښې وتوانيدله چې د ماشومانو                         

 .  كنترول او اداره خوندي وساتي

لكه څرنګه چې د ذكر شوو بيلګو څخه معلومېږي چې د ماشومانو د                  
دسپلين او انضباط په اړوند كومه غوره الره ځانګړې شوې نده او                      
همدارنګه د خلكو د نظرونو په منځ كښې چې څرنګه چلند يې د خپلو                 

دا .  ماشومانو سره اختيار كړى، اختالفات او تضادونه ليدل كېږي                
بېلګې هغه داخلي كوښښونه چې د ماشومانو د تاوتريخوالي په                        

يو زيات شمېر كسان نه ټول، دا        .  وړاندې صورت مومي، روښانه كوي    
واضح كوي چې د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالۍ هميشه غلط                  
دى او يوازې په ډېرو سختو حاالتو كښې د تطبيق وړ دى او يا داچه د                  
وروستۍ وسيلې په توګه بايد وكارول شي مګر ددوي كړنه او عمل                  

په عمومي ډول سره د ټولنې          .  ددې نظر په ضد او خالف پلي كېږي             
نظرونه په دواړو يعني هم په ګډو ناستو كښې او هم په انفرادي ناستو               
كې د ماشومانو د بدني سزا او د هغوي په وړاندې تاوتريخوالى په                     

البته، په عين وخت كې خلكو وينا كوله          .  هكله منفي څرګند شوى دى     
كه چېرې د يوې    .  چې د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى ډېر عام دى         

ټولنې لخوا د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى رد شي نو شايد پر                  
هغو عمومي منل شوو تاوتريخوالي كړنو او عملونو كوم چې د ډېرو                 
خلكو په نظر صحيح نه ښكاري، له منځه وړلو يا ضعيف كولو كښې                  

راتلونكي دوه فصلونه به د هغو چلندونو په هكله                     .  مرسته وكړي  
دليلونه مطرح كړي كوم چې د غير عملي نظرونو او عملي شوي كړنو                 

 .  په منځ كښې واقع شوي دى
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ددې نظرونو سره سره  چې بدني سزا د ماشومانو لپاره مناسبه نه ده،                   
او په دې پوهې سره چې  منفي پايلې لري او اغېزمند نه ثابتيږي بيا هم                

دا فصل استدالل    .  بدني سزا په پراخه پيمانې سره په كار وړل كېږي               
شته كوي چې ددې موضوع په اړوند دوه حاكمې او مشتركې انګيرنې            

لومړۍ، د مور او پالر هغه ويره چې د خپلو ماشومانو د راتلونكې : دى
په هكله يې لري او دوهم، هغه مفكوره چې كه چېرې ماشومان د                            

. لويانو څخه وويريږي نو ماشومان به ښه سلوك او رويه غوره كړي                     
مور او پالر د خپلو ماشومانو د ښې روزنې په اړوند ډېر په شدت سره                 
په ويره او تشويش كښې وي چې ګويا هغوي به يو ګټور اخالقي ځوان               

د بېلګې په توګه، په حقيقت كښې ټول هغه مور او پالر چې د               .  وګرځي
څېړنې ډلې يا ټيم ورسره كتنه كړې وه پدې باوري ؤ چې د هغوي                             
اوالدونه سخت درس وايى ليكن ددوي ستر تشويش د هغوي د ښه                     

داچې تاوتريخوالي د      .   تعليم ترالسه كولو په هكله، ليدل كېده                 
ماشومانو د دسپلين د لومړنۍ ليارې په حيث استعماليږي نو د                          
كورنۍ زيات شمېر مشران غړي د بدني سزا د استعمال څخه ويريږي                
چې شايد دغه كړنالره به دهغوي ماشومان د بد اخالقى الرې ته                            

. راوبلي او د هغه مقام څخه به يې لېرې كړي كوم چې دوي توقع لري                      
البته كه نړيوال نه وي، نو دا به يو عمومي نظر وي، تر څو كه وغواړو                    
چې ماشومان د دسپلين او انضباط په چوكات كښې داخل وي نو                        

ددې نظر ترڅنګ كه چېرې د ماشومانو وهل          .  هغوي بايد وويرول شي    
ډېر شديد وي نو هغوي به دغه احساس هېڅكله هير نه كړي او هغه بد                 

 . عمل به ورڅخه دوباره تكرار نه شي

سره لدې، دا هم په روښانه ډول سره ليدل كېږي چې زيات شمېر موراو               
پالر په بشپړ ډول سره نه غواړي چې خپلو ماشومانو په وړاندې                            

د . (تاوتريخوالۍ څرګند كړي او اكثراً وروسته خواشيني ښكاره كوي         
خواشنۍ دغه احساس فقط بدني سزا او پدې څير د ډېر منضبط                           
تاوتريخوالي پورې تړاو نه لري بلكه د ماشومانو هغه تاو تريخوالي                
پورې هم تړاو لري كوم چې د مشرانو څخه د غم ، خفګان يا د قهر په                        

د ماشومانو په وړاندې دا ډول تاوتريخوالۍ په         .  ترڅ كښې څرګنديږي  
پدې دليل، ددې فصل دوهمه برخه        .)  اتم فصل كښې توضيح شويدي     

لدې څخه بحث كوي چې موراو پالر د نوروالرو چارو په لټه كښې دي               
تر څو وتوانيږي چې خپل ماشومان په         )  البته نه په ډېر فعال ډول سره        (

ددې فصل په وروستۍ برخه كښې يو څو نورى     . منظم ډول سره و روزي
الرى چې د ځواب وركونكو څخه ترالسه شويدي وجود لري او په نښه               

 . شويدي ترڅو خلك د الرښود په توګه ورڅخه استفاده وكړي

 په ويره كې ساتل ماشومان  1. 7

كښې د مختلفو واليتونو د يو شمېر نارينه او              )  چوكاټ(بكس    3په  
ښځو څخه راخيستل شوي نظرونه وجود لري چې وايې د هغوي                           
خوشحالي په دې كښې ده چې بايد خپل ماشومان يې ورڅخه                                

 . وويريږي

په حقيقت كښې تاريخ دا څرګنده كړي چې د ماشومانو د نيكو اخالقو             
په هكله يواځينې الره داده چې بايد هغوي په ويره او ډار كښې وساتل               

د بېلګې په توګه، د ننګرهار په واليت كښې يو ځوان شخص د                    .  شي
ګډې ناستې په مهال د مجلس خلكو ته په فخر سره و ويل چې هغه                         
خپل ماشومان ډېر په شدت سره وهل نو په همدې دليل د هغه                                   

دا پدې معنى ده كله چې هغه خپل كور            .  ماشومان د هغه څخه ويريږي     
ته داخليږي نو د ټولو ماشومانو په زړونو كښې ډار پيداكېږي او                         

دا دهغه د كور داخلي ماحول دى كوم چې هغه                 .  خاموشي اختياروي 
پرې فخر كوي او متيقن دى چې دا كړنالره به د هغه د ماشومانو لپاره                 

 . غوره الره وي

حتى ډېرشمېر هغه خلك چې ويل به يې چې هغوي نه غواړي خپل                        
ماشومان ووهي يا يوازې معمولي وهل او رټل وكړي بيا هم هغوي                     
پدې تكل كښې وو ترڅو يو داسې الر پيداكړي چې د هغې په وسيله                   

د بېلګې په توګه په ننګرهار كښې د            .  ماشومان يې ورڅخه وويريږي     
ځوانانو په يوه ګډه ناسته كښې د پوښتنې په ترڅ كښې يو ځوان وويل               
كه چېرې پلرونه خپل ماشومان و نه وهي نو له هغوي څخه به څرنګه                     

همدارنګه د نورو خبرو اترو په مهال دا ډول            .  خپل ماشومان وويريږي  
ويناوې السته راغلي لكه، ماشومان بايد وه نه وهل شي مګر هغوي                  

 . بايد وويرول شي او د ويرولو لپاره غوره الر د وهلو او ټكولو ده

په نادره توګې سره ځواب وركونكي ددې نظرې په خالف وه چې بايد                 
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يو دهغو  .  ماشومان په پرله پسى ډول په ډار او ويره كښې وساتل شي              
، دا   )نقشې ته ځير شى         7د كورنۍ     (نادرو خلكو څخه سمندر دى           

واړو ماشومانو، كونډه مور، يو         6كلو عمر لري د خپلو          30شخص د    
متأهل ورور سره دهغه ښځه او درې ماشومان او يو مجرد ورور سره                   

سمندر واضح كړه چې د هغه كورنۍ په  يو ښه                      .  يوځاى ژوند كوي    
تعليم د سمندر په وړاندې ستر             .   اقتصادي حالت كښې قرار لري         

ددې لپاره چې سمندر پخپله نه دى توانيدلى ترڅو                       .  اهميت لري  
ښوونځى تعقيب كړي، ځكه چې په هغه وخت كښې د هغوي په كلي                    

نو پدې دليل هغه هڅه كوي چې خپل               .  كښې ښوونځى موجود نه ؤ        
 : ماشومان د ښوونځي تللو ته وهڅوي، او دا رنګه وايې

زه هركله خپلو ماشومانو او د خپل ورور ماشومانو ته وايم چې              
. خپل درسونه زده كړي او په منظم ډول سره ښونځي ته والړشي              

زه دوي ته كتابونه او كتابچي راوړم او ورته وايم چې بايد خپل              
وخت ضايع نه كړي ځكه كه چېرې دوي زده كړه ترالسه نه كړي                  
نو په اينده كښې به له دوي څخه مزدوران جوړشي او په                                

زه پر دوي امر كوم چې بايد شوخ         .  مزدوري كښې هېڅ ګټه نشته    
ونه اوسي او كله چې خپل سري كوي نو د خاموشي بلنه ورته                    

كه نه بيا    !  خاموش شى (زه دوي پدې خبرو نه ډاروم چې             .  كوم
زه د ډار په ځاى        ).  پيشو يا سپى به راشى او تاسو به وخوري              

بعضى خلك خپل اوالدونه د         .  دوى ته ښه شيان ور زده كوم             
كله چې هغوي ښونځي ته ځې نو زه             .  شوخي څخه نه منع كوي       

خپل (زه ورته وايم        .  ورڅخه پوښتنه كوم چې څه موزده كړل              
 . درسونه زده كړه او د يو ښه ماشوم په څير چلند وكړه

سمندر هميشه په خپل كور كښې د ښځو او ماشومانو په وړاندې                        
ځكه چې هغه د خپل دماشومتو ب        .  تاوتريخوالۍ په شدت سره غندي    

د هغې وخت شاهد دى چې پالر يې د هغه مور په ډېر ناوړتيا سره وهله                 
كه څه هم هغه د مصاحبې په             23.او ده به هڅه كوله چې هغه وژغوري            

عمر ته ورسېږي نو     كلونو    3 1يا    2 1دوران كښې وويل، كه ماشومان د         
 . كوالې شو هغوي په څپيړه وه وهو

 د باميان له ښار څخه سپين سرى ښځه—.ماشومان نبايد تر دى حده ووهو چې ټپې شى، دومره يې و وهو چې ويريږى

د باميان ښار څخه يو پوخ —.زه هغوى په وهلو ويرووم چې د راتلونكې لپاره ورته سبق شى، بيا به په راتلونكې كې شوخې ونكړى
 سړى

د هرات له كليواله سيمې څخه يوه —.ماشومان بايد د كورنۍ له يو غړې څخه ويره ولرى، او كله ناكله بايد يو شخص هغوى ووهې
 پخه ښځه

د هرات له كليواله سيمې —.هوكې د ماشومانو د روزلو لپاره دغه تر ټولو غوره الر ده؛ كه ويره ونلرى نو د مورا و پالر نصيحت نمنې
 څخه يو پوخ سړى

او ماشومان بايد له مور او پالر څخه ويره ولرى او سګرت . زما په فكر مور او پالر خپل ماشومان نبايد ووهې، بايد يې وويروى
د كابل —.ونڅكوى، شراب ونخورى، او نسوار هم وانچوى او همدارنګه په سړكونو باندى له نورو بى كاره ماشومانو سره ونګرزى

 له كليواله سيمې څخه يوه پخه ښځه

د كابل له ښارى سيمې څخه يوه زړه —.كه په كورنۍ كې وى او كه حكومت كې بايد يو شخص وى چې پاتې ټول خلك ترى ويره ولرى
 ښځه

 مـشــر ا ن  ــلــه   تـا و تـر يـخـو ا لـي   څـخـه   كـا ر   ا خـلـى   چـې   مـاـشـو مـا ن   تـر ى   و يـر ه   و لــر ى : د ر يـم   چـو كـا ټ 

 . ددغې كورنۍ د اړېكو او د تاوتريخوالي د تاريخ په اړوند د دغه ادارى  د واده او د هغه د رسمونو مقالې ته ځير شى    23
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 څخه ويره مور او پالرد   2. 7

ې له حيرانتيا،   بلكه څرنګه چې په څلورم فصل كښې پرې بحث وشو،            
مور او پالر په ژورډول سره د خپلو ماشومانو د راتلونكې په هكله                      
تشويش كوي تر څو د هغوي ماشومان د امكان تر پولې زده كړه ترالسه 
كړي او يو داسې د مسئوليت څخه ډك ځوان ورڅخه جوړ شي چې                        
وتوانيږي هم د خپلې كورنۍ او هم د ټولنې لپاره د خدمت مصدر                          

ځكه چې زيات شمېر خلك پدې نظر دي چې فعالً د هغوي                  .   وګرځي
ماشومانو ته د ډېرو  فرصتونو او سهولتونه زمينه مساعده ده د هغه                  

همدارنګه داهم څرګند شو، چې       .  وخت په پرتله چې دوي ماشومان ؤ         
نسبت د هغه وخت ټولنې ته، د نن ورځ په ټولنه كښې ډېرې بدې اغېزي          

مور او پالر يوازې د خپلو ماشومانو چې په هر عمر وي د                 .  وجود لري 
هغوي د بد اخالقي په داخل د ښوونځي كښې، يا د هغوي شخړه د                        
ګاونډيانو سره، او يا داسې نورو شوخانه اخالقو په اړوند تشويش                  
كښې نه دي بلكه مور او پالر پدې تشويش كښې دي چې ګويا د                            
هغوي ماشومان غله، د تارياكو روږدي، شراب څښونكي او يا                           

لكه څرنګه چې د موراو پالر زيات تشويش پدې               .  قماربازان نه شي   
هكله وي، كه چېرې د هغوي ماشومان په مناسبه توګه د انضباط په                    

 . چوكات كښې داخل نه وي نو د هغوي اينده به څرنګه وي

د خلكو د دغه وېرې او ډار په اړوند يو واضح مثال د خپلو لوڼو د                            
. اينده په هكله ده، كله چې هغوي د واده نه وروسته د خسر كور ته ځي                 

نو ښځو د خپلو لوڼو د وهلو په اړوند دا دليل څرګند كړ چې هغوي په                   
دې ويره كښې دي، كه چېرې د هغوي لوڼې د كور كارونه په منظم ډول                 
 :سره زده نه كړي نو هغوي به د ميړه په كور ددې كار په هكله و رټل شي

خپله لور د كور د كارونو په اړوند ددې لپاره وهې               )  ښځه(هغه  
چې كله هغه واده وكړي نو د كور د كارونو په ترسره كولو به                         

كه چېرې لور د خاوند په كور كښې كورني كارونه             .  وړتيا ولري 
اجرا نه شي كړاى، نو خسرخيل به هغه ورټي او ورته به وه وايې                 

ي ستا په موراوپالر چې تاته يې د كوركارونو د                و  ېلعنت د "
 .    "ترسره كولو په هكله ښوونه نه ده كړې

د باميانو واليت په يوه كليواله سيمه كښې، د زړې ښځې خبرې                                 
د ګډو خبرو اترو په مهال                                  

ې لور په كور كښې كار نه كوي يا په مناسبه توګه تګ يا                   كله چ 
دا د  .  حركت نه كوي، نو دهغې مور يې ددې كار په هكله وهي                  

د خپل   )  لور(ځكه كله چې هغه         .  خلكو له نظره بد كار نه دى            
خاوند كور ته والړه شي او د كور په كارونو باندې تسلط ونه                     
لري، نو د هغې مور ددې لپاره پړه بلل كېږي چې خپل لور ته يې                 

له دې سببه     .  د كور د كارونو د ترسره كولو ښوونه نه ده كړې                   
 . مورګانې خپلې لوڼې وهي او خلك دا يو بد عمل هم نه بولي

د باميانو واليت په يوه كليواله سيمه كښې، د پاخه عمر لرونكې ښځې خبرې                                                   
 د ګډې ناستې په مهال

لكه څرنګه چې پورته نقل شوې ويناوې ددې ښكارندوي نه دي چې                   
ښځې كوښښ كوي ترڅو خپلې لوڼې د اينده تاوتريخوالي او بى                          
حرمتي څخه وژغوري بلكه دوي د خپل حيثيت خوندي ساتلو په                        

دغه منظر چې ولې اړ يو چې لورګانې ووهو په                 .  اړوند هم فكر كوي     
كښې شرح شوى دى              4.3بشپړ ډول د هغه ليد سره كوم چې                           

متغايردى، په نوموړې شرحه كښې ليكل شوي دي چې د لور ګانو                      
وهل به هغوي په پرله پسې توګه سره قرباني او د ميړه په كور كښې د                    

 . تاوتريخوالي تر اغېزې الندې راولي

په حقيقت كښې، په عام ډول سره د كورنۍ حرمت او عزت خوندي                       
ساتل يو بل دليل دى، خلك زياتره دخپلو ماشومانو د خوي په هكله                 

دا دمخه د شديد بدنې سزا تر عنوان الندې شرح شوې               .  تشويش كوي 
او د جنسي ناوړتيا په صورت كښې او همدارنګه كله چې يو ورور                       
موظف وي تر څو د خپلې خور اخالق او رويه خوندي وساتي، تطبيق                 

البته، همداراز دا ډېرو ساده وو دورځيني موضوعاتو پورې          .  شويدي
هم تړاؤ لري، د بېلګې په توګه، كه چېرې ماشومان په كوڅه يا په كلي                 
كښې د نورو ماشومانو سره شخړه وكړي نو دا د موراوپالر لپاره د                      
شرم سبب ګرځي او داسې احساس كوي چې عزت يې ترپښو الندې                    

همدارنګه، لكه څرنګه چې په دريم فصل كښې شرح شوي،                        .  شو
بعضى نارينه كله چې د هغوي ماشومان د ميلمنو په وړاندې صحيح                 

 .  سلوك و نه كړي، په غوسه كېږي

د ماشومانو په هكله تشويش او د هغوي د اخالقو په اړوند ډار به په                    
يقيني توګې سره د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى نه رامنځ ته                     

البته، پدې راټول شوي معلوماتو كښې دسپلين په هكله فقط               .  كوي
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ددې برسيره، چې بعضى     .  يو څو د نورو الرو طرحې  معرفي شوي دي            
ځواب وركونكو ويلې چې هغوي سره كومه بله الر نشته يا د كومې                     

 . بلې الرې په هكله فكر نه شي كوالى

 د نورو الرو چارو په لټه   3. 7

مونږ اصالً په نورڅه نه پوهيږو، نه نصيحت، يوازې وهل او ټكول د                    
 .ماشومانو د اصالح يواځېنۍ الر ده

 يوځوان سړى، د ننګرهار واليت په يوه كليواله سيمه كښې

كاله   2 1كلن سړى او ښځه يې صنوبر چې د هغه څخه  50عبدالغالب چې 
كشره ده، د هغه متأهل زوي او نږور چې يو ځوى او يو لور سره دى                          

د كورنۍ  (كالو څخه كم عمر لري،       8 1ماشومانو چې د       6وړاندې نورو   
د ننګرهار په يو كلي كې ټول يوځاى سره                       )  نقشې ته ځيرشى        8

ددوي ټول ماشومان ښوونځي ته ځي او عبدالغالب پخپله تر          .  اوسېږي
صنوبر ښوونځى نه دى لوستى او بى     . ټولګي پورې ښوونځى لوستى 6

هغوي په كلې كې يو جريب ځمكه لري ليكن د هغوي                          .  سواده ده  
اساسي عايد د اوړو له ژرندې څخه چې د عبدالغالب په نوم دى او                        

 .  همدارنګه د عبدالغالب د معماري له دندې څخه السته راځي

دهغه كشر ورور عبدالفتاح چې د هغوي ترڅنګ په هم هغه كلي كې                    
خپلې ښځې شفيقې چې يوه دايه ده، او خپلو دوو زامنو او دريو                            

. كالو څخه كم عمر لري، يوځاى ژوند كوي               8 1لورګانو، چې ټول د        
جريبه   5عبدالفتاح د خپل مشر ورور په نسبت شتمن دى، دارنګه چې             

. حاصل خيزه ځمكه او د پېښور په ښار كې په يو دكان كې شراكت لري               
ټولګي پورې يې ښوونځى            0 1عبدالفتاح پخپله باسواده دى چې              

لوستى دى او كله چې دهغوي كور پېښور ته تللى وه نو هلته يې                             
 . مدرسه هم تعقيب كړه

د زيات شمېر نورو خلكو په شان د دغو دواړو ورونو په نظر بدني سزا                
 . د ماشومانو د اصالح لپاره يوه ښه الر نه ګڼل كېږي

زه ماشومانو ته د هغوي د بدو كړنو په مقابل كښې نصيحت                   "
وهل او  .  كوم او ورته وايم كوم كار چې دوي كوي مناسب نه دى              

وهل .  ټكول نشي كوالى چې ماشومان سمې الرې ته برابر كړي              

او ټكول امكان لري چې په راتلونكي كې د ماشومانو دچال                      
لڼده دا چې وهل او ټكول              .  چلند په اړه خطرناك ثابت شي             
 )د عبدالغالب ويناوې.  ("ماشومان اصالح كوالى نشي

په كور كې هېڅوك نه ماشومان وهي او نه ورته سزا اټكل                       "
كوي، بلكه زما ښځه هغوي ته صحيح الر ښيې او هغوي                              

. "تشويقوي ترڅو ښه سلوك وكړي او بد سلوك څخه ډډه وكړي            
 ) دعبدالفتاح له ويناوو څڅه(

عبدالغالب د خپل زوى د معمولي وهلو كيسه وكړه، چې هغه يې د                      
د قصې  .  انګليسي ژبې د زده كړې كورس ته د نه تګ په هكله وهلى وه               

ويلو نه وروسته د څېړنې ټيم هغه څخه وپوښتل چې هغه ددې عمل په                
اړوند څه احساس لري ، نو هغه هم خواشيني څرګنده كړه او هم يې                         
 : وويل چې نه پوهيږم كله چې ماشوم خبره نه مني څه ورسره بايد وشي

زه نه پوهيږم كله     .  د خپل زوي د وهلو څخه وروسته مې وويل            "
چې ماشوم زما خبره نه مني څه ورسره وكړم، او وروسته دوي                   

د ماشومانو روزل واقعاً يوه ستونزمنه دنده            .  زما زغم ازمايې   
ده، مونږ كوښښ كوو چې دوي سره په مناسب ډول سلوك                          
 . "وكړو، مګر كله نا كله دوي ډېرې شوخې كړنې سرته رسوي

هم په ډله يزو ناستو          "څرنګه ماشومان منضبط كړو     "دغه افاده چې      
يوې ځوانې ښځې په     .   كښې او هم په انفرادي ناستو كې څرګنده شوه           

ګډه ناسته چې د ننګرهار په ښار كې دايره شوى وه، خپل تشويش                        
وښود چې د تاوتريخوالي پرته د ماشومانو انضباط او كنترول امكان            

 :نه لري

د ماشومانو وهل او ټكول يوه مناسبه الر نه ده مګر كله چې                      "
ماشومان تل شوخي كوي نو مونږ څه كوالي شو، مونږ خپله                      

مونږ نه شو كوالى دوي په مناسبه توګه         ...  حوصله د السه وركوو   
 . "وروزو

كلو عمر لري، څلور زامن، دوه                 30همداراز، بس بي بي، چې د                
لورګانې، او فعالً هم اميدواره ده، د ننګرهار په يو كلي كې استوګنه                

هغې هم خپل تشويش پدې هكله څرګند كړ چې پرته د وهلو خپل             .  كوي
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 : ماشومان څرنګه تأديب كړي

زه پدې خوشحاله نه يمه چې ماشومان ووهم خو څه وكړم دوي                 
ډېر شوخ دي او كله چې زه هغوي ووهم نو بيا هغوي هغه د                            

او كله چې هغوي وهم نو ډيره خپه              .  شيطاني كارونه بس كوي     
 .كېږم

ددې نااميدي د حس سره، دواړه بس بي بي او د هغۍ خاوند                                     
نصرالدين ادعا كوي چې هغوي د خپلو ماشومانو په وړاندې                               
تاوتريخوالى نه دى څرګند كړى لكه څرنګه چې ددوي موراوپالر                      
ددوي په وړاندې اختيار كړى ؤ، او دوي هېڅكله خپل ماشومان په                   

. نوموړې له ډېرې غريبې كورنۍ څخه شمېرل كېږي        .  لښته نه دي وهلي   
ددوي په كور كې صرف نصرالدين روزمره مزدوري كوي، او يوازې                  

د هغه  .  خپل ماشومان او ښځه نه ساتي بلكه خپل مور او پالر هم ساتي            
متأهل ورور او مجرد ورور او خور سره دهغوي د زامنو، هېڅ يو زده                   

 . كړې ترالسه كړې نه دي

شميم ګل، چې يوه ځوانه ښځه او د هرات واليت په يوه كليواله سيمه                  
كې استوګنه كوي، او دهغۍ كورنۍ د بس بي بي په نسبت تعليم                          

 :    يافته او شتمنه ده، هغې ورته تشويش وښود

وهل ...  ځينې وخت زه خپل ماشومان په څپيړه يا لښتې سره وهم             
مناسبه الر نه ده، مګر بعضى وخت بهتره وي چې ماشومان                       
ووهل شي، زه فكر نه كوم چې د ماشومانو وهل ښه كار دى،                      
مګر ځينې وخت مونږ اړ كيږو ترڅو ماشومان ووهو ځكه چې                  

 .   مونږ غوسه راځي، مګر نصيحت بهتره الر ده

كټ مټ دې همدوي په شان عبدالمجيد چې يوځوان سړى او د باميانو             
نقشې ته    9د كورنۍ    (واليت په يوه كليواله سيمه كې استوګنه لري              

، هغه هم غواړي چې د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالې             )ځيرشۍ
عبدالمجيد د خپلې ښځې كامله او خپل څلور              .  څخه مخنيوى وشي   

 2 1چې ټول د      )  يو انجلۍ او يو هلګ مړه شويدي           (ژوندي ماشومان    
د بس بي بي په شان عبدالمجيد هم        .  كالو څخه كم عمر لري، ژوند كوي      

عبدالمجيد د اوړي په موسم كې د       .  يوې غريبې كورنۍ پورې ټړاو لري   
خلكو په ځمكو كې بزګري كوي او د ژمي په موسم كې په جومات كې                  

عبدالمجيد د ماشومانو وهل تاييدوي، او هغوي خاوند او          .  كار كوي 
ښځه دواړو داحقيقت پټ نه كړ چې حتى د عبدالمجيد په پرتله كامله               

عبدالمجيد د ماشومانو د وهلو په هكله               .  ماشومان ال زيات وهي       
كله چې د څېړنې ټيم د هغه څخه پوښتنه وكړه               .  خواشيني ښكاره كړه   

چې د خپل زوى د وهلو څخه وروسته هغه څرنګه احساس كوي نو                        
 : عبدالمجيد ځواب وركړ

زه خپل ځان ته وايم چې هغه خو             .   زه ډېر خواشيني احساسوم     
نو ما بايد هغه نه واي          .  ماشوم دى او هغه په هېڅ نه پوهيږي             

وهلى او شايد هغه پدې توانيدلى واى چې دا كار يې سرته                        
 . رسولى واي

لكه څرنګه چې پورته ذكر شوې لنډې څرګندونې واضح كوي چې                       
خلك د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي په اړوند خپلې                                 

خلك د مختلفو عمر لرونكې ډلو څخه او                 .  خواشيني ښكاره كوي    
همدارنګه د مختلفو اجتماعي او اقتصادي  شاليد ونو څخه، به دوي             
ډېر خوښوي كه چېرې د ماشومانو د نظم او دسيپلين په اړوند نورې                   

 .الرې پيدا شي

د د بدني سزا پر ځاي نورې الرې چارې او    4. 7
 كړهلپاره د نوي مهارتونو زده ماشومانو د روزلو 

لكه څرنګه چې دمخه شرح شول، بدني سزا ګانې د ټولو كتل شوو                        
كورنيو ترمنځ چې البته د سزا كچې متغايرې مشاهده شوى، د                             

د ماشومانو  .  ماشومانو د نظم او دسپلين په اړوند، استعمال شويدي          
وهل همدارنګه د ګډې ناستې د ګډون كونكو لخوا تاييد شول تر څو                 

لكه څرنګه  .  په يو ټولنه كې د يو عامې موضوع په څير وپېژندل شي                 
چې په پورته بخش كې ذكر شول چې خلك به ډېر خوښ وي ترڅو د                        

.  ماشومانو د انضباط او دسپلين په اړوند غوره الرې پيدا كړاى شي                
سره له دۍ، د ماشومانو د منضبط كولو په هكله خلكو په نادره توګه د 

 .  نصيحت نه پرته نورمثالونه وړاندې كړي

البته يو څو وړانديزونه السته راغلي دي لكه څرنګه چې عبدالصبور               
څېړونكو ته شرح كړ، كله چې دهغه د زوې ښوونكى راغى او                                  
عبدالصبور ته يې وه ويل چې هغه بايد د وهلو پرځاى د خپل زوې                         



 د دغه ادارى د موضوعې خپرونو لړۍ 

 44  

 

 ويروي چې د سزا په ډول هغه بايد والړ شي او غوا ته 

واښه راوړي ، دا پيښه پداسې حال كې پلي شوه چې باران وريده او د                  
يو بل شخص په جالالباد كې          .  هغه دنده يې ال زياته ستونزمنده كړه           

عبدالصبور ته ورته قضيه څرګنده وي، دارنګه وه ويل، د هغه لور كله              
چې مور يې كلينيك ته تلله هغې وغوښتل ترڅو ورسره والړه شي او                 

نو ددې په ځاې چې خپل لور وه          .  نه يې غوښتل چې كور كې پاتې شي         
وهي هغه يې خپل غيږ كې ونيوله تر څو هغې خاموشي اختيار كړه،                    

 . پداسى حال كې چې مور يې د كور څخه بهر وه

دوه ځوانې ښځې يوه د هرات واليت د يو كلي په ښونځي كې او بله د                     
ننګرهار واليت د يو كلي په ښونځي كې ښوونه كوي، دارنګه وه ويل،              
كله چې د هغوي ماشومان په كور كې صحيح سلوك نه كوي نو دوي د                 
هغوي سره د څه مودې لپاره خبرې نه كوي او هغوي ته احساس وركوي 

 . چې دوي ورڅخه خفه شويدي

ځينې اوقات د بدني سزا لپاره يو بل السته راغلى الره دادى چې                           
ماشومانو ته پيسې وركړل شي تر څو هغوي تشويق شي چې ښه سلوك 

په هرات كې    .  وكړي او خپل كارونه په منظم ډول سره سرته ورسوي                
يوې ځوانې ښځې ډله يزې ناستې په دوران كې وه ويل چې دغه                              

 : كړنالره په ځانكړى توګه د هلكانو لپاره اغيزمنه ثابتيږي

ماشومانو ته پيسې وركول مفيد دي ځكه چې هغوي به فكر                     
كوي كه چېرې ښه كار وكړي نو په مقابل كې به پيسې السته                      

دا په ځانګړى توګه د هلكانو د راتلونكي لپاره ښه ده او             .  راوړي
 . كېداي شي هغوي ته ور ښكاره كړى چې څرنګه پيسې وګټي

ددې مثالونو په هكله هېڅ شى حيرانونكى نه ليدل كېږي بغير له دې                  
حقيقت څخه چې دارنګه مثالونه په نادره توګه د بلې الرى په توګه د                    
بدني سزا يا د ماشومانو د تربيت او منضبط كولو كړنالرې په هكله                   

 . توصيه شويددي
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 د كنټرول دالسه وركول: 2د ماشومانو پر وړاندې د تاوتريخوالي داليل . 8
دغه نظريه چې دماشومانو د تربيت لپاره بدني سزا ضروري ده ترڅو                  

دغه فصل به د ماشومانو په وړاندې د          .  هغوي نيك خويه وساتل شي     
لومړى به دا شرح كړو چې        .  تاوتريخوالى ځينې نور سببونه شرح كړي       

څرنګه روحي فشار، نااميدي او انديښنه د عصبانيت سبب ګرځي چې           
. لويان اړ كوي ترڅو د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى څرګند كړي            

پردې به هم بحث وشي چې ماشومان په ډېر اسانى سره د مشرانو د                        
په دوهم پړاو كې هغه داليل او       .  انديښني، خفګان او قهر قرباني ګرځي

سببونه چې د ځوابورنكو لخوا څېړونكو كسانو ته وركړشويدي كوم              
چې شايد د كورنۍ ترمنځ روحي فشار نور هم لوړه وي او د ماشومانو                

 . په وړاندې د تاوتريخوالي  خطر زياته وي

د مشرانو احساسات څرنګه د تاوتريخوالي     1. 8
 كچه معلوموي

حتى كه چيرې ماشوم يو شوخ عمل اجرا كړي نو بيا هم دابه د مشرانو                  
بلكل .  د قهر نتيجه وي چې هغوي اړ كوي ترڅو ماشوم وه وهي                            

همدارنګه، د هغو خلكو چې ورسره ناسته شوى وه ترمنځ يې يو                           
عمومي پيژندل شوى افاده دا وه چې د يو شوخ عمل په هكله شديده                    
سزا د اجرا شوي عمل پورې نه بلكه د لويانو د خاصيت او طبعيت                         

دا افاده په واضح ډول سره د خلكو لخوا څرګند شوى             .  پورې تړاو لري  
 :دى

دا دمور اوپالر د طبعيت پورې تړاو لري چې ځينې مور او پالر               
بې حوصله وي او هغوي خپل ماشومانو ته د وړو كارونو په                      

 .مقابل كې وهل وركوي
 واليت كې   زړه ښځه په باميانو

دا په شخص پورې تړاولري، كه چېرې يو شخص زغمونكى                    
وي، نو هغه به خپل ماشوم ته وهل نه وركوي، مګر كه چېرې                     
شخص بې تحمله وي لكه ما غوندې نو هغه به خپل ماشوم ته                    

 . وهل وركوي
 يو ځوان سړى، د باميانو واليت په كليواله سيمه كې 

داډول كيسې كېږي، په ځانګړى توګه د ښځو په وينا، د مور او پالر                   
روحي تشويش، قهر يا عصبانيت د ماشومانو په وړاندې د                                    

داهم وويل شو چې          .  تاوتريخوالي شديد كړنو سبب كېداي شي               
دماشومانو په وړاندې پرله پسې شديده سزا د هغوي په كړنو پورې نه              

په حقيقت كې داخبرې      .  بلكه د مشرانو د احساساتو پورې تړاو لري            
پداسې ترڅ كې واضح شوي چې لويان بايد د تاوتريخوالې په هكله                  

 .ماشومانو ته توضيحات وركړي

دا كليمه په مكرر ډول سره        »  زه عصباني شوم  «)  اصطالح(دغه افاده   
هم د نارينه او هم د ښځو په واسطه استعماليږي او دا اصطالح مخكې        
لدې نه چې د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالې قصه پيل كړي پدې             

زما ماشوم «او په نادره توګه خلكو به دا ويل . كليمې  باندې اتكا كوي
حاالنكه ددې په ځاې بايد       »  شوخي كوله نو ځكه ماورته وهل وركړل         

زما ماشوم شوخي كوله او زه قهرجن شوم او هغه ته مې                   «وويل شي    
دغه قول د نمونې په ډول راخيستل شوى دى كوم چې د             .  »وهل وركړل   

 : زيات شمېر خلكو له طرفه د څېړنې ټيم ته ويل شويدى

كله چې ماشومان ما او زما خاوند قهرجن كړي نو مونږ هغوي ته     
او همداراز په هغو وختونو كې كله چې ماشومان            .  وهل وركوو 

شوخي يا يو دبل سره شخړې كوي او هرڅه بې نظمه او                                   
 . ګډوډوي

د باميانو واليت د يوې كليوالې سيمې څخه يو ځوان هلك چې رسول               
نوميږي، هغه د خپل قهر په اړوند چې په خپل وراره يې كړى وه يادونه               
وكړه، دارنګه چې وراره يې هغه ميلمانه نه ؤ دعوت كړي كوم چې                         

هغه شرحه كړل چې په خپل وراره باندې په . عبدالرسول ورته ښودلي وه
 :قهر كېدو په صورت كې د هغه څخه خپل لور زخمي شوه

ما غوښتل چې د حاجي محمد جليل زوي په                .  زه قهرجن شوم   
رسۍ سره ووهم مګر رسۍ خطا شوه او زما د لور په غاړه                             
ولږيدله او دهغې غاړه يې خوږ كړه او زه پدې كار ډېر خواشينى              

 . شوم
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د خلكو ترمنځ يو بله عاميانه اصطالح كله چې د خپلو ماشومانو د                      
زه پر هر هغه شي چې السته راشي                    «وهلو په اړوند خبرې كوي               

دا څرګندوي چې هر هغه اله چې د اسلحې په څير            »  ماشومان پرې وهم  
لكه څرنګه چې دغه شخص د ګډې ناستې په              .  ورڅخه استفاده كوي   

مهال وويل چې، د ماشوم وهل د هر هغې الې پواسطه چې السته راځي           
 . دا څرګندوي چې شخص خپل كنترول دالسه وركړى

ځينې خلك احساساتي وي او هر څه چې السته ورځي خپل                      
مګر ځينې خلك چې احساساتي نه وي . ماشومان ورباندې وهي

هغوي پردې فكر كوي چې بايد ماشوم په كوم شي سره ووهل                   
 . شي

ځينو  خلكو داسې څرګند كړيدي چې كوم شيان دي چې د هغوي د                        
د (سمندر  .  روحي فشار، يا د هغوي د قهر يا نااميدۍ باعث ګرځي                   

ې هغه د كور څخه بهر په قهر        ه چ واضح كړ )  ىنقشې ته ځير ش     7كورنې  
 :شوى وي او خپل قهر څرنګه كور ته راوړي

په كلي كې ځينې اوقات دارنګه پيښى صورت مومي چې زما د             
او كله چې په همغه طبيعت كورته راشم، نو               .  قهر سبب ګرځي   

پداسې حاالتو كې دماشومانو د شورماشور په ترڅ كې زه په                   
قهر كېږم او بيا مور ته يې اواز كوم، چې په پايله كې مونږ                             

 . ستونزې سره مخامخ كيږو يا ماشومان وهم

لكه څرنګه چې په مقدمه كې ورته اشاره وشوه، د تحليل په ډول دا به                  
ګټور وي كه چېرې د دوو تاوتريخوالو د استعمال ترمنځ يعني د                          
تربيت په هكله تاوتريخوالى او د قهر څخه پرته تاوتريخوالى توپير                 

البته په حقيقت كې پورته دواړه عملونه اكثره وخت د ماشومانو . وشي
د خلكو په نظر به څرنګه            .  په وړاندې په تاوتريخوالي داللت كوي           

مشاهده شي كه چېرې يو شوخ عمل چې د يوې څپيړې غوښتونكى                    
وي ددې سبب شي چې د كور لويان پداسې حال كې چې هغوي نااميده              
يا د فشار الندې وي، مجبور كړي تر څو ماشوم ته په شدت سره وهل                    

بلكل همدارنګه، وګړي هميشه نشي كوالى چې د ماشومانو            .  وركړي
د بېلګې  .  په وړاندې د دغو دوو ډولو تاوتريخوالي ترمنځ توپير وكړي         

په توګه، ماه جان د خپل د ځوې د وهلو په اړوند يادونه وكړه دا عمل                     
پداسې وخت صورت وموند كله چې هغه د كار كولو څخه وروسته                     

البته په عين وخت كې د خپل زوې او               .   ستړۍ او ستومانه شوې وه       
وراره د وهلو تصديق يې هم وكړ چې د تربيت په اړوند يې هغوي ته                       

 : وهل وركړي وه

مور او پالر خپل اوالدونو سره مينه لري او همدارنګه زه هم                      
خپل زوي سره مينه كوم مګر كله چې د كار نه ستړۍ او ستومانه         
كور ته راغلم، او زوى مې په خبره ونه شو، نو ما هغه ته وهل ور                  

ما هغه ته بلكل همغه شان وهل وركړ څرنګه چې مې              !  هو...  كړل
كله .  خپل وراره د لښتو، بوټان او بوكس او څپيړو سره وهلى وه            

لكه څرنګه چې اوس ما خپل       .  چې زه په قهر كېږم نو زه هغه وهم          
وراره ته وويل چې هغه بايد ښوونځي ته والړ شي او د سرك په                 

لكه څرنګه چې ما وه ويل      ...  سر بايد هلكانو سره مستي ونه كړي      
كله چې زه خپله حوصله دالسه وركوم نو بيا هرڅه چې السته                      

 . راشي پر همغه يې وهم

ماه جان كوښښ وكړ چې خپل تاوتريخوالى د ماشومانو په وړاندې د               
هغوي د تربيت په هكله ثابت كړي مګر داچې دهغې د ابتدايې                               
تاوتريخوالى سبب او علت د هغې خپل د قهر، عصبانيت اود نااميدي 

البته ځينې خلك پدې پوهيږي، ځينې وخت د تربيت            .  احساسات دي 
او انضباط په هكله تاوتريخوالى څخه يو بې كنترول تاوتريخوالى                  
منځ ته راځي، لكه څرنګه چې يوي ښځې د خپل ندرور څخه دا هيله                     
لرله چې كله هغې خپل لور وهله نو بايد ندرور يې د هغې څخه ممانعت 

ځكه چې په هغې وخت كې د قهر له وجې هغې خپل كنترل                 .   كړى واى 
 : دالسه وركړاى ؤ

زه ښوونځي ته نه ځم، او كوم          «تيره اونۍ زما لور ماته وه ويل         
نو ما پرهغې فشار او ټينګار وكړ چې            »  سبب هم موجود نه وه      

بايد ښوونځي ته والړه شي مګر هغې زما خبره وه نه منله نو بيا                  
ما هغه په څپيړو او بوټانو او هر څه چې السته راتلله پرهغه مې                 

كله چې ما خپل لور       «وهله، وروسته مې خپل ندرور ته وه ويل          
وهله، ولې، تا زما ممانعت ونه كړ؟ زه په هغه وخت كې په قهر                   

 . »بايد تا زما څخه ممانعت كړى واى... وم 

لدې څخه دا څرګنديږي چې ښايې، دا دمور او پالر احساسات دي چې 
هغوي دې ته اړ كوي تر څو د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى                          
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.  څرګند كړي، لكه څرنګه چې كاملې هم همدا خبره څرګنده كړې وه                     
كامله چې يوه ِډېره غريبه ښځه چې خپل خاوند او درې ماشومانو سره                

هغې خپل كور خپل دريو ليورونو او دهغوي ښځو او                     .  ژوند كوي  
 :ماشومانو سره تقسيم كړى دى

كله چې ماشومان شوخي كوي زه هم هغوي وهم او په هغوي قهر              
كوم مګر ماشومان پدې نه پوهيږي چې د هغوي لپاره څه ښه دي              
او څه بد، ځكه چې هغوي واړه دي او هر كله چې مور او پالر                        
هغوي د يو كار د كولو څخه منع كوي نو هغوي خبره نه مني،                       

هغوي په بشپړ ډول سره غټ شوي نه          .  مګر دا دهغوي ګناه نه ده      
مګر اوس زه بې    .  دي چې د ښو او بدو تر منځ توپير وكوالى شي            

 . حوصلې يمه

د ورستنيو ويناوو څخه څرګنديږي چې نوموړې ښځه په خپل ځان                      
انتقاد كوي او همدارنګه د ماشومانو پر وهلو خفګان ښكاره كوي                    

پدې اړوند د هغې     .  ځكه چې هغې نشو كوالې خپل ماشومان وزغمي          
خاوند هم له هغې سره شخړه وكړه او پري قهر شو چې ولې يې                                    

دا هم همغه شان عكس العمل دى چې وايې هغوي          .  ماشومان وهلي دي  
نه غواړي چې د تربيت او نظم په هكله تاو تريخوالى اختيار كړي مګر               

لكه .  هغوي نشي كوالي چې ددې عمل لپاره كومه بله الره پيدا كړي                 
څرنګه يو ځوان شخص دننګرهار واليت په عين منطقه كې په خالصه               

كله چې زه خپله حوصله دالسه وركړم . زه خفه شومه« :كولو سره وه ويل
 .»نو څه كوالى شم، بيا زه هغوي په څپيړو او په هرڅه وهم

د نورو خلكو قار او غوسه پر ماشومانو   1. 1. 8
 ويستل 

يو شمېر هغه ښځې چې د څېړنې ټيم ورسره خبرې كړې وې، هغوي د                    
خپلو هغو خپلوانو چې ورسره يو ځاي په كور كې ژوند كوي لكه                           

دا .  خاوند، خواښې، ندرور، بن، خپلې اړيكې د هغوي سره شرح كړې            
كې ښه  )  نقشې ته ځير شي       10د كورنۍ    (خبره د رافعه جان په كيسې           

واضح شويدى، كله چې هغې د خپل شپږ كلن ځوې پر غاښ ضربه                        
وارده كړه او مات يې كړ دا قضيه پداسې حال پيښه شوه كله چې هغه د   

رافعه جان او خاوند يې په كال        .  خپل خاوند له وجې عصباني شوې وه       
كې واده كړى او دوي هميشه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ                989 1

د هغې خاوند په كلي كې شتمنو كورنيو څخه ماسته اخلي او هغه              .  وي
درافعه مشر زوى فعالً بې كاره         .  د كابل ښار ته د خرڅالو لپاره وړي           

مخكې د هغې زوى په ساختماني كارونو كې روزمره مزدوري                   .  دى
دوي ځمكه نه   .  كوله او همدارنګه په بازار كې به يې سبزيجات خرڅول          

رافعه او  .  لري اوپه كلې كې له ډېرو غريبو كورنيو څخه شمېرل كېږي              
رافعه جان يو ستونځمن ژوند      .  دهغې خاوند زده كړه ترالسه كړى نه ده        

رافعه جان زياته كړه چې د هغې لومړى خاوند څوك چې د جان آغا . لري
ورور دى، پر هغې مهربان دى مګر ځينې وخت د هغه د مور دتاكيد له                 

په هر صورت، هغه فعالً پدې واده                 .  وجې رافعه ته وهل وركوي           
. خوشحاله معلومېږي او ويل يې چې  د هغې خاوند اوس هغه نه وهي                 

رافعه ويل چې د ماشومانو وهل غلط كار دى، هغې واضح كړه چې                     
 :باوجود ددې نظرې هغه تراوسه هم خپل ماشومانو ته وهل وركوي

كله چې زما لومړۍ لور پيدا          .  دماشومانو وهل ښه كار نه دى         
شوه، كله چې هغه كوچنۍ وه نو ما ِډېره وهله، زه پوهيږم چې                     

نو په  .  ئماشوم بايد ونه وهل شي ځكه چې هغوي په څه نه پوهيږ           
مګر كله چې    .  همدې دليل مور او پالر بايد ماشومان ونه وهي            

زما خاوند ماسره شخړه كوي او زه په قار شم نو بيا زه خپل                            
او كله چې د كور دكارونو څخه ستړي شم او                   .  ماشومان وهم  

يو ځل ما   .  ماشومان زما خبره ونه مني نو بيا خپل ماشومان وهم           
په كور كې كالي منځل او څرنګه چې كالي ډېر چټل وه نو زه                        

او خاوند مى په كور كې ساختماني كار             .  يې ِډېره سټړې كړمه     
ه، كله چې زه د كاليو منځلو څخه فارغه شوم او بغير د چاې                اوك

له وقفې څخه خاوند مې وويل چې بايد د هغه لپاره د شپې                          
ما وويل چې د چاى څښلو څخه وروسته به                 .  خواړه پاخه كړم    

خواړه پاخه كړم، مګر هغه زما خبره ونه منله او وى ويل چې بايد      
زه په غوسه شوم مګر هغه ته مې             .  همدا اوس خواړه پاخه كړم       

په عين وخت كې زوى مې راغى او ماورته وه ويل            .  هېڅ ونه ويل  
چې بايد خپل مخ ومنځي مګر هغه زما خبرې څخه انكار وكړ او              

لكه څرنګه چې زه په        .  نځميوى ويل چې زه بايد د هغه مخ وم               
خپل خاوند په غوسه وم او هغه ته مې څه نه وو ويلي نو ما يو                        
غټه تيږه راواخيستله او زوى مې پرې وه ويشته او پر هغه مې                  

زه .  چيغې او سورې جوړې كړې چې څه درته وايم هغه اجرا كړه                
بدبختانه، تيږه د هغه په خوله ولږيدله او               .  ستا غالمه نه يمه      

 . وينې ورڅخه روانې شوي
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دا كيسه نه يوازې دا واضح كوي چې هغه څرنګه خپل قار كوم چې د                     
سخت كار يا دخاوند د غوښتنو په ترڅ كې منځ ته راغلى وي، پر                            

. ماشومانو تحميل كوي بلكه د هغې كړنالره او اخالق هم واضح كوي             
ددې پديدې لپاره يو بل مثال د ناديه دى، څوك چې د جمعه علي                           

نقشى ته    3د كورنۍ    (دريمه ښځه ده او دهغې بن د مومينې مور ده                  
هغې شرح  .  او دوي د باميانو واليت په كلې كې ژوند كوي              )  ځيرشۍ

كړه كله چې خواښې يې پردې فشار واردكړي نو بيا هغه خپل ماشومان 
 . وهي

زه هر كله په ماشومانو نه په قار كېږم، مګر كله چې زما خواښې               
زما څخه خفه شي نو بيا زه ماشومان وهم، كه چېرې لښته                           

كله چې هغه پر    ...پيدانشي نو زه هغوي پر سوكانو او لغتو وهم            
ما غوسه كېږي نو بيا زه خپل ماشومان وهم، او هغې ته وايم                     

 . چې زه صرف ستا له وجې متاثره كېږمه

د لويانو تاوتريخوالي په هكله د  2. 1. 8
 ماشومانومكلفيتونه 

ؤ چې په پراخه پيمانې سره خپرې شوي چې  د                           سره له هغو وينا       
ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي شدت او سطح د لويانو دهمغه                

وخت احساساتو پورې تړاو لري، ددې برعكس يو بله عاميانه                             
څرګندونه هم وجود لري چې كه چېرې ماشوم ووهل شي نوبايد هغه يو              

دغه نظريه په واضح ډول سره د عكسونو          .  خراب عمل ترسره كړى وي     
په اړوند د خلكو ځوابونو كې روښانه شويدى، او دا موضوع د                             
كړنالرو په څپركي كې شرح شويده، نوموړي عكسونه په ډله يزه                        
ناسته كې ښودل شوي كوم چې د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى                

كه چېرې په يو عكس كې د ماشوم په وړاندې                             .  منعكس كوي   
تاوتريخوالى صورت نيوالى وي او دا عكس يو له برخه اخستونكو                 
پواسطه تفسير شي نو هغه به هرومرو ووايې چې ماشوم حتمي يو                       

په څلورم بكس كې لومړۍ دوه ويناوى په         .  ناوړه كار سرته رسولى دى     
په همدې بكس كې          .  واضح ډول سره دې خبرې ته اشاره كړيده                     

وروستۍ دوه ويناوې د لويانو مسوليتونه څرګندوي پداسې حال كې           
دا .  چې هغو د ماشومانو په وړاندې خپله حوصله د السه وركړې وي                  

ماشوم دى چې د لويانو د قار او دهغوي د حوصلې دالسه وركولو                         
اوس په كورنۍ كې د ماشومانو په وړاندې د                                 .  سبب ګرځي    

تاوتريخوالي دا يو بله مذاكره ده كوم چې دمخه ذكر شوي اړوندو                       
 . چلندونو سره په تضاد كې واقع كېږي

پدې مرحله كې دا به ضروري وي چې هغه دليلونه او سببونه چې د كتل 
شوو خلكو څخه السته راغلي دي، وكتل شي، لكه كوم شى دى چې د                

زما په نظر دغه انځور يو هلك د هغه له پالر سره ښيې او ښايې چې دا سړى غواړى خپل زوى ويېروى ښايې چې زوى يې څه غلط كار كړى 
د كابل په ښارى سيمه كې يو پوخ سړې د عكس په كتلو دغه ځواب —.وى لكه چې بى ګفتې يې كړى وى او پالر يې غواړې چې وهل وركړى

 وركړ 

ددى لپاره چې په نن ورزو كې هلكان په چرسو اووښتې . زه فكر كووم چې دغه هلك تيروتنه كړى ځكه خو د هغه پالر غواړې چې و يې وهې
او ښايې چې دغه هلك هم له هغو څخه يو وى او پالر يا ورور يې پرى خبر شوى او غواړى چې . او د هغه په څكلو سره بد كارونه تر سره كوى

د كابل ښارى سيمه، د يو انځور په كتلو سره د يوى —.كه يو هلك ښه چال چلند ولرى نو پالر يا ورو به يې هيڅكه و نه وهې. ويې وهى
 ځوانې ښځې ځواب

 سپين سرى ښځهد جالل آباد ښار څخه، —.كله نا كله ماشومان د مور زغم ختم كړى او ځكه خو مور هغوى وهى

 د هرات له كليواله سيمې څخه يو ه ځوانه ښځه—.ماشومان مور او پالر په غوسه كوى، مور او پالر بايد ماشومان و وهى

 د   مـاـشــو مــا نــو   پـر   و ړ ا نـد ى   تـا و تـر يـخــو ا لـى   څـخـه   د   خـپ لـه   مـاـشـو مــا نـو   د   مـسـؤ لـيــت   د ر ك : څـلـر م   چـو كـا ټ 
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لويانو د نااميدي، قار يا دروحي فشار سبب ګرځي او همدارنګه د                     
 . خپلو ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي سببونه

 ېد اقتصادي نا خونديتوب غير مستقيم 2. 8
 اغېزې 

بايد د مخه وويل شي چې ددې څېړنې په مطابق د تاوتريخوالي                            
زياتوالى او كموالى د كورنيو په نسبي غريبوالي ، بې تعليم توب يا                  

دا پدې معنى هم نه دى       .  دماشومانو د شمېر زياتوالي پورې تړاؤ نلري       
چې غربت يا په كور كې د ډېر شمېر ماشومانو موجوديت د                                       

پدې برخه كې به پر هغو        .  تاوتريخوالي په عواملو كې مرسته نه كوي         
نظرياتو چې په ټولنه كې د ځواب وركونكو لخوا وړاندې شويدي،                   
 .بحث وشي، لكه دا چې ولې دوي د فشار يا نااميدي احساس كوي

كلن سړى دى او په اقتصادي توګه نسبتاً مسترح            35عبدالرسول چې   
او د نفوذ او قدرت لرونكې كورنۍ ده چې د باميانو واليت په يو كلي                  

هغه اشاره وكړه چې يو ضعيف         .  ماشومان لري   5كې ژوند كوي، او        
اقتصادي حالت د يو انسان روحې فشار څرنګه لوړوي چې په پايله                   

 :كې د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى منځ ته راځي

زما په كورنې كې د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي                          
اساسى وجه زما د كورنۍ ضعيف اقتصادي حالت او كورنى                 

كله چې زه كور ته راشم او ووينم چې يو                     .  ماحول ګڼل كېږي    
شخص دروازه كې والړ او هغه قرض چې ماته يې راكړى د هغې               
غوښتنه كوي، نو پداسې حاالتو كې زه به په خپل ماشومانو په              

. غوسه شم او همدارنګه په كوچنيو شيانو په ښځې به په قار شم             
نو ددې په ځاې چې ماشومانو سره په ارامى سره خبرې وكړم نو               

 .زه به هغوي تهديد كړم

په كورنۍ كې دا د شخص نظر وي چې فكر كوي دغه د بدني سزا ور                      
البته، هغه پدې پوهيږي، لكه څرنګه چې ذكر شوو                 .  كولو موقع ده    

ويناوو دا څرګنده كړه، چې څرنګه بيروني عوامل د لويانو په                                
احساساتو باندې اغېزه كوي او دوې اړ باسي تر څو د ماشومانو په                     

په همدې دليل شخص په پورته          .  وړاندې تاوتريخوالى اختيار كړي     
. وينا ووكې ضعيف اقتصادي حالت يو له بيروني عواملو څخه وښود            

البته، د رسول كورنۍ غريبه نه ده او په حقيقت كې دوي د نورو په                         
په ځانګړې تو   .  نسبت په منطقه كې پوره اندازه ځمكه او څاروي لري               

ټول وګړي نسبتاً شتمن     .  ګه اقتصادي ستونزې پر هغه فشار واردوي         
 . وي يا غريب د اقتصادي نا خونديتوب حالتونو سره مخامخ كېږي

اقتصادي ستونځې ددې سبب ګرځي چې خلك تر ځانګړې فشار                      
الندې راشي، او دوي اړ كېږي چې د نااميدي احساس يا حتى د                            
كمزوري احساس وكړي، نور عوامل هم كوالې شى په خلكو كې دغه                

د بېلګې په توګه، شكيب څوك چې خپلو واړه               .  احساسات وپاروي 
ورونو او خويندو په وړاندې تاوتريخوالى څرګندوي او دهغه مور او              
پالر د نورو ټولو كورنيو چې په څلور والياتو كې كتل شوي، د هغو                    

شكيب پخپله څرګند كړه چې كله هغه د كالج           .  پرتله شتمنه كورنۍ ده    
څخه كورته راځي، هغه ستړى او وږى وي نو پداسى حال كې هغه                         

د څېړنې ګروپ   .  خوښ ګڼي چې خپل خويندې او ورونو ته وهل وركړي         
پدې شك لري چې شايد هغه كالج ته نه تله بلكه هغه وظيفه نه لرله،                     

 .چې د هغه د كمزورۍ او نااميدۍ دا يو بل دليل كيداى شو

د اشخاصو بې وظيفه توب يو بل السته راغلى دليل دى چې د قار او                    
نااميدي باعث كېداي شي چې پداسې حاالتو كې هغوي اړكېږي تر                  

كامله چې په    .  څو  د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى څرګند كړي              
برخه كې معرفي شوه، هغې واضح كړه چې د هغې خاوند چې بى                     2.6

وظيفې دى يوازې پدې معنى نه دى چې هغه زياتره وخت په كور كې                    
دى بلكه همدارنګه دماشومانو د وهلو په اړوند ِډېره موقع هم السته                 

 :راوړي، ځكه چې هغه په كور كې ستومانه كېږي

كله چې  .  هغه هميشه په كور كې وي        .  زما خاوند وظيفه نه لري      
ماشومان خرابي وكړي نو هغه ورته وهل وركوي او كه چېرې زه              

هغه وايې چې    ...  ورته څه ووايم نوما هم په څپيړو او بوټانو وهي          
 . زه په كور كې تنګ شوى يم ځكه چې تل په كور كې يم

د لويې كورنۍ سره ژوند كول هم د روحي فشار  د زياتوالي سبب                           
لكه .  ګرځي او دماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي كچه لوړوي                   

څرنګه چې يو ځوان شخص د كابل په ښار كې ګډې ناستې ته وويل،                   
.  »ښځې او ماشومان د يو خاليګاه په پيدا كولو كې سره سيالي كوي            «

دا بايد هم نوټ شى، چې امكان لري په لويو كورنيو كې د                                          
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تاوتريخوالي ښكار شوي كسان د فاميل د نورو غړو پواسطه حمايه                
شي، لكه څرنګه چې د شكيب عمه يعنى ماللى د هغه خور څخه                            

همدارنګه نيا ګانې د مور ګانو څخه د توندي په مهال                   .  حمايت وكړ 
  24.ممانعت كوي تر څو دماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى ونه كړي

بې له يو څو استثناأتو څخه، د جالل اباد اوسېدونكو د تاوتريخوالى              
المل د ماشومانو د زيږيدنې لوړه كچه په ګوته كړه، چې د احساساتو                

امكان دې وي چې        .  فشار او نااميدي د تاوتريخوالي سبب ګرځي              
مخكښې ورته اشاره شوي وي چې زياتره كورنۍ په ځانګړو ناوړه                     

 . حاالتو كې ژوند تيروي

اقتصادي فشارونه، بې وظيفه توب او د ژوندون سخت حاالت هغه                  
څه د ي چې د ځواب وركونكو لخوا دوباره پدې ټينګار وشو او د                          

برخه كې د ښځو       6. 1په  .  فشار او نااميدي له سببو څخه شمېرل كېږي          
نااميدي د هغوي د كورني خپلوانو له وجې پيداكېږي او داهم په                         
ځانګړې توګه په كورنۍ كې د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي                 

همدارنګه د اشخاصو، فشار، نااميدي،        .  علت او سبب كېداي شي       
قار يا كمزوري احساسات كېداي شي چې په پراخه پيمانې سره د                        

په پايله كې، دا به دقيق نه وي            .  عواملو د ډولونو څخه وشمېرل شي        
چې كوښښ وكړو چې ديوې كورنۍ حاالت پري مقصر وګڼو، لكه                      
غربت، د ماشومانو د تاوتريخوالى په هكله، پدې اړوند داهم يو بې                 
ځايه كوښښ به وي چې هغه الرې پيدا كړو تر څو د ماشومانو په                             

 . وړاندې تاوتريخوالى كم يا ختم كړو

ددې په ځاې چې پدې ځاې كې مشاجره  وكړو، له دې څخه به دا ِډېره                      
اړينه وي چې هغه علتونه پيداكړو چې ولې خلك كله چې د فشار او                   
نااميدي احساس كوي د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى                               

پدې اړوند يو علت د فشار د اداره كولو د تكنيكونو څخه              .  څرګندوي
بى خبرتيا دى او دوهم كله چې د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى                 
ومنل شي، كه چېرې د ټولو خلكو پواسطه قبول نشي، نو خلك به په                  
پرله پسې توګه د تاوتريخوالي په اړوند د خفګان احساسات                                

 . اظهاروي

په همدې وجه، پدې بحث وشو چې دا به اړينه وي تر څو د ماشومانو                    
په وړاندې د تاوتريخوالي په روش كې عمومي تغيرات صورت                          

د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالى بايد نه صرف د منلو                .  ومومي
وړ ونه كرځول شي بلكه بې حرمته هم وګڼل شي او حتى پرې د يو                             
داسې شى تصور وشي چې په هر قيمت ورڅخه مخنيوي وشي، او                      

 . داسې يو شى چې د ټولنې لخوا ونه زغمل شي

داسې بريښې چې د وخت په تيريدو سره به د تاوتريخوالي چلند او                     
دغه تغيرات په الندې      .  همدارنګه د تاوتريخوالي كچه تغير ومومي         

برخه كې واضح شويدي ترڅو په اينده كې د الزيات تغيرات را په ګوته      
 . كړي

ځـيـر شـى چـې د كـورنـۍ اړيـكـو او                     د كورنۍ د جوړښت او د هغې تأثير په كورني تاوتريخوالي په اړوند د زيات معلومات لپاره د دغه ادارى  هغې راتلـونـكـې تـركـيـبـې مـقـالـې تـه                        24
 .تاوتريخوالو په اړوند دى
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 لپاره فرصتونهد بدلون : په مخكې الرى . 9
دغه برخه كې تاكيد كيږى چې هم د تاوتريخوالى په وړاندى د ټولنې                  

. روشونه او هم انفرادي سلوك د ماشوم په وړاندې د بدلون وړتيا لرى               
دلته لومړى په يوه كورنۍ كې د نسلونو په اوږدو كې د ماشومانو پر                   

او .  وړاندى د تاوتريخوالى د سلوك د تغيير څرنګوالى ارزول كيږى              
بيا يا په دوهمه مرحله كې په كورنۍ كې دما شومانو په وړاندې د                         
تاوتريخوالي د كچې د تغيرپه اړوند بحث كوى او د خلكو نظرونه چې             
څرنګه او ولې دوخت په تيريدو سره د هغوى په ټولنه كې د                                        

په پاى كې بحث پر دې دي چې            .  تاوتريخوالى كچه تغير موندلى دى      
څرنګه او ولى ځنو خلكو د ماشومانو پر وړاندى خپل سلوك بدل كړى             

دغه مساله يوازې دا نه ښكاره كوي چې روشونه او           .  دى او په څه دليل    
سلوك څرنګه تغير موندلى دى بلكه داهم څرګنده وي چې څرنګه                       

 .كيداى شى په راتلونكې كې منفي روشونه او سلوك بدل شى

په اوږدو كې  ونود نسل كې په يوه كورنۍ  1. 9
 بدلون 

په اكثرو مواردو كې د ماشومانو تاديب او د هغو پر وړاندى د                               
تاوتيريخوالي په اړه د خلكو ليد لورې او چلند د دى حقيقت څخه                       
متاثر كيږى چې يو وخت هغوى خپله د ماشومانو په توګه                                         

ډېره عامه وه چې د خپل        په خلكو كې دا   .   تاوتريخوالى تجربه كړى دى   
كوچنى والي د تاوتريخوالي په اړوند به يې څرګندونې كولې او ويل                
به يې چې تاوتريخوالى ډېر بد دى او نه غواړي چې په خپلو ماشومانو               

يو شمېر خلكو ويل چې په خپل كوچني والي كې               .  يې هم ترسره كړي    
يې د والدينو لخوا تاوتريخوالى ندى ليدلى او غوښتل يې چې دوي                
هم د خپلو ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي څخه كار وانخلي او                 

بياهم ځينې خلك ؤ چې د         .  خپلو والدينو ته ورته چلند ورسره وكړي         
والدينو لخوا د تاوتريخوالي ښكار شوي ؤ، او نوموړو تاوتريخوالى           
يې په مستقيمه او يا غير مستقيمه توګه ښه بيانوؤ او پخپلو                                 

 . ماشومانو يې هم تاوتريخوالى ترسره كاوه

يو ځوان سړي چې په ننګرهار كې يې د يوې ګډې ناستې په مهال                            
خبرې كولې وويل چې هېڅ كله به  هغه چلند تكرار نكړي كوم چې پالر                

 : يې په هغه ترسره كاوه

په كور كې يو وراره لرم، هغه وړوكى هلك دى، زه هغه هېڅكله             
كله چې زه   .  نه وهم ځكه چې د ماشومانو وهل ډېر بد عادت دى              

ماشوم وم پالر به مې ډېر وهلم، نو زه به هيڅكله هغه څه تكرار                  
 . نكړم چې زما پالر كول

د (ددې يو بل مثال اسداهللا چې د عبدالغالب اوښى دى وړاندې كوي                  
، هغه د څېړنې ټيم ته هغه كيسه وكړه چې            )ئنخشه وګور   مه8كورنۍ  

هغه وويل چې د سيند په        .  د پالر له خوا په لس كلنۍ كې رټل شوى ؤ              
لور تللى ؤ، كله چې بيرته كورته راغى، پالر يې ډېر په غوسه ؤ او ډېر                  
يې وواهه، ان تراوسه هغه ته د خپل پالر وهل ورپه ياد دي او له                               

 : نوموړي له وهلو څخه اوس هم خواشينى دى

هغه وهل مې التراوسه په ياد دي، او ځينې وخت ډېر خواشينى               
 . شم چې د وهلو  پر ځاي ې ولې نصيحت نه راته كاوه

هغه .  بچيانو سره بد چلند ونه كړي       5 1اسداهللا كوښښ كوي چې د خپلو       
وايي چې هر وخت خپلو ماشومانو ته وړوكې تحفې په جيب كې ساتي              

مګر بياهم هغه د څېړنې ټيم ته يوه كيسه            .  ترڅو د هغوي چلند ښه شي      
وكړه چې يوه ورځ يې خپل زوي په بازار كې ډېر سخت وواهه ان تر دې                  
چې د بازار شاوخوا خلكو ورڅخه خالص كړ، هغه نه غواړي چې د                       
ماشومانو سره د خپل پالر په څير چلند غوره كړي مګر بياهم د                               
كنترول د له السه وركولو په اساس هغه د خپلو ماشومانو په وړاندې د   

 . تاوتريخوالي څخه كار واخيست

ضياء چې د ديرشو كلو په شاوخوا كې عمر لري او يو څه زده كړه يې                       
كړې او همدارنګه اقتصاد يې هم نسبتاً پياوړى دى، د ورته احساس               

په غواړي  هغه وويل چې پالر يې كوم چلند ورسره كړى نه            .  لرونكى دى 
مګر د هغه ورور يونس چې د ضياء          .  خپلو بچيانو باندې يې پلي كړي       

كاله مشر دى، بل ډول نظر لري او د ضياء سره په استثناء توند  5 1څخه 
خويه دى، د نوموړي د تاوتريخوالي ښكار نه يوازې د كورنۍ                               

يونس پخپله وويل چې هغه د كورنۍ د           .  ماشومان بلكه ښځې هم دي      
ماشومانو او ښځو په وړاندې ډېر توند دى، ان تر دې چې د خپل ورور                
ضياء مېرمن او ماشومان هم وهي، وهل يې معموالً د څپيړې، بوټ،                 
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لغته په واسطه دي مګر ځينې وخت ان هغوي د وژلو په ګواښ هم                           
نوموړي وويل چې يو ځل يې د ضياء مېرمن په لغته ووهله او                .  ويروي

په هغه وخت كې نوموړې حامله وه، نو كله يې چې ووهله د ضياء د                         
 . مېرمنې په ګيډه كې د ماشوم الس ټپي شو

سره له دې د مركې په يوه برخه كې هغه ته ورپه ياد شول چې پالر يې نه                   
يوازې په يونس او خويندو باندې يې تاوتريخوالى كاوه بلكه د هغوي             

نوموړي دا هم وويل چې هغه او خويندې او          .  په مور باندې يې هم كاوه      
ورونه يې څومره د خپل پالر څخه نفرت كوي، او ويې ويل چې نه                           

مګر .  غواړي بچيان يې هم له هغه څخه د خپل پالر په څير نفرت وكړي               
ضياء يوازې دا ونه ويل چې يونس توند خويه دى بلكه دا يې هم وويل                 

 : چې په كورنۍ كې يې ماشومان قدر نه كوي او نه يې خوښوي

چې هغوي شوخي   .  ځلې ماشومان وهي    20كېداي شي د ورځې به   
زما مشر ماشوم شپږ يا اته        .  وكړي نو يونس يې ډېر سخت وهي        

كله چې يونس    .  كلن دى او پاتې نور ټول له هغه څخه واړه دي                 
راځي نو زما بچي داسې نه وايي چې كاكا راځي بلكه وايي چې               

 . راغى) په هزارګۍ ژبې د بې احترامي كلمه ده(اونګك 

نورو خلكو سره چې خبرې وشوې هغوي په پوره ډول پدې اند ؤ چې                     
هرډول چلند چې د هغوي پلرونو له هغوي سره كړى وي، هغوي به                         
همغه شان چلند خپلو ماشومانو سره كوي، د مثال په توګه يوه ځوان                  
سړي د ځوانانو سره د يوې ګډې ناستې په مهال وويل چې خلك خپلو               

 : ماشومانو سره هغه چلند كوى چې پلرونو يې له دوى سره كړى

مونږ تل خپل ماشومان وهو ځكه همدغسې مونږ هم د خپلو                      
پلرونو لخوا وهل كېدو، نو ورته پروسه له يوه نسل څخه بل ته                 

 . ليږدول كېږي

همدارنګه ماللۍ د شكيب د كورنۍ څخه داسې راپور وركړ چې                        
يوازې شكيب او مور يې د ماشومانو په وړاندې توند ندي بلكه د                        

ماللۍ نوموړى تاوتريخوالى د كورنۍ د يو        .  شكيب پالر هم توند دى    
 : خاصيت په توګه بيان كړ

لكه چې مخكې مې درته وويل، د ماشومانو وهل د كورنۍ                      

هم زما د يور او د       )  د شكيب پالر  (زما ليور   .  دعادت په څېر دى   
هغې د زوي په څير ماشومان وهي، يعني ماشومان په څپيړو او             

مطلب مې دا وه چې په ځينې كورنيو كې د                        .  سوكانو وهي  
ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى د يو عادت په څير وي او د                

نو زما د ليوره په       .  يو نسل څخه بل ته د ميراث په توګه نقليږي             
كور هم وهل د يو ميراث په څير دي او زه پدې باوري يم چې كله                  
شكيب واده وكړي خپله مېرمن به هم وهي، ځكه دا د يو عادت                

 . په څير دى او هغه ورسره عادي شوي دي

توند خوي د والدينو څخه زده كېږي، يعني له هغو والدينو څخه چې                  
هغوي هم توند وي او يا دا چې په يوه تونده كورنۍ كې غټيدل څوك                    

. دې ته هڅوي چې د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى ترسره نكړي               
كړي ويل چې     مركې   مګر ځينې نور خلك چې د څېړنې ټيم ورسره                    

والدينو يې ورباندې توندي نده كړې نو هغوي هم نه غواړي چې په                       
 . خپلو ماشومانو باندې توندي او تاوريخوالى ترسره كړي

نوراهللا د كابل د كليوالې سيمې اوسېدونكى چې د ديرشو كلو په                       
شاوخوا عمر لري، شپږ زامن او درې لوڼې لري په ډېر شوق سره وايي                  
چې نه غواړي د خپلو ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي څخه كار                 
 : واخلي ځكه پالر يې هم په هغه باندې هېڅكله تاوتريخوالى ندى كړى

هغه ډېر مهربان   .  زه قسم كوم چې يوه ورځ مې هم پالر نه يم وهلى           
 . ؤ او فكر كوم چې زه د هغه په وجه مهربان يم

ددې بل مثال غالم نبي دى چې د څلويښتو كلو په شاوخوا عمر لري او                
هغه وايي چې خپل ماشومان       .  د هرات په كليواله سيمه كې اوسېږي          

 : وهي او بيا پيښمانه كېږي ځكه چې پالر يې هغه نه وهل

ما د خپلو ماشومانو وهل هغه وخت پيل كړل چې ماشومان مې               
وروسته ډېر پيښمانه شوم، ځكه چې زه كوچنى وم           ...  اووه كلن ؤ  

هېڅكله مې پالر نه وهلم نو زه هم بايد د خپل پالر كړنه تعقيب                 
 . د ماشومانو وهل يوه ډېره بده د حل الر ده. كړم

هغه څه چې له دغو مثالونو او معلوماتو څخه په الس راغلل ښيي چې                
دا په دې معنى ندى چې څوك د تاوتريخوالى څخه ډكه كورنۍ كې                     
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غټ شي هغه به خامخا توند او د تاوتريخوالي پلوي كوي، بلكه حالت             
فرق كوي او ډېر پيچلې دى ځكه په ځينې كورنيو كې د ماشومانو سره              
د سلوك په وړاندې كټ مټ د والدينو كړنالرې تعقيبيږي او ځينې                    
نور كوښښ كوي چې د والدينو د هغه سلوك څخه چې په ماشومانو                    

 . يې تاو تريخوالى كړى وي، ځان وژغوري

سلوك  د وخت په تيريدو سره په انفرادي  2. 9
 بدلون او كړو وړو كې 

سره له دى په كومو ټولنو كې چيرى چې دغه څيړنه تر سره شوه، اكثره                 
د ماشومانو پر وړاندى د تاوتريخوالي اړوندو پېښو رپوټ وركول                 
كېده كه څه هم د هغو سيمو څخه چې څېړنې پكښې ترسره شوي د                         
تاوتريخوالي ډېر راپورونه ترالسه شول مګربياهم زياتره خلك په دې            
اند ؤ چې دا ډول تاوتريخوالى د وخت په تيريدو سره كم شوى دى، په                 

 . ئو ګو م چوكاټ5د مثالونو لپاره . ځانګړي ډول د تير نسل په ترڅ كې

د پورتني عمومي موافقې په خالف يو څه مخالفتونه موجود ؤ چې يو              
زيات شمېر يې د ننګرهار واليت په ښارې  او كليوالو سيمو كې په                       
سترګو كيدل او هغوي ويل چې د تير نسل په اوږدو كې د كورنيو د                       

ددې .  ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالى كچه لوړه شوې ده                           

د ورته نظر     .  ځانګړيتوب د رښتينوالي سبب التر اوسه ندى معلوم               
پدې اند ؤ چې اوس مهال هلكان او            )  نارينه او ښځې   (لرونكو خلكو    

نجونې د پخوا په پرتله ډېر شوخ شوي دي، او چې سبب به يې ورڅخه                  
وپوښتل شو نو يوازې دا به يې ويل چې اوس مهال د ماشومانو لپاره د 
شوخوالي ډېر چانسونه شتون لري او د مشرانو په وړاندې ډېر لږ ادب               

په پاي كې د ماشومانو د خرابيدو سبب د هغوي د فكرونو         . موجود دى
او اخالقو بدليدل په ګوته شول، او ويل كيدل چې د لويانو په اخالقو                

 . كې د ماشومانو په پرتله لږ بدلون راغلى

مګر ځينې وخت به د ماشومانو د اخالقي پرمختګ خبرې هم كيدې                  
يعني ويل كيدل به چې د ماشومانو اخالق د پخوا په پرتله ډېر ښه                          

د لويانو د اخالقو د بدلون په اړوند ګڼ شمېر نظرونه موجود   . شوي دي
ځينې له دغو نظرونو څخه ډېر عام ؤ چې خلكو به ويل چې داځكه                    .  ؤ

چې په جهالت او ناپوهۍ كې كموالى راغلى او خلك اوس پوه شول                 
او ځينو نورو به ددې . چې وهل د ماشومانو د تأديب لپاره اغېزمن ندي

 . اساسي سبب د فكرونو  بدلون ښوده

د خلكو په اخالقو كې بدلون معموالً دباندني مهاجرتونه په ګوته                       
كيدل او داسې به ويل كيدل چې خلكو پاكستان او ايران ته                                      

دغه ټكي  .  مهاجرتونه وكړل نو ځكه په اخالقو كې بدلون رامنځته شو           

هغوى وړه خبـر  .  اوس وخت خلك ښه شوى دى خپله غوسه په ښه توګه كنټرولوى.  اوس هغوى خپل ماشومان نه وى، خو پخوا به يې وهل
د باميان له كليواله سيمې څخه، د ځوانو نارينه وو سره د يو دله ييزه —. نه لويوى ځكه چې د دنيا په بيال بيلو برخو كې يې ژوند كړى دى

 مركې څخه يو تكى

اوس مـاشـومـان زيـات وهـل نـخـوى ځـكـه چـې هـغـوى                           .  پخوا به هر كله مور او پالر خپل ماشومان وهل خو اوس يې دومره كلك نـه وى   
د كابل كليواله سـيـمـه،     —.پخوا ښوونځې نه وو كه يو ښوونځى هم وو د كورنۍ جګړى له كبله به ماشومان تلالى نشوى. شوونځې ته زى

 له سپين سرو ښځو سره د يو ډله ييزه مركې څخه يو ټكې

د ننننۍ زمانې خلك ال اوس هم خپل مـاشـومـان وهـى،         .  پخوانيو خلكو به خپل ماشومان ډير وهل او سزا يې وركوله ځكه چې ناپوهې وه
په كليوالـه نـنـګـرهـار كـې،             —. زه دا نه وايم چې اوس خلك خپل ماشومان نه وهى خو د سزا كچه را ټيټه شوى ده.  خو سزا را كمه شوى ده

 عبدالغالب د دايا له كورنۍ څخه 

زه خپل لمسيان .  ما خپله به زما زوى كله چې كوچنى وو په رسۍ واهه.  هو، زموږ وخت دير بد وو، كله به چې ما څه خطا وكړه نورو به وهلم
 د باميان له كليواله سيمې څخه، سپين سرى ښځه —.هغومره نه وهم چې خپل زامن به مى وهل، دوى يوازى يوه يا دوه څاپيړې وهم

 د   مـاـشــو مــا نـو   پـر   و ړ ا نــد ى   د   تـا و تـر يـخـو ا لـى   د   لـږ يــد و   د ر ك   : پـنـځـم   چـو كــا ټ 
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ته د كابل واليت د ښارې  سيمې يوې مېرمن د يوې ګډې ناستې په                         
مهال داسې اشاره وكړه چې په اخالقو كې دا ستر بدلون د خلكو د                         
مهاجرتونو په وجه رامنځته شوى دى، مګر هغې داسې هم وويل چې د           
ځينو خلكو په اخالقو كې يوازې د بهرنيو مهاجرتونو په واسطه هم                    

 :بدلون را نه غللو

فكر كوم چې د كورنۍ جنګ جګړى د پيل راهيسې چې زياتره                
خلك پاكستان او ايران ته مهاجر شول، او هلته يې ډېر څه زده                
كړل، په ځانګړې توګه د كليوالو سيمو خلكو فكر په پوره ډول               

مګر يو   .  بدلون وموند او اوس هغوي خپل ماشومان نه وهي                
شمېر خلك دي چې د مهاجرتونو سربيره هم د ماشومانو په                      
وړاندې د تاوتريخوالي څخه كار اخلي چې روڼ مثال يې زما                   

 .  ليور دى چې مخكښې مې درته وړاندې كړ

زياتره وخت خلك د هغو خلكو په اړوند چې مهاجرت يې كړى داسې                
خبرې كوي چې هغوي د نوؤ معلوماتو او نظرونو سره راستانه شوي                  

د باميانو په واليت كې چې زياتره خلك يې په داخل كې بيځايه                   .  دي
 : شوي ؤ هم ورته نظر موجود ؤ

د پخوا په پرتله د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي نظر                      
اوس بدلون موندلى ځكه چې مخكې خلكو ښار او نوره نړۍ نه              
وه ليدلې نو ځكه به يې ماشومان د اوس په پرتله ډېر وهل، ما                   
پخپله د دانش كلى چې د نيم ساعت په واټن كې پروت دى، كله               

 . هم نه ؤ ليدلى

يوازې په مهاجرت باندې هم ټينګار نه كېده چې ګواكې په ټولنه كې                   
يې د ماشومانو په وړاندې د خلكو چلند ته بدلون وركړى وي، ولې                     
بياهم ځينې خلكو ويل چې په ځانګړې توګه يې اخالق تر تأثير الندې                

 : راغلي، لكه څرنګه چې يو د پاخه عمر سړى داسې بيانوي

ما درې ځلې خپل زوي ډېر سخت وهلى، مابه خپل ماشومان ډېر 
مګر نړۍ او نور خلك مې وليدل نو اوس خپل بچيان نه                  .  وهل

 . وهم

په باميانو او هرات كې يو څو ځلې خلكو داسې وويل چې ماشومانو               (
يې هم نړۍ وكتله نو كه يې ډېر ووهو نو هغوي به ښار او يا ايران ته                           

 .) تېښته وكړي

عادله ګل يوه كونډه ښځه چې د څلويښتو كلو په شاوخوا عمر لري او                 
د خپلو والدينو سره د كابل په كليواله سيمه كې يوځاي اوسېږي، د                   
 : رسنيو رول چې د خلكو د نظرونو په اړولو كې يې لري، داسې بيان كړ

كال په كال د خلكو نظرونه بدلون مومو، سږ كال خلك د پروسږ             
كال په پرتله ډېر پوهيږي، راتلونكى كال به خلك د سږ كال                       

نو ځكه كال په كال د خلكو ذهن                   .  څخه ډېر معلومات لري        
پراختيا مومي او نوي شيان السته راوړي او د ټلويزيون،                         

 . خبرونو او نورو ځايونو څخه نوي معلومات ترالسه كوي

كلن هلك چې  د كابل اوسېدونكى دى وويل              27همدارنګه خليل يو     
چې  هغه د ايرانى تلويزيون څخه د ماشومانو د وهلو په اړه پروګرام                     

 هغه وويل . ليدلى و او دا يى زده كړى و چې  وهل څومره بد كار دى

ما له ايراني تلويزيون څخه ډېر څه زده كړل او اوس پوهيږم چې                  
كه چېرې دوى اشتباه     .  د ماشومانو وهل څومره ناوړه عمل دى         
 25. كوى نو بايد د هغه المل و موندل شى

د ماشومانو د تاوتريخوالي د كچى  په راټيټيدو كى د هغوى تعليم د                 
په خاص ډول په       .  ځواب وركونكو له خوا يو ښه دليل وپېژندل شو                

له همدى امله   .  كليواله باميانو كى چېرې چې  دغه تحقيق تر سره شوى          
د دي داليل چې  . پدې وروستيو كي يو لومړنى ښوونځى جوړ شوى دى

ماشومان ولى ښونځي ته وليږل شى او د تاو تريخوالي په را ټيټيدو                  
په دې لومړي مثال كې       .  كې څه رول لري هم په تفصيل سره بيان شول             

رحيم د باميانو اوسېدونكى  خپل نظر داسې بيان كړ چې  د ماشومانو               
 .ښونځي ته تلل د هغوى په چال چلند څومره مثبته اغېزه لري

تلونكې تركيبې مقالې كې چې د كـورنـۍ د         د يادونې وړ ده چې په عمومي توګه د مشهورو رسنيو نظر له دغو دوؤ څخه منفى دى، او د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره په هغې را       25
 .اړيكو او تاوتريخوالي په اړوند ده، ژور معلومات ترالسه كوالي شى
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كه زه ووايم چې  زه خپل ماشومان هېڅكله هم نه وهم تا سو څه                   
فكر كوى؟  په تيرو و ختو كى ښونځى نه وو خو اوس ښونځى                   
شته او ډېر ښه ښونكي پكښى ښوونه كوي او هغوى ته نظم او                  

هغوى ته وايى چې  يو بل ته سالم وكړى  او                   .  ديسپلين ورښي 
اوس ماشومان له مخكې    .  جګړې نكوي او نظافت ته پام و كړي        

 . څخه ډېر با ادبه دي

ددې سړي ورور  نظير خپل وړوكوالى د خپلو ماشومانو سره مقايسه               
 . كړ او ويى ويل چې  ښونځى د ماشومانو پر روزنه مثبته اغېزه لري

اوس موږ ماشومان نه وهو او نه پوهيږم چې  موږ مور او پالر                    
خو اوس موږ ماشومان نه      .  ښايى موږ به شوخي كوله     .  ولې وهلو 
ښايى چې  هغوى به شوخى نه كوي خو زه په دې تر اوسه نه                .  وهو
د مثال په   .  اوس موږ  ته ماشومان  د ښونځى قصه كوى            .  پوهيږم

ډول دوى د خپلو د شميرو  او د خپلو ټولګيوالو په اړه موږته                     
 . وايې

ټولو كسانو خپلى تجربې د خپلو زده كړو په هكله او دا چې  زده كړه                      
يوې .  ددوى د ماشومانو په اړه په چال چلند كې څه تآثير لري بيان كړې              

كالو وه دوه واده شوې او دوه پيغلې لوڼې او             35مېرمنى چې تقريبآ د     
يو زوى يې الره ا و په كابل كې اوسيده په وړكتون كې يې كار كاوه او                   
په څو روزنيزو پروګرامونو كې يې برخه اخيستې وه ويې ويل چې  دا                  

هغه .  اوس په دې پوهيږي چې  له ماشومانو سره څرنګه چلند وشي                     
وويل چې  مخكې لدې چې  په دغه  روزنيزو پروګرامونو كى برخه                         

 . واخلي خپل ماشومان به يى په څپيړه يا لرګي وهل

يوه بله مېرمن چې  ديبا نوميده او په هرات كې په يوه لومړني ښونځي                 
كې ښونكې وه وويل چې  هغى د خپلو تجربو له مخى خپلو زده                                
كوونكو ته د ديسپلين او د تاو تريخوالى د نه كولو په هكله ډېر څه ور                

هغې د يوى شاګردى په هكله چې  درس به يى نه ويلو  او                   .  زده كړيدي 
بيا به دې وهله وويل چې  دغى شاګردى بيا په دې وجه ښونځى                                

د څو هفتو وروسته هغه نجلى بيرته راستنه شوه او ديبا هوډ             .   پريښود
ديبا زياتوي چې     .  وكړ تر څو هغه وهڅوي چې  نور زحمت هم وباسي                

وهلو ټكولو ښه نتيجه ورنكړه ځكه هغه اوس غواړي چې  زده                                 
 .كوونكې وهڅوي

صادق يو پنځه ويشت كلن ځوان چې  دننګرهار اوسېدونكى دى او                   
پنځه د لسو كلو څخه كم ماشومان لري وويل چې  هغه د شرعى                                
كتابونو په لوستلو كى دا زده كړل چې  د ماشومانو په وړاندې                                

 .تاوتريخوالى څومره خراب كار دى

زه له هغوى سره ښه چلند كوم او په ښو او بدو كارونو يى                               
مخكى به يى چې  كله خراب كار وكړ نو په څاپيړه به مې               .  پوهوم

وهل خو اوس د شرعى كتابونو  له لوستلو وروسته او له لويانو              
ما دا زده كړل چې  د ماشومانو بايد درناوى وشي او ددوى سره                

 . په مينه چال چلند وشي

هغه دا هم وويل چې  اوس هغه ماشومانو ته د وهلو په ځاى هغوى ته                     
 . نصيحت كوي

دا فصل ددى ښكارندوى دى چې  اكثراً ځواب وركونكي پدى عقيده              
د پام وړ   .  دي چې  په كورنيو كې تاوتريخوالى  څه نا څه كم شوى دى                   

. خبره ده چې هر چا چې دا خبره كړى نو دا يې يو مثبت ګام هم ببلى دى                     
دغه خبر بيا هم د دغه كتاب مونډيز باور پياوړى كوى چې كه څه هم په                
كورنۍ كې د ماشومانو پر وړاندى تاوتريخوالى منل شوى دى خو په               

 . بشپړه توګه د منلو وړ ندى

هر هغه څه چې په ټولنو كې د تاوتريخوالى د كچو په بدلون باندى                         
مثبته اغيزه كړى، د هغو په هكله له خلكو سره د بحثونو او همدارنګه              
د هغو عواملو پيژندنه چې د افرادو د سلوك په بدلون كې يې د اصلى                 
داليلو په شان عمل كړى، په پام سره، د امكان وړ دى چې د ال زياتو                       

د رسنيو او مهاجرتونو مثبتى اغېزې       .  بدلونونو لپاره فضا هواره شى     
خلكو ته ددي زمينه مساعدوي چې په نورو ټولنو كې خلك د                                
ماشومانو سره څنګه چلند كوي او دوى ته په دې اړه نور نظرونه پيدا                 

همدارنګه، د وړكتون د ښوونكې په توګه يوې ښځې په ځانګړې  . كوي
زده كړه څخه تر السه كړل چې بايد د ماشومانو د روزلو په اړوند خپل                  

د ښوونځې يوى ښوونكې د انضباط تجربې هم           .  آند ته بدولن وركړى    
او د بل شخص ځانى اسالمي كتابونو       .  هغه د سلوك بدلون ته وهڅوله     

ښونځي ته د ماشومانو تګ هم د               .  مطالعه د الر ښونې سبب شوه            
 . ماشومانو لپاره د دسپلين د ښه ژوند الره په حيث و پيژندل شوه
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كورنيو كې د ماشومانو پر وړاندى د                           هپه دې څېړنه كې  پ                  
تاوتريخوالي په هكله زيات نظريات او د تاوتريخوالې پر وړاندى                   
سلوكونه وړاندې شول او د دى نظرياتو په رڼا كې  د تاوتريخوالي                       

د پاى فصل    .  عوامل و څيړل شول چې اكثرآ د لويانو له خوا پيښيږي               
كې د لويانو له خوا د ماشومانو پر وړاندى د تاوتريخوالى په كچو كې 

او هغه پر دى بنسټ په ګوته شوى           .  د بدلون لپاره الرى په ګوته شوى        
جې په كورنيو كې د ماشومانو پر وړاندى د تاوتريخوالى كچو او د                   

 تاوتريخوالى په اړه د افرادو د سلوك څنګه بدلون موندلى دى 

په كورنيو كې د ماشومانو پر وړاندى د تاوتريخوالي پوهه د دغو                      
مواردو توپير پر بنسټ څرګنديږى؛ د ماشومانو پر وړاندى خشونت              

له )  په زياترو كورنيو كې عام او معمول سلوك ګڼل كيږى           (منل شوى   
دى سره په توپير چې د ماشومانو پر وړاندى خشونت د منلو وړ دى                     

تاو تريخوالى د مشرانو له خوا د ماشومانو پر وړاندى اخالقاً ښه                     (
په داسى حال كې چې د ماشومانو پر وړاندى د خشونت               ).  سلوك دى 

لپاره د خلكو رټل د ټولنې لخوا غير معمولې خبر ده خو زياتو خلكو                   
سره چې زموږ څيړنيزه ډلې خبرې وكړى هم په دى پوهيدل چې                                
تاوتريخوالى ماشومانو ته زيان ور رسوى او هم دا احساس درلود چې       

 . تاوتريخوالى د ماشومانو د تاديب لپاره ښه الره نده

په دى پاڼه كې څرګنده شوه چې لويان پر ماشومانو باندى د                                     
هغوى ددى  .   تاوتريخوالي په رواني او فزيكي اضرارو څخه آګاه دى           

په اړه هم ښه پوهيږي چې ښه مور او پالر خپل ماشومان څرنګه په ښه                  
دغه راز دا هم و پتيل شوه چې څومره او په څه اندازه              .  توګه روزلى شي  

ځواب ويونكي خپل حالت او په خپلو كورنيو كې د ماشومانو پر                        
دغه .  وړاندى د تاوتريخوالي د پېښېدو عامل تعبير او تحليلولې شي          

پوهه او خبرتيا د نارينه او ښځو، زړو او ځوانو، شتمنو او غريبو،                       
 . تعليم يافته و او بې تعليمو په منځكې ټولو سره شته

دا هم معلومه شوه چې د وګړو او ټولنو نظريه د جسمې سزاګانو په بڼه                
ددى پر ځاي    .  تاوتريخوالى د ښه والي او بدوالي په اړه يو شان نه وه                

خلك پر دى آند دي تر څو د ماشومانو د دسپلين لپاره ښې الرې چارې 
اكثرو خلكو نه يوازې دا چې ددى كار مخالفت          .  تر غور الندې ونيسي   

نه كولو بلكه دې ته هم تيار و چې تر څو دداسې مسايلو په وړاندې                        
دا څيړنه د وګړو  د نظرياتو تر            .  بحث ته خپل چمتووالى څرګند كړي        

منځ توپير په دې اړه چې د ماشومانو سره څنګه چلند وشي هم را په                      
دا توپير كه څه هم په ټولنو كى په عامه توګه ليدل كېږي                   .  ګوته كوي 

خو د خلكو اكثريت په دې باور دي چې د ماشونو په وړاندې                                    
تاوتريخوالى ښه كار ندى او كه څوك يى كوي هم په ځينې خاصو                        

ځينې خلك د ماشونو په وړاندې  د تاوتريخوالى         .  حاالتو كى بايد وي   
د هر ډول  سره مخالف وو او دې ته هم چمتو و چې د نورو خلكو سره و                    

 . غږيږى تر څو د هغوى نظر او كړنې ته په دې اړه تغير وركړي

په عام ډول داسې اټكل كېږي چې په كورنيو كى د ماشومانو پر                            
وړاندى په تاوتريخوالي برالسى كيدل ډېر ګران كار دى، لكه څرنګه               
چې د ملګروملتونو د سر منشي د ماشومانو په وړاندې د                                        

د ماشومانو په وړنداې پر      ”:  ريپوټ كې راغلې    2006تاوتريخوالى په        
تاوتريخوالي په كورنيو كې په هر ډول  برالسى كيدل ډېر ګران كار                      

په دې اړه په كورنيو كى كاركول ګران كار دى ځكه په اكثرو                          .  دى
دا كيداى شى تر يوه حده صيحيح            “  .ټولنې دا يو شخصي كار بولي         

خبره وي خو دا ددې سبب نشي كېداي تر څو خلك په كورنيو او ټولنو           
د .  كې د ماشونو په وړاندې  د تاوتريخوالى د بحث څخه منع كړي                       

څېړنې لپاره د معلوماتو د راټولولو په پروسه كې دا ثابته شوه چې په                
يوه آرام چاپيريال كې د ډاډ وړ تسهيل كونكو په مرسته نر او ښځې نه                
يوازې دې ته حاضر و چې د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي بحث 
وكړي بلكه هغوى ددې چمتوالى هم وښود تر څو هغه خاص كړه وړه په              

 . ګوته كړى چې دوى به د خپلو ماشومانو په وړاندې كول

پنځه اساسى داليل چې د ماشومانو پر وړاندى د 
 :تاوتريخوالى سبب ګرځې

لمړى،  ځينې خلك جسمي سزاګانې د ماشومانو د ښې روزنې                 •
 .لپاره يوه ښه الره ګڼي

دوهم، بل هغه خلك چې داسې سزاوې دماشومانو د ډېر بد                        •
سلوك په حالت كې  دهغوى لپاره سزايې ګڼي چې دا ورستى الره 
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ده، خو دا پداسې حال كې وي چې داسې ميندى او پلرونه د                         
خپلو ماشومانو د روزنې لپاره د دسپلين د نورو الرو چارو څخه              

 . بيخبره وي

دريم، د ميندو او پلرونو هغه تشويش چې د خپلو ماشومانو د                   •
راتلونكې په باب او دا چې دوى به په راتلونكى كې و ټولنې                        
سالم غړي نه شي، او د دسپلين د نورو الرو چارو څخه د بيخبرى              
په صورت كې هغوى ته د  جسمي سزاګانو د وركولو باعث                           
ګرځي، پداسې حال كي چې دوى پدې پو هيږي چې ددوى وهل                

 . ټكول ښه كار ندى او يوه موثره طريقه نده

څلورم، كله نا كله ذهني فشار او خواشينيتوب ميندي او پلرونه              •
په كورنيو كې  د       .  پر ماشومانو باندي تاوتريخوالى ته اړ باسي         

لويانو تر منځ د ترخو اړيكو موجوديت او اقتصادي ضعف د                    
 . ذهني فشار او خواشيني احتمالي  عوامل ګڼل كېږي

د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى په ټولنه كى په پراخه          :  پنځم •
پيمانه رواج لري او خلكو ته د يو عام كار په شان ښكاري، او                      
پدې اړه د ټولنې په عام ډول  د منفى قضاوت تغيرول آسانه كار                  

 . ندى

 :  د پاليسۍ او پروګرامونو لپاره وړانديزونه

هر هغه پروګرام چې د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالى د                     •
مخنيوي لپاره كار كوى بايد له دى خبرى اګاه وي چې په ټولنه                   
كې د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالى د منفي نتايجو يو                   
عمومى درك موجود دى او خلك په دې پوهيږى چې                                     

.  تاوتريخوالى د ماشومانو د روزنى او هڅولو لپاره ښه الره نده              
ځكه خو د عام پوهاوي پروګرامونه بايد خلك د ماشومانو د                    

 . روزلو په نورو مهارتونو او الرو چارو باندې سمبال كړى

د روزنې نور مهارتونه او الرې چارې بايد د هغو موسساتو له                     •
خوا د مختلفو ټولنو په مرسته طرح شي چې په دې اړه كار كوي                  
تر څو ډاډه شى چې دغه الرى د افغانستان د بيالبيلو چاپيريالو              

راز راز كورنيو او ټولنو        ډيرو  سره مناسبې دى، او د افغانستان      
او ځكه بايد ډاډه شى چې له تاو تريخوالى            .  لخوا به اختيار شى    

څخه پرته د ماشومانو د روزلو دغه الرې د افغانستان په                              
 .  چاپيريال كې د پلى كيدو وړ دى

د روزنې نور مهارتونه او الرې چارې بايد په ټولنه كې په                                •
دا كار د رسوخ د         .  مستقيمه توګه تدريس او پرى بحث وشي             

، مال امامانو، نرسانو    )نارينه او ښځو  (  خاوندانو لكه سپينږيرو    
 . او ښونكو له خوا په ټولنه كې په ښه توګه تر سره كېداي شي

څېړنې داسى خلك هم په ټولنو كې په ګوته كړل چې د ماشومانو               •
د داسې خلكو څخه    .   و  په وړاندې د تاوتريخوالي كامآل  مخالف

په ټولنه كې د عام پوهاوي په تبليغ او روزنيزو كارونو كې د                        
موثرو پروګرامونو په الره اچولو سره  د تاو تريخوالي د مخنيوي 

 . لپاره ښه ګټه اخيستل كېداي شي

د ټولنې د هڅولو لپاره پكار واچـول شـي تـر         بايددا پروګرامونه  •
څو پورې د هغه كسانو سره چې د ماشومانو سره تاو تـريـخـوالـى     
كوى مرسته وكړي چې د هغوى په وړانـدې تـاوتـريـخـوالـى بـس              

 .كړي

دا پروګرام او كمپاين بايد د ټولنې د هڅولو لپاره پكار واچول                 •
شي تر څو خلك په دې باندې قانع شي چې د ماشومانو په                             

(وړاندې تاوتريخوالي په ټولنو كې د منلو وړ كار ندى               حتى د  . 
فكري فشار او خواشينيتوب په حال كې هم  د ماشومانو په                         
وړاندې تاوتريخوالي په ټولنو كې د يو نورمال او قبول شوي                    

 .)سلوك په حيث نه پيژندل كېږي

سره د وركشاپ د مباحثې په مهال چې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې لخوا په كابل كې د يـوه كـنـفـرانـس پـه تـرڅ كـې تـرسـره شـو د                            )  زياتره يې پخپله افغانان ؤ( د سيالو ډلو      26
نوموړى بحث چې د افغانستان د څـېـړنـې      هم مورتوب او پالرتوب نورې الرې چارې د ماشومانو د تأديب لپاره تر بحث الندې ونيول شوې، او همدارنګه په باميانو، هرات او ننګرهار كې 

او ګڼ شمېر نظرونه وړاندې شول ترڅو پدې پوه شي چې په افغاني ټولنه كې  د مـورتـوب او           .  او ارزونې او د بشر د حقوقو د نړيوال كميسون لخوا ترتيب شوى ؤ، تربحث الندې ونيول شو
 . پالرتوب لپاره د تاوتريخوالي څخه بغير كومې نورې الرې چارې د تطبيق وړ دي
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د فكري فشار او خواشينيتوب د اداره كولو مهارتونو  ته وده                    •
وركول او په كورنيو باندې د هغو د تاثيراتو په اړه  پوهاوى به                    

هم د ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي په مخنيوي كې                          
 27.مرسته وكړي

اليسې په اړوند يې سپارښـتـنـې هـم       ې پلكه څرنګه چې پدې څېړنې كې د ماشومانو د تاوتريخوالي په اړوند د افغانستان د ملي پاليسۍ په اړوند ذكر ندى راغلى او همدارنګه نوموړ     27
مانو د تاوتريخوالى يادونه پـكـښـې شـوې       اشوندي بيان كړي، مؤلف به د ماشومان په وړاندې د تاوتريخوالي په اړوند قوانينو كې تغير راولي په ځانګړي ډول په هغو قوانينو كې چې د م

پـه  .  مګر د نوموړي قانون احكام د افغانستان په قوانينو كې نه دي اضـافـه شـوي       .  ې ترالسه كړك 994 1اپريل     27افغانستان د ملګرو ملتونو د غړيو هيوادونو د كنوانسون غړيتوب په .  ده
څـو مـاشـوم د ذهـنـي او جسـمـي تـاو                     تـر    نوموړي كنوانسون كې داسې راغلي چې د تړون غړي هيوادونه بايد ټول قانوني، اداري، ټولنيز او د زده كړې تدبيرونه تـر الس النـدې ونـيـسـي              
ي سرپرستانو يا نورو هغو كسانو چـې د    نونتريخوالى، ناوړه ګټې اخيستنې، ناوړه چلند د استثمار او جسمي ګټې اخيستنې د مخنيوي په برخه كې كله چې ماشوم د هغه د مور او پالر قا

د تړون ټول غړي هيوادونه بايد زيانمنو دوديزو درملنو د له منځه وړلو په اړه ټول اغېـزمـن او ګـټـور         ;  ) ماده9 1: 1(دغه پالنه يې په غاړه وي بايد د ماشوم څخه هر ډول حمايت او پالنه وكړي 
هېڅ ماشوم د ځورنونې، سپكاوي نه ډك عمل او ترغير انساني او ناوړه چلنـد النـدې     )  الف: ( د تړون لوري هيوادونه بايد ډاډ ترالسه كړي چې;  )ماده 3:24(اقدامونه تر الس الندې ونيسي 

او بايد وړ اقدامـونـه     ; ) ماده 37( لونو د ټيټ عمر لرونكو كسانو دپاره د جرمونو د ترسره كولو په صورت كې د هميشني بند او مړينې سزاګانې بايد ورنه كړلي شي ك ) 8 1( نه واقع كېږي تر 
كورنۍ سره د بيا يـو ځـاي كـېـدو او د             د  تر الس الندې ونيسي تر څو هغه ماشوم چې د وسله والو شخړو د سپكاوي وړ عملونو، زياتي، ځورونې، استثمار او نورو تيريو قرباني شوى وي
د ملـګـرو   ) ( ماده 39( وي بهير ګړندى كړي رناهغه د ژوند د ښه والي په اړه وړ چارې ترالس الندې ونيسي دغه ښه والى او سمون بايد په داسې چاپيريال كې رامنځته شي چې ماشوم ته د د

Global Ini(د الزيات بحث او معلومات لپاره ټولييز نوښت ) )989 1دسمبر  A/RES/44/25 )1 2ملتونو عمومي اسامبله، سند  a ve  (             ته ځير شى چې د ماشومانو پـه وړانـدې د بـدنـي
 : د ماشومانو په وړاندې د معمول تاوتريخوالي پاي ته رسول. يادونې په كې شوي دي) 2006(سزا د پاي ته رسولو 
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