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 یعقوب کوهکن
 



  

 

 « یعقوب کوهکن» 

 

ايستااد  وتودم ك كتت جاوجتت      كودكان و نوجوانان عزيز ! روزي دم يكي از كورس ها
شدم خانمي از جسئول كورس راجع وت پسر خورد سال ختود جتي پرستد س جستئول     

 كورس گفت : پسر تان چت نام دارد و در كدام صنف درسي است ؟  
م اسم پسر خود را گرفت و اضافت كرد : فكر كنم وتت صتنف ستوم استت  ك اجتا      خان

درست نمي دانم كدام جضمون و يا سمسار را جيخواند س لطفأ وت جن وگوييتد ييتا او   
 وت كورس جي ييد يا خير ؟  

جن وسيار تعجب نمودم و وا خود فكر كردم كت اين چگونت جادر است كتت تتا هنتوز    
ش كدام جضمون را جيخواند س ييا وقاي از خانتت جيررايتد   درست نمي فهمد كت پسر

 وت كورس جيرود و يا جاي ديگري ؟  
جاأسفانت هساند والديني كت يا وت علت جشكالت زياد و يا وتي اعانتايي وتت تعلتيم و     
ترويت دخاران و پسران خودك از رفاار و كردار فرزندان شان در ويرون از خانت وكلتي  

 ويخرر جاند  اند س  
توجت وت اينكت ارتراط داشان جعلمان ) كورس ها و جكاب ها ( وا  والتدين تتان وتت     وا

حال شما جفيد وود  و اكثر جشكل هاي تان وا اين تماس هتا حتل جيشتود ك وكوشتيد     
شما خود ايتن ارترتاط را جيتان جعلتم و فاجيتل تتان ورقترار نماييتد س ستعي كنيتد           

 ور كورس و جكاب جلب نماييد سعالقمندي فاجيل خود را وت درس و تعليم و اج
يگاهي جعلمان شما از وضع فاجيلي و يگاهي فاجيل از جسايل داخل صنف تتان جهتت   

 تعيين روش ها وراي وهرود وضع درسي تان جفيد و ثمر وخش خواهد وود س
جعلمان جحارم ك وخصوص يناني كت كودكتان ختورد ستن را درس جيدهنتد عمي تأ      

ورقرار كردن ارتراط وا والدين كودكان وضتع روحتي   جاوجت اين جوضوع واشند كت وا 
و خانوادگي شتاگردان ختود را وهاتر درر كترد  جتي تواننتد س همدنتان پتدران و         
جادران اين جسئوليت را وعهد  دارند كت هيدگا  از فضاي داخل كتورس و صتنف و   

 يا جكاب فرزندان خود غافل نمانند س  
واشد ك اجكتان جرتاال شتدن وتت اجترا        روز در حال تغيير جيهر عزيزان ! چون هوا 

فصلي ويشار شد  جيرود س ضرور است تا زياد تر وقت خود را در خانتت وگررانيتد و   
 از لراس هايي  اسافاد  نماييد كت در اين فصل جوثر و جفيد واشد س
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 يكودر وت جطالعت اوعاد جخالف رشد يروانشناس
كودر در هتر جرحلتت    يازهاين يدر كودرك وررس

و  يريشتگ يو پ يفرزنتد پترور   يهتا سرک كيرشد
در كودكتتان  يرفاتتار ايتت يدرجتتان جشتتكالت روحتت

 حيكت در اداجتت وتت رتور خالصتت توضت      پردازديج
 سميدهيج
 در کودک یطالعه ابعاد مختلف رشدم  -1

 كيروانت  كيعتارف  كيرشدك اوعاد جخالف جسم جرحث
وسسس را جتورد   ياخالق كيشناخا يهاييتوانا كيايشخص
كتودر وتا    يس روانشناست دهتد يقترار جت   يوررس
 يهتا و جطالعت همت جانرت رشتد در حتوز    يوررس

 ديت تا شتما واوان  كنديرا فراهم ج يطيجخالفك شرا
كودر خود وتا او ارترتاط    يجاناسب وا سطح رشد

الزم را جاناسب وا ستن   يهاو يجوزش ديكن قرارور
 سدياو اعمال كن

 یکودک در هر مرحله رشد یازهاین یبررس  -2
دارد كتت   ييازهتا ين يدر هر جرحلت رشتد  كودر

رار قت  تيت در اولو ازهاياز ن يجاناسب وا سن او ورخ
كتت   شتود يواعث جت  ازهاين نيس توجت وت ارنديگيج

 يازهتا يو ن اوتد يكودكاان جطاوق هنجارهتاك رشتد   
 جناسب رفع شوندس ياو يوت ش اشيو جسم يروح
 یطالعه در مورد سبک فرزندپرورم -3

در  ياز جوضتتوعات اساستت يفرزنتتد پتترور ستترک
 نيو دانتش والتد   يكودر استس يگاه يروانشناس

 يجناسبك فرصا يفرزند پرور يهاو يدر جورد ش
 نتد  يتا در ي يورديكودر فراهم ج يورا يياساثنا
واشتدس در   يسازگار و ودون اختاالالت روانت   يفرد

داردس  يريچشمگ ريثأفرد ت يروان يسايواقع در وهز
در هتتر ختتانواد  جمكتتن استتت تعتتداد   نيهمدنتت

وتا سترک    ييواشد كت ختو  يشتنا   ريفرزندان جاغ
را فراهم كنتد   يطيشرا واندتيج يفرزندپرور يها

رشتد و   يوترا  طيشترا  کيت تا همتت فرزنتدان در   

 سرنديقرار وگ شرفتيپ
 یرفتار ای یو درمان مشکالت روح یریشگیپ  -4
كتودر   يكت در روانشناست  ييهااز حوز  گريد يكي

 يو رفاار يجشكالت روح ردكيگيجورد توجت قرار ج
كودكتان درر   نكتت يدر كودكان استس وا توجت وت ا

در  يختود ندارنتد و از ررفت    جاناتياز ه يحيصح
جشتتكل دارنتتدك وتتروز  زيتتختتود ن جانتتاتياوتتراز ه

استتس در   عيشتا  اريها وست در ين يجشكالت رفاار
درجتان ين اقتدام نشتود جمكتن      يكت ورا يتصور

 ياجدهايشوند كت پ ليترد ياست وت اخاالالت روان
 راتيتحتت تتاث   يكودر را وت كل يين زندگ يجنف
 س  دهديقرار جخود  يجنف

 متداول سواالت
شتكل   نيينكت واتوانم فرزنتدم را وتت وهاتر     يورا -

 انجام ودم؟ ديوا يكنم چت كار تيترو
 يسلسلت اصول كلت  کيكودر  تيترو يرور كل وت

كمتک كننتد     اريوس توانديشروع ج يدارد كت ورا
اصول الزم است كتت   نياز ا يواشدس در كنار  يگاه

 يهتا ا خوانتدن كاتا   هموار  ارالعتات ختود را وت   
جشتاور وتاال    کيدر ارتراط وودن وا  ايو  يروانشناس

 سديداشات واش يجوف  تيترو ديتا واوان ديورر
ستال هستامس    10فرزند كوچک تر از  3 يجن دارا -

يجوزش اصول جخالف وت كودكانم دشوار استت و  
ين هتا   يتمتام وقتام را وترا    نكتت يدر رول روز وتا ا 

 يدگيها رست وت همت ين نمتوايوازهم نم گرارميج
 كنم چت كار كنم؟

 شيپ ياتان را وت گونت يجوزش كودكان ديكن يسع
زجتان   کيت را در  ياصتول جخالفت   ديكت واوان ديورر

س وتت رتور   ديت وده ميكودر خود تعل 3واحد وت هر 
 يرا وترا  يتي جثال اگتر قترار واشتد كتت كمتال گرا     

   3 شينما   کيوا  ديتوانيج ديده حيكودكاناان توض
 وحید اهلل                   سديكار را انجام ده نينفر  ا
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 کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

 -ژولنیه   -زمننیه  -ذلی   -دانشینار  -جواجیه  -حسین   -چهار شانه -جوشان -ثبات -نگیتش
 -گلنیار  -کننی   -قضیاوت  -فرسخ -غهیر -عالی -ظهور -طلوع -ضربه -صادق -شکر -ساع 
 . وسوسه -نوپرداز -من بان -لبنک
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-قرصیهار  -فراغی   -غیارتگران  -عفی   -ظریی   -طعنیه  -ضمایر -صراف -شعبان -سخی
 . لطاف  -گرماسنج -کفران

 یعقوب کوهکن



و  ردنی بگ منکه آگاهانه تصیم  میاموزنبه کودک خود ب چطور
 رد؟یخود را بپذ یهامنتصم جهننت
آن آگیا    یجیه نخود، حه و میرز و نت  منکه ما از تصم یوقت
. میرنی خیود را بگ  منراح  تصم النبا خ منتوانیپس م م،نباش
 منخود را از آن محهود  خارج کنی  یکه اگر پا مندانیما م

 منحفی  شیه  بمیان    یدارد و اگیر در محیهود    یچه عواقب
 خواهیه یمان می آن طور که دل می. ما حق دارس نچ جهننت

 به خود ما دارد. یو بستگ منکن یزنهگ
ها هیر روز بی ر    . آنشونهین مکال یروز  نما ن کودکان
ها بیا حیه   آن ییدادن و آشنا ادیشونه. وق   یتر مو ب ر 

. در حیال حاضیر کیه    رتیر یحیا  اسی  نیه د     نو مرزها هم
هیا  بیه آن  هناس  شروع کن شانیرو شنپ یترمشکالت کم

 شیتر ن. بهنی آگانیه را آمیوزد ده   یرنی گمنتصیم  یهامهارت
خودشیان   یکیودک  یر هیا در دو که آن ییهایرنگمنتصم
و اگیر   سیتنه نن یبی ر  و مهمی   یلنخ یهامنتصم رنهنگیم

. حییهاقا از انهازنییهیهیا را در دردسییر نمی  غلی  باشیینه آن 
 گونه اس   یکودک ا کی هگا ید
انجیا    ایی ها دانشگا  ردیپذ ینمرات بر رو رنثأراجع به ت ما

صیحب    شیود یکه بیه عنیوان سیابمه محسیو  می      یکار به
  یی کیه شیما در ا   ی نچ س نن  یلبته منظور ما ا. امنکنینم

 یمهمی  یهیا منها و تصممهارت هندهیم ادیها دوران به آن
 یمنتصیم  یحتی  توانهیتان اصالً نمکه کودک  یا ای ستنهنن
 که دردسرساز باشه. ردنبگ
دادن حیه و مرزهیا بیه     ادیی اس  کیه   یمعن  یواقع به ا در
قب آن را بیه آنیان   درس  و عوا یرنگمنها، مهارت تصمآن
 نیه ، یتر در آب ر  یهامنتصم یها را براو آن دههیم ادی

  یییبییا ا نییه یکییه اگییر در آ ی. بییه طییورکنییهیآمییاد  میی
بیا آن   یبرخیورد کردنیه بتواننیه بیه راحتی      هایرنگمنتصم

 یمنهیر تصیم   ردنی گیمی  ادیی  ینر  کننه. او حت پنجهودس 
 فکرد باشه.و به  ردیآن را بپذ هیدارد که با یاجهننت

کودکـان   یحد و مرز ها« کودکان هوشمند»گفته کتاب  طبق
هیا    یو محیهود  یکی ی نف یهیا   یمحیهود  دو نوع است:

مهیم   یلی نکودکیان خ  یبرا یکی نف یها  ی. محهودیفکر
س  به خیاطر کمبیود اطالعیات و      یاس . کودک شما در ا

درسی  و غلی  را از هیم     یتوانه بیه راحتی   یتجربه اد نم
 .دهه صنتشخ

خیودد اسی .    یو سیالمت   نی امن یبیرا  هیا  یمحهود  یا
هیا اسی .   آن یرنادگیی در رابطه بیا   یفکر یها یمحهود

ذهینش در   شیود، یشخص محسیو  می   کیکودک شما هم 

 جیاد یا ییهیا  یخیودد محیهود   یحال رشه شما هم بیرا 
 و را  و رود مخصوص به خودد را دارد. کنهیم

ن دادن عواقییب را  نشییا  ی. بهتییرهنییرا مشییخص کن مرزهییا
  یی اسی  کیه ابتیها ا     یی ا هیا  یو محهود شانیهامنتصم
. بییه طییور م ییال هنییخودتییان مشییخص کن یهییا را بییرامییرز
 ایی بیه آن دسی  ب نیه و     هیی تیان نبا کیه کیودک   ییهیا  نچ
کیه    یی ا ایبه آن جا برود  هیتان نبااس  که کودک ییهاجا
 .هیرا بشو شیهااوقات دس  یبعض هیبا

  یی . اهنی هیا مشیخص کن  آن یبیرا   نن یرفک یها یمحهود
 یتیان هنیوز آمیادگ   اس  که کودک ییکارها ها یمحهود

انجیا    هنی اول یهیا انجا  آن را نهارد. اما  ز  اس  که قیه  
 یکیار را بیه راحتی     یی تا بعهها بتوانه ا ردنبگ ادیکار را   یا

نگیا  کیردن او را کیم     ونی یزمان تلو هنتوانیانجا  دهه. م
 بپردازد. یگریانجا  کار د تا به هنکن
کیه بیه    هنی کن  یهیها  یها را طورآن یو کنجکاو ها  نانگ

فمی  بیه آن فکیر کنیه.      که ینه ا ردنبگ ادیدنبال آن برود و 
هیا  آن یبا برنامه و کنترل شه  باشیه و بیرا   هیآموزد شما با

هیا را مطیابق   آن یهیا ی ز  را فراهم کنیه. آزاد  ییراهنما
 .هنر دهخودشان قرا  نظرف

را بیه کیودک آمیوزد     یرنی گمنتصیمم  یهیا مهارت چطور
 منبهه

 ریتصیو  کیی هرکیها    م،یی سیه تختیه کاغیذ دار    اول: حالت
هیا را   از آن یکی یکیه   هنتان بخواهمختل  دارنه. از کودک

انجیا    هیی کار را با  یا»:  هینانتخا  کنه و بردارد. به او بگو
 «.مینگویتان را مانتخا  یجهن. بعه نتهنبهه
کیار را ناخواسیته انجیا       یی ا منکیه بیهان    یما بهون ا اک ر

  نمسیوول  یاس  که میا تمیام    یکار ا  ی. مشکا امندهیم
بیهون آن کیه    مندهی یکودک قرار می  یانتخا  را به عهه 
هیا  میورد آن   ی. در امنده حنها توضآن یاول قواعه را برا

 .کننهیچه انتخا  م ینهاننه و برا ی نچ یحت هیشا
کیه   یراهنی نامیروز پ  یبیرا  هناز او بخواه هیطور م ال، شا به
بپوشیه را انتخیا  کنیه. کیودک در طیول روز       خواههیم

بپوشیه کیه    یلباس هیپس با دههیانجا  م یادیز یها نفعال
 باشه،   یراح  و خرا  نشهن

 را نهانه.  یاما خو  کودک شما ممک  اس  ا
از  یعکیس میوتر  بلوز سرخ رنی  بیا    کی ادیبه احتمال ز او

کیه بپوشیه.    کنیه یآن را انتخا  می  یرو یکارتن یهاچهر 
کننیه. در    نی شان را ک که لباس هنهست  یشما مها  نگران ا

 او خسته   یهاآخر هم از دس  انتخا 



 .هنکنیو با او دعوا م هیشویم
امیا بیه    هننهاشته باش یو با او کار هینشو یاس  عصبان ممک 
وانییه بلییوز قشیین    یهاقا نمییکییه امییروز حیی  هینییاو بگو
را بپوشیه   ادیازبی  هنبلوز سف هیرنگش را بپوشه بلکه باسرخ

خیاطر گیود   . بعیه شیما او را بیه   شیود یکه حتماً ناراح  م
 .هنکنیو ناراح  شهن جنجال م تانیهانهادن به حرف

 .  س نکار عاد نه ن  یواقع، ا در
کیه   یدر میورد لباسی   یکودک شما در طول روز با خوشحال

. به انتخیا  خیودد   کنهیبپوشه فکر و انتخا  م خواههیم
 کنیه یو ذوق می  کنیه یخودد افتخار می  یریپذ نو مسوول

قشنگش را امروز بپوشیه. شیما از انتخیا       نکه قرار اس  بول
کیار    یی امیا ا  هنی کنیجنجال م اوو با  هیآیتان نماو خود
موضیوع خیودد     یی شیود و ا  هنی کیه او ناام  شودیباعث م

 او به دنبال دارد. یبرا یتریواقب منفع
قبا از رفت  بیه بسیتر    توانهیکه م هینممک  اس  به او بگو ای

کیه فلیم     نتماشا کنیه. همی   یابرنامه ای یخوا  فلم کارتون
 گیر ید هینی بیه او بگو  ه،نتما  شه و وق  خیوا  رسی   هنشید

را  هنیی چیون کیه او فلیم د    س نداستان گفت  ن یوق  برا
 اس .انتخا  کرد  

چون داستان خوانهن قبیا از خیوا  شیما     شودیم هنناام او
اس  که شیما بیه     یمورد ا  یدوس  دارد. مشکا ا یلنرا خ

 گیر یرا انتخا  کنه د هنیکه اگر او فلم د هیااو از قبا نگفته
 .س ناز داستان گفت  قبا از خوا  ن یخبر
 یادیی را  حیا را ز   یی ا هناوقات ممک  اس  فکر کن یبعض

: کنیه یمی   یی از مراجعه کننهگان تعر یکی. هیاگرفتهسخ  
از  یکی ی یکه پسر  کوچک بود میا بیا هیم بیه مهمیان      یوقت»

را بیه فرزنیه    یکیودک  یکیه بیه تیازگ    مندوستان خود رفتی 
 منونی کیه پسیر سیه    کرد یگرفته بودنه. م  فکر م یخوانهگ

 رفتار کنه.   هیبا یکه چطور دانهیا  مساله
هیا عاشیق کودکیان    هسیتنه. آن  یمنصم ارنزوج با ما بس  یا

را بیه   یکیودک  شیهنه یهستنه و چون خودشان طفا دار نم
 گرفتنه. یفرزنه خوانهگ

خوشیحال   یلی ندوسی  دارد. خ  یلنها را خپسر م  هم آن 
هیا بیرود و دوبیار  همیان قیهر      آن شنبود که قرار اس  پی 

 از ذوق شیه نکنه. در واقع هم اف یها دراز آن عالقهتوجه و 
  یی شه  بابی  ا  هنناام یلنخ خودد بنه نبود. م  یپا یرو

ها اضافه شیه  بیود   به جمع آن هیکودک جه کیموضوع. 
که به او حیق انتخیا      یو م  از پسر  انتظار داشتم بهون ا

را   یتیر و درسی   نهنانتخابش را بب یهانهیبههم او حتماً گ 
 اگر م  هم نباشم. یانتخا  کنه حت

. قبیا  میشا  آن جا دعیوت شیه   یهم براروز بعه ما باز چنه
بیا پسیر  صیحب  کیرد  و بیه او       منکیه حرکی  کنی     یاز ا
 رفتار کنه. یکرد  که چطور یادآوری
هیا اضیافه شیه     کودک تاز  بیه آن  کیبه او گفتم که حا   

  یی ا هیی که نبا  ی. امنبا او خو  رفتار کن هیاس  که ماهم با
چنیه   ی  حتی طرف و آن طرف بهود و آرا  صحب  کنه. م

او بیا خیود  آورد  کیه سیرد را گیر        یبرا یبازتا اسبا 
 کنه.
    پسیر  بعیه از   یخود گذش . در واقیع حتی   یلنشب خ آن
وسی    خواس یشروع به حرف زدن کرد چون نم مهندق ۱۵

کیه گرفتیه بیود     یمنحرف آن کودک بپرد. چیون از تصیم  
خیودد را   منتصیم  یجهننت یبود و حواسش بود. حت  نمطم
 شیهیا . اصالً هم  ز  نبود که عواقب انتخیا  دانس یم هم

داد  کیه   حنتوضی  یاو به سادگ یکنم بلکه فم  برا هیرا تهه
 «رفتار کرد. هیچگونه با ها نموقع  یدر ا

اسی .   یکی ی رشانیدو : سه ورق کاغذ که هر سه تصو حال 
تان کوچک  اس  و بیه  که کودک یزمان یبرا  نموقع  یا

انتخا  کردن و سر و کار داشیت  بیا    ،یرنگمناو مهارت تصم
 اس . یکاربرد یلنخ ه،ندهیم ادیآن را 
اسی  کیه اول     یشان ادادن عواقب انتخا  ادیرا    یبهتر

کیه   هنداشیته باشی   ادیی داشته باشه. البته بیه   یانتخاب هیبگذار
که حتماً قیادر بیه    هنقرار ده شانیرا برا ییها نحتماً موقع

 هنی اول یهیا منتصیم   یی شما ا هگا یالبته از دانجا  آن باشه. 
 هم نهارد. یادیعواقب ز

 خواهنیه یکیه می    نبه همان انتخیا  بیول   میبرگرد هیبگذار
تیان  کیودک  هیکه خودتان دوس  دار یبلوز  کیبپوشنه. 

خیودد   هینی و بعیه بیه او بگو   هنی آن را بپوشه را انتخا  کن
 انتخا  کنه که کها  را دوس  دارد بپوشه.

 یانتخییابش در آن روز بییه عهییه    یجییهنو نت  نمسییوول 
سیاع  بعیه نظیرد عیو  شیه       کیی خودد اس  و اگیر  

 لباسش را عو  کنه. هینگذار
از  هیاگیر متوجیه شیه    شیود، یتر مکه کودک ب ر   نهم

 یشیتر نعمیا ب  یبیه او آزاد  ه،یی آیبیر می   یپس انجا  کیار 
در  هنی . به طور م یال بیه او سیه تیا حیق انتخیا  بهه      هنبهه

کیها    دانیه یمی  گیر یکیه د  رسهیم یروز کی. یکیعو  
کیه   دانیه یانتخا  کنه. به مرور زمیان هیم می    هیلباس را با

 .شهلباس بپو یچطور
 ،  کودک سه ساله کی یاوقات برا یگاه
. معمیو ً  هنی کنیبپوشه را انتخیا  می   هیکه با یلباس دخود
   ها نموقع ای یگرفت  عکس خانوادگ یبرا



  

خیودد   یموارد را بیه عهیه    هنبمخاص.  یو رفت  به جاها
 .هیبگذار

. بیه میرور   ردنگیم ادیرا   نو همه چ شودیکم کالن مکم او
خودشیان   یپیا  یرو هیی کیه با  رنیه نگیمی  ادیی ها زمان آن

 .رنهنبگ منو چگونه تصم ستنهیبا
 یتیان را بیرا  عما کیودک  یآزاد یبه خوب هنشما نتوان اگر

میورد بیه مشیکا      یدر ا هناو مشخص کن یبرا یانجا  کار
    عمیا کودکیان باعیث     ی. کم کیردن آزاد هنکنیبرخورد م

 .شودیها مآن یهننا ام
کودکیان   یکه قرار دادن چنه حق انتخا  بیرا   یا خالصه

 شیتر نها را بعما آن یشرط که آزاد  یمهم اس ، به ا ارنبس
خیودد را از   ی  نتان انگصورت کودک  یا رندر غ هنکن

 یهیا، نحیو   بیه آن  شیتر نب یادن آزاد. بیا د دهیه یدس  م
 ادیی  شیان یانتخا  کیردن و سیر و کلیه زدن بیا آن را بیرا     

 .هندهیم
مختلی  را روبیه    یهیا سه ورق کاغیذ بیا شیکا    سوم: حالت

انتخیا   هیر    یجهنتفاوت که نت  یاما با ا هناو قرار ده یرو
 ،یمنفی  یجیه نهیا نت از آن یکی ی. هنی ده حنکها  را هم توض

  یی نیهارد. امیا ا   یخاص یجهنآن نت  یآخر م ب  و یگرید
و  ریمربیوط بیه کیها  تصیو     جیه نکه کیها  نت  هینگویرا نم
 اس . ا انتخ
شیان  بیه کیودک    یممکی  اسی  والیه     نموقع  یا یبرا
در  خواهیه یکیه می    نی هرچ تواننیه یهیا می  کیه آن  نهیبگو
را بخورنیه.   ننیه نبیمی   نی م یرو ایی  یالمار ن نکاب خچال،ی

و  داردیبیر می   خچیال یاز  ینیرنشی  کیم ال بعه او به طور 
اگیر   هی. شیا کننیه یجنجال ماو و پهر و مادرد با  خوردیم

 هیی اسی  کیه نبا   یجی   میوارد   ینیرنکه شی  گفتنهیبه او م
 .گرف یرا نم منتصم  یبخورد او ا

سییرا  شییان دوسیی  دارنییه کییه کودکییان  شییترنب  یوالییه
هیم  اسی . کیودک    هنی مف شیان یبرونه چون برا جاتو نم

 دارد. یاجهنکه هر انتخا  چه نت دانهیاصالً نم
کیه   هیی آیمی  شنامیا اک یر اوقیات پی     س نکار عاد نه ن  یا

کییار را انجییا    یییبییهون آن کییه متوجییه شییونه ا  یوالییه
 کیی  یبیرا  شنهادنپ کیتان . ممک  اس  به کودکدهنهیم

و  هنییناام یلیینخییودد خ منو بعییه او از تصییم هنییبهه یبییاز
که انتخا  کنه قبیا از خیوا     هینبه او بگو ایشود.  ماننپش

قبیول   یمختلفی  ایی هیا را بیه د   انتخا  هنو بم نهکتا  بخوا
 که انجا  دهنه. هیو نگذار هننکن
شیونه. اگیر    جنکودکیان گی   شیود یباعث می  ها نموقع  یا

و ممیررات خیاص خودتییان را     نقییوان یانجیا  کیار   یبیرا 

 حناضح توضی تان آن را به صورت وکودک یاول برا هیدار
 .هنده

و  هنی دهیانتخیا  قیرار می    یبیرا   نی سه موقع چهار: حالت
    یجیا  ینیرنشی  کیی  یرا انجا  دهی  یکه اگر اول هینگویم
را از دسی    ینیرنشی  یرا انتخا  کنی  یو اگر دوم یرنگیم
 .اُفتهینم یهم اتفاق خاص یو سوم یدهیم
هیا  و بیه آن  دههیبه کودکان حق انتخا  م ها نموقع  یا

  یی در انتظیار دارد. ا  یاجیه نکه هیر انتخیا  چیه نت    هینبگو
شیما   یهیر دو  یبیرا  نیه یگ   یتیر و مناسب  یبهتر  نموقع

 منتیان درسی  تصیم   کیودک  شیود یکار باعث م  یاس . ا
 ادیی گرفت  و دسی  و پنجیه نیر  کیردن بیا عواقیب آن را       

تمیا    یکیه بیا آگیاه    دهیه یرا م  یامکان ا هان. به آردنبگ
 چه به.و شان را انتخا  کننه، چه خو  وا خ دل نهیگ 
 ادیی هیا  را بیه آن  یرنی گمنتصیم  یجهننت یتمام  نموقع  یا
در  هیا جیه نعواقب و نت  یکه ا دههیم ادیها . به آندههیم

مهیارت را در    یو ا رگذارنهنثأهم هستنه و ت یواقع یزنهگ
 .کنهیم  یها تموآن
 یتیان تمیام  ککیود  یرنی گمنقبا از انتخیا  و تصیم   حتماً
 حنتوضی  شیان یو عواقب هرکها  را بیرا  یانتخاب یهانهیگ 
 شیرف  نپ نیه نزم  یها در اتا مهارت آن هنو مشخص کن هنده

 کنه.
 ی :ریگ جهینت

کیه اک یر    مندانی یمهیم هسیتنه. البتیه می     ارنو مرزها بسی  حه
 یبیرا  یادیی ز یهیا  یدوس  نهارنه کیه محیهود    یواله

خالقانیه   ینگیران کارهیا   أرهیا اک ی  کودکان قرار دهنه. آن
کیه   یننکیودک و قیوان   ینیه  یها بیه آ کودکان هستنه. آن

و دوسی  نهارنیه    کننیه یکننه فکر می  یرونپ نه یدر آ هیبا
و کار کردن بیا آن را تجربیه     ناز حا  قوان انشکه کودک
حیه و    یی کننه. اما نبیود ا  یکودکان کودک هیکننه. بگذار
 دارد. یربهت یجهنها نتآن یمرزها برا
ممکی  اسی  بیه     یکی ی نف یهیا  یبیهون محیهود   کودک

او  یفکیر  یهیا  یبرسیانه. بیهون محیهود    بنخودد آسی 
خیودد   یبیه رشیه ذهنی    یو بیه درسیت   یبه خوب توانهینم

شخص بی ر    کیاو به عنوان   یمحهود  یبرسه. بهون ا
هیا  . و آنردنی گینمی  ادی ی نها چ. راجع به عواقبشودینم

ها نبیود  و فمی    آن انبا  م  وق چنه انکه دن کننهیفکر م
العمیا م بی    او هستنه که به انتخا  کودک عکیس   یواله

 هنییتوانیکییه میی ییتییا جییا هنییکن ی. سییعدهنییهینشییان میی
و آمیوزد   هنی بی ر  کن  هیا  یتیان را بیا محیهود   کودک

 محمه یعمو                                                .هنده

 



تصوويوولي  او  سهيال او مسعود دماڼۍ په دالېزونوکې يو

       پووووه اې  يووووې لووووه ولومامانووووه وپواوووو    ولو  ووووه داسوووو اد

 غالم محم ميمنګي تصويووباله 

مالوموا  وغواو     مېلمنود اسو اد پوه اې  لوه ولومامانوه

  ه اس اد دفارياب وويو  دميمنوې اوسوې ونوب وبالوه او 

 يڅه پوانيس له:ورته ون ې در په اې  يې

داسوې مالوموا   په دريڅه کې دماڼۍ خبويال ځوانويانو توه

 ورکول:

پووفيسووور اسوو اد غووالم محموو  ميمنووه تووي د ېووواد تووو   "

لمويوز کوې دميمنوب اوه اوار کوې  ١٢٥٢پوه کوال  انځورتو

له  نو سوو   زيږدلب دی له ماشوم وب نه يې دانځورتوۍ

       چوووېمينوووه د رلودلوووه اودا  نوووو يوووې لوووه  وووا  تووووی نوووه  

 داميو عب الوحمن خا  ډاکټو و  زد  ک  

دلووووېو  کوووال کوووې دانځوووورتوۍ بوخوووه کوووې ١٣٠١پوووه کوووال 

ډولوه  ١٢زدک ولپار  د الما   ېواد توه ووې او  ل وه يوې 

 موو ې بويوواوو پووه پايلووه کووې الموواني   نوونووه زد  کوو ل د

 اسوووو ادانو ورتووووه دپووفيسووووورۍ لان دسووزرون ووووا  او

ۍ ک  اسو اد دمينيواتورۍ پوه بوخوه دو وردو يوکو   وډ ډالو

سوب  يوې ريالسو ي  او کالسوي   کې  ډ کارکاو  اود  نو

 و  له روغني او آبي رنګونويې ډېوکاراخيس  

او نووواز  پوووه  کوووې پوووه کابووو  کوووې وفوووا  ١٣١۴اسووو اد پوووه 

 عاشاانواوعارفانوکې خاورو ته وسپارل شو  

اثار لوه غوبوي  په لوي يځ کې تو تحصي  وروس ه يې ځينې

 سو   ډ ورته والب لوي  سب 

خوو پوه ملوي  د نوموېې د اثارو کوو  شومېو نوه دی معلووم

 ډوله آثار مو ود دي  ١١تالوۍ کې د نوموېې 

پووه عموپووه  کلنووو ٦٢کووال کووې د  ١٣١٤اسوو اد ميمنګووب پووه 

کابوو  کوووې وموو  او  نووواز  يوووې د عاشوواانو او عارفوووانو پوووه 

 وسپارل شو  " غالم محم    يو  کې خاورو ته

 اموون درلووودل چووي درسوو ه ور  بووهز بزتووو دری ېزويووو 

توځي ل او خپ  وخ  به يې عبث تيواو   د دوی  تاراوز

ان ي ونب وېو   او  وو  دغه کار   د بزتوو لپوار  د زيواتب

کلووه بووه يووې پووه دې سوووڅ کوواو  چووې  نګووه دوی کوواراو 

 راوبولي اوله بيواري  خه يې وژغوري  زيارته

او د موګ پوه بسو و  ور  کله چي بزتو ناروغه شو يو 

پووو خپلووو زامنووو غووږ وکوو  چووې دد  پووه  نووويې  پويوووو 

راز  وېان ې راټول شي چې د يو ډيو مهډ او ارزاو نا 

نه يې خبو کان ي   کله چې يوې زامون پوود  راټوول شوول 

ورتووه وې ويوو : زمووا خووو و   نووو د  موو  ور واېاو  او

زامنو! ما س اسو لپار  په خپ  ملوي  )زموو( کوې يوو  

خزانه خ وه کو ې د   غوواېم چوې تاسوو پووې خبوو  غټه

 ک م 

يې په بي   غږ پووې وکو  : ووايوه پوالر  ! خزانوه زامنو 

  دې چيوته خ ه ک ی د ؟ 

وويو  : ز  او  درتوه وايوډ   او   وه دا چوې تاسوو پالر 

زمو  تو بڼ ون ې پټيو  باي  د خ ې ک ې خزانب لپار   

  )کونيزو زموو(   ه بوخه واېوی چې    

مخووووب لوووه دې چوووې بزتوووو خپلوووه خبوووو  پوووای توووه وکووون  

خزانوې ځوای  ورسوي او په ټاکلب پټي کې د خ ې کو ې

 وايي  له خبو ولوي  او م  شو 

امنووووو ز د پووووالر تووووو م نووووې وروسوووو ه  دد  دری واېو 

يومونه او کلنګونه راواخيس     خپلو ځموو ته ورغل  

ود  کب وک  او په ډيو  لږ  م او د پټيو په اېو لويې پي 

   يې د خپ  ملوي  ټوله خواور  پوه دابو  مو  را واېولوه

خو خ ه ک ی خزانه يې و نه مين لوه  کوه  وه  وډ دوی 

او خزانه يوې  وډ و نوه  په دی کار سو  ډيو سټوي شول

مين له خوله کار سو  بل  شول او کله چې ځموه وکوول 

حاصو  تووسوه شوو   نوو دغوه حاصو  توو پخووا  شو  او

ځموه اه  چب دوی په خپ  کار سو  ډيو زيا  ؤ  ځوه

 اېولب او پس ه ک ې و  

 وو پ پووو   موون  م غووه وخوو  د خپوو  پووالر پووهزا د بزتووو

  شوووووول چوووووې د   وووووه خ وووووه کووووو ې خزانوووووه چيووووووې و 

دوی پوه کوار  دوی دا حايا  پي ا ک  چوې دغوه خزانوه د 

 کب ن     شوې و  او بس 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز هاي گرم تاوساان زياد خسات  در يكي از
و جاند  شد  وودمس زيرا وتت خانتت كتت جتي     

داخل شوم ناگهان وال هايم وت جالي  خواسام
كلكين ين خورد  سر و رويم افگار شدس حاي 

چپم در جالي ونتد جانتد و نزديتک وتود      پاي
   ودست انسان ها گرفاار شومس

جشتكل ختود را ختالص كترد  و      وت وستيار 
امس چتترت زد  و در ستترگردان جتتي گشتت 

زجانت هتاي قتديم    گرشات ها غرق وودم كت
جا چي خو  زنتدگي داشتايمس زيترا وعضتي     

سوراخ هتاي كتالن    جالي ها پار  جي وود و يا
توانستايم وتت يستاني     جتي   جي داشت و جا

داخل اتاق ها شويم و ساعت ختود را تيتر و   
اجا حتاال از جتالي هتايي     شكم را سير نماييمس
كت سوراخ هاي ين وستيار   اسافاد  جي كنند

جي واشتد و جتا نمتي تتوانيم داختل          خورد
 اراق ها شويمس

صورت ين روز وعد از گشت و گترار   وت هر
   حوصلت شدم ك زيترا كلكتين   وي   زياد وسيار

نشدس ناگهان يادم يجتد كتت از    وي جالي پيدا
دوساان خود كمک وخواهم لترا فتورن نتزد    

اليكتت  قتانغوزر رفتام و در ح   جادر كيتک و 
نفسک ك جتي زدم و از گرستنگي پاهتايم دم    

ها نزديک شتد  و جوضتوع    نداشت ك وت ين
 را گفام س
قرتول كردنتد و تصتميم گترفايم تتا       ين ها

 دسات جمعي كار را شروع كنيمس
وين ينها قد جن ولنتد وتود ك ين دو ك دور   در 

جتالي   وين را ورايم دادند تا كدام كلكين وتي 
كردم س اجا نايجت  را پيدا كنم س وسيار كوشش
ناگهتان    شتوم   نداد ك نزديک وود كت نا اجيد

ديتتدم كتتت كلكتتين هتتايش جتتالي   خانتتت را
نداشتس وسيار خوش شتدم و وتت دوستاانم    

شدس جا كاجيتا  شتديمس    گفام كت شكار پيدا
اجا روز جا گم شد  نا وقت شب و همتت جتا   

 تاريک شد  وودس

در حاليكت از خوشحالي در لرتاس   جادر كيک
هايش جا نمي شد گفتت : ختودت ختو وتال     

كلكين داخل شد  جي تواني ! جا  داري  از را 
   چطور كنيم؟
گفام : تشويش نداشتت وتاش در    جن ورايش

خانت هاي كت كلكين هايش جالي ندارد ك ي  
هم وي جالي جي واشتد س شتما جتي     رو هايش

 وت يشپز خانتت توانيد از را  ي  رو ها خود را 
رسانيد  و در ينجا واهم يكجا شد  و اوضتاع  

 را جطالعت جي كنيمس
داخل يشپز خانت شديم عجتب ستيل و    وقاي

وخيالم كت صاحب خانت جهمتاني   تماشاي وود 
   داشت س
هاي رنگارنگ در ظروف جخالف در خوراكت 

يشپز خانت واقي جاند  وتودك جگته هتا هتم     
اشتغال  داشتاند و قترآ يشتپزخانت را     جشن

 كرد  وودندس
داني از كثافات پر و از قسمت پتايين  كثافت 

هم سوراخ شتد  وتود ك ويلتودگي هتاي ين     
وريجد  وودس خوشتحالي جتا از ديتدن     ويرون

اين صحنت ها انداز  نمي شدس وتوي كثافتات   
وراي جا جانند عطر گال  خوشترو استت    كت

در هر ررف پراگنتد  و وتت دجتاا جتا جتي      
 رسيدس

شپزخانت يک سطل سرلچ و ي در ررف ديگر
 شكسات وود كت توتت هاي نان و



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريز  هاي كيک و كلدت را در وين ين پوپنک 
زد  وودسظرف هاي ناشسات و ديگ ستيا  و  

 س حامأ شتير سرلچ را ديدم كت از شير پر وود 
 جتن هتم   را وراي چاي صرح خريد  وودنتدس  

پرووال خود را در كثافت داني ختو  داختل   
دوساان  ساخام و چند دانت جيكرو  را كت از

هميشت گي ام جي واشند گترفام و در ديتگ   
وتا   شير يتک زيتر غطتت يتي زدم و شتير را     

جكرو  يلود  ساخامس در همين وقت ديدم 
 هم رستيدند  كت جادر كيک و ديگر دوساانم

 گفام : چرا ناوقت اجديد؟ وت ينها 

گفت : نزديک وود در وتين يوترو    جادر كيک
ها يدرس خانت را غلط كنيمس اجا همتين وتوي   

داني يشپزخانت و غرا هاي سرلچ جتا   كثافت
    را كمک كرد تا يدرس را پيدا كرديم س تو خو
جي فهمي كت حه ساجت جا نسرت وت انستان  

   قوي و حساس استس ها
فاصلت هاي وسيار دور وتوي غترا هتا و     جا از

كثافات را احساس جي كنيم و ختود را عاجتل   
 رسانيمس جي

وقتتت قتتانغوزر هتتم دوستتاان  در همتتين
ديگرخود را كت عرارت از گرو  چرچرر هتا  

كرد  و يكجا رسيدندس ينها وعتد   وودند ك خرر
از جيلت در وين كثافت داني وت ررف ظترف  

 روان شدندس ناشسات و ديگ سيا  هاي
خود را رساندم و ديدم كتت در وتين    جن هم
كرا  داشي استس از خوشتحالي وتال    ديگك 

 ها خود را تكتان داد  ك شتكم را ختو  ستير    
كردمس وار ديگتر ختود را وتا كثافتت يلتود       
 ساخات و در وين لعتا  كرتا  داشتي ك چنتد    
جتتالق زدم و جيكتترو  هتتا را در ينجتتا رهتتا 

   نمود  و پرواز نمودمس

چشمم در كنج يشتپزخانت وتت ووتتل    ناگهان 
دواي ضد حشرات افااد كت از خنتد  گترد    

وتتا ختتود گفتتام در   درد گرفتتتس  هتتايم را
نظافت جراعات نشتود دواي ضتد    صورتيكت

 حشرات چت فايد  خواهد داشتس

صورت وا ظرف هاي ناشستات و غترا    وت هر
هاي سرلچ يشپزخانت خو  ستاعت جتا تيتر    

   شدس
ين نووت اتاق ها وود س وا هتم حركتت    وعد از

 كرديم س در اتاق كالن صاحب خانت وا جهمتان 
ها خوا  وودنتد سدر وتين جهمتان هتا يتک      
پسرر نيز غرق خوا  وتود  و ولنتد ك ولنتد    

و پتف جتي كتردس وقاتي وتت او نزديتک        خر
فهميدم كت وا دهن ناشستات ختوا     ك شديم

 كرد  س زيرا ارراف دهنش چسپنار و پتر از 
كثافات وود س دهنش ووي ود جيتداد سشتايد   
 كت ييسكريم خورد  وود س فورن وتت ليستيدن  

و چنتد   لب هتا و دستاهايش شتروع كتردم    
نيش جحكم نيتز زد  ك وعتد از ين جيكترو     

كثافات را كت وا خود يورد  وتودم ك وتت    هاي
 دهنش رها ساخات   قصد دل ختود را از  كنج

 انسانهاي وي نظافت گرفامس
خوشحالي جتا هتم درهمتين وقتت      جشن و

شروع شد جي رقصيديم و از خند  نزديتک  
هتر نفتر را كتت نتيش جتي       وود ضعف كنيمس

زديم   چنان ناراحت جي شد كت وا سيلي وتت  
جالتتب اينكتتت فكتتر  ستتر و روي ختتود جيتتزدس
رد  ك اجا جا وت وستيار  جيكرد كت جا را از وين و

والشتت پنهتان شتد  و وتاز      چاالكي در كنار
 حملت جي كرديم و نيش جيزديمس

از جهمانتتان وتتاز جانتتد  وتتود   دهتتن يكتتي
   جيخواسام داخل شوم اجا



جادر كيک پيش از جن داخل شد   ديدم كت
و زير زوانش را جي ليستيد س نووتت را وتت او    

حوصتتلت كتتردمس خالصتتت ين شتتب ك  دادم و
شب پتر ختارر  و جتالري وتود كتت هرگتز       

 فراجوش نمي شودس

دلم راقت نيتاورد  وتاز هتم وتت      روز ديگر
ررف همان خانت رفام كتت نايجتت عمليتات    

نزديک وريتنم س ختود را در يتک     شرانت را از
گوشت تاريک اتاق پنهان ستاخام و وتت گت     

خانت گتوش دادم كتت چنتين     هاي كالن هاي
استد وتا    جي گفاند: وستيار جانتد  شتديمس    

 پدرش در شتفاخانت جانتدن س نايجتت ختون    
جالريا تشخيص شد  استتس   اسد را گرفام ك

از خوشتتحالي نزديتتک وتتود فريتتاد وتتزنم و 
كت قهرجان انا تال جتر  جالريتا در     وگويم

 اينجا وجود دارد اجا از احساسات جلتوگيري 
نمود  گوش ها را خو  تيز كردم تتا يختر   

 گ  را وشنومس
خانت وت ستخنان اداجتت داد  چنتين    صاحب 

گفت: وضع صحي اش وسيار خترا  استت     
جوقع وت شفاخانت رسيد اگر نت  وت خو  شد

خدا جيداند كت چت واقع جي شدس داكاتر هتا   
سيروم دادندس جتن فكتر جتي     عاجل ورايش

كنم اسد ويدار  را پشت جالريا گزيد  واشتد  
كلكين هاي جتا جتالي نتدارد و     س وت خارريكت

خندق پيشروي خانت جا هم زياد وقت است 
نشد  است س جهمتاني رفتان    كت پار كاري

 الي فاجيل اسد زهر شدسوا
گ  در گوشم جرنگ كرد كتت جرتادا    همين

در ييند  را  جا وسات شتودس خصوصتا اگتر    
پتار كننتدس وتا اوقتات تلختي و       جوي ها را

 انديشت هاي دور و دراز وت ررف سترز  زار 

فوترال ارفال در پارر كتت نزديتک    و چمن
همان خانت وودك رفتامس در ينجتا خنتدق ي     

وتود و دوستاان جتن جمتع وودنتد       اسااد 
سجميعت جا جمع شد و ين خانت را فراجتوش  

 جصروف پالن هاي وعدي شديمس نمود  و

چند روز واز هم رترف همتان خانتت     وعد از
روان وودم ك ديدم كتت چنتد نفتر وتا ويتل و      

وستايل جصتروف پتر كتردن      كدال و ديگر
خندق هساند ك جتن هتم ختود را در ع تب     

خام ك گلتويم از  ستا  ورگ هاي درخت پنهتان 
غم فشرد  جي شدك و افسوس جي ختوردم  

از كجتا غترا    كتت وعتد از ايتن كجتا وتروم و     
 ودست وياورم ؟

را نيز شروع كرد  وودنتدس وستيار    دوا واشي
جگر خون شدم س غمگين و افسترد  از ينجتا   

نمودمس روز ها گرشت ك اجا دلم قترار   پرواز
هم وتت   و يرام نت داشتس چند هفات وعد واز 

!  ان جنط ت رفام ك اجا جيدايند چت ديتدم هم
خانت را نيافام س هر قدر چهار ررف را ديدم 

يتک   وت نظر نياجد س در عتو  خانتت ستاوق   
خانت وسيار صفا و پتار كتت كلكتين هتايش     
 جالي داشت جوقعيت داشت س وقايكت خو 
دقت كردم فهميدم كتت ايتن همتان خانتت     
قرلي است كتت حتاال پتار و صتفا شتد  از      

ين در جااثر شدم كت چند وار ختود   ديدنش
 را وت جالي زدم وال و پايم افگار شتد   الكتن  

 داخل اتاق شد  ناوانسامس
گان عزيز ! اشک هايم نمي گرارند خوانند  

تا نوشات ختود را اداجتت وتدهم س ديتدن ين     
ضروت سخاي وت روح يزرد  جتن وارد   خانت ك

 كرد  وود و وا عجلت پرواز كردم تا اگر كدام
 ي ديگري را پيدا نماييمسجا
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

شمار زيادي از كودكان افغان جصروف كتار  
هساندس ويشار اين ارفال وتت   در روي سرر

رنگ كردن ووت ها و دود كردن سپند جتي  
ايتتن كودكتتان يينتتد  يتتک   پردازنتتدسوراي

جوضوع گنگ و جرهم جي واشدس اين ارفال وتا  
شمان فرو رفات در جيان گرد چ اندام الغر و

و خار و ي  و هتواي سترد وتت كتار هتاي      
   پردازندس روزجر  خود جي

زويرپسري است كت وت روي سترر ستپند   
گويتد: در تهيتت نف تت     دود جي كند س او جي

نفري خود ستهم جتي گيترد و از     12خانواد  
 كار روي يورد  استس سالگي وت اين 6سن 

 وير جان ؟از وي پرسيدم كچت كار جي كني ز
 جوا  داد: سپند دود جي كنمس

 گفام : چند سالت هساي ؟
 گفت : د  سالت س

 پرسيدم : پدرت چت كار جي كند ؟
جوا  داد: پدرم پير استت و در خانتت جتي    

 واشدس
 گفام : روز چند كار جي كني ؟

 گفت : روز دو يا ست صد س
 پرسيدم : جكاب جيري ؟

 گفت : ني س
 گفام : جي خواهي وري جكاب ؟

 گفت : ي )ولي ( س
پرسيدم : چي چيتز ويشتار خوشتحالت جتي     

 سازد ؟
 جوا  داد : پول )ويشار پول پيدا كنم( س

وت گفات زوير ك كار هتاي روي سترر سترب    
رفتتان وتتت جكاتتب و  شتتد  استتت تتتا وي از

 خواندن و نوشان واز جاند س
ف ر و تنگدساي سرب شد  تا صدها رفتل   

وتت   در جاد  هاي شهر كاول و واليتات  افغان

كار هتايي شتاقت ديگتر جصتروف واشتندس      
جيگويند كت ازستوي   وسياري از اين كودكان

خانواد  هاي شان ججرور جي شوند تا وتراي  
نان در ويرون از جنتزل   پيدا نمودن يک ل مت

   كار هاي واالتر از توان شان را انجام دهندس

 5وا كتودر  در يكي از جاد  هاي شهر كاول 
نام جرو  كت وتوت رنتگ جتي     سالت ديگر وت

 كرد ورخوردمس
: روزانت چند افغاني كار جتي   از وي پرسيدم 

 كني ؟
جوا  داد : روز دو يا دو صدو پنجا  افغتاني  

 كار جي كنمس
 گفام : كي ورايت جيگت كار كن ؟

 گفت : جادرمس
 پرسيدم : پدرت چت كار جي كنت ؟

 سجوا  داد : پدرم جرد  است
گفام : چي چيز ويشار خوشحالت جتي كنتد ك   

 جرو  جان !
 گفت : پيست زياد كار كنمس

وزرگارين يرزويت چتت استت و در يينتد     
 ؟ جي خواهي چكار  شوي

 جرو  چ  جي جاند و وت زجين نگا  كردس
يكي از داليل تشتويق ارفتال وتت كتار روي     

خانواد  هاي شان ك وي خرري  سرر از سوي
ينان از قانون جي واشدس در اين حتال ورختي   

شناستان افغتان جيگوينتد كتت وتراي       از كار
ويرون رفان از چنتين وضتعيت در نخستت    

ورناجت هاي يگاهي دهي را وتت   وايد حكوجت
   خانواد  هاي ارفال روي دست گيرد س

ينان همدنان تاكيد جي نماينتد كتت وختارر    
افاد  ارفال وراي كتار هتاي   اس جلوگيري از

روي سرر وايتد قتوانين تهيتت و وتت گونتت      
                                                                       سعیده مجیدی                گرددس  جدي عملي

 
 



دزلزلووې پووه مهووال کووه پووه کوټووه کووې و   ددروازې تووو 

  پټ شئ  چوکاټ ون ې اويادمېزون ې

سو ورۍ او آصول لووبې کووولې  دژموي پوه سو    ووا کوې

چووې بنروواري ورغووه او لووه خووور ينې يووې ونوو ې کيسووۍ 

تور دې کارتوه نوه د   اووو توه واورولوه:" ماشومانو

  "دی لووووووي غووووووايي نوووووه دي بوووووار وېي  وووووارو  نوووووه

ماشومانو د وپوا نوپه توڅ کوې دچيسو ا  سوډ ځوواب 

ماشووووووما  وسووووو اي  اويو يوووووو  ميوووووږ  وبالوووووه بنراري

پالس يوي ميوږ  يوې   وو  توه سووغا  ورکو  اوخپلوه 

ته ووې  بله کو ه :شوازيي او  ميلوې لووبې  بلې کو ې

په دې وخ  کوې سوميوپه وارخيوايۍ دزلزلوې  کولې چې

 ووېوې ې  ووي   شازيه او  ميله سخ ې

پووو ې مهوووال بنرووواري راورسوووي  او دزلزلوووې دپوووه خيوووو 

  ماشوما  يې آرام يا ته راوبل   تېوې و يې ووي  او

وروسوو ه دبنروواري سووو  لووه ماشووومانو وپواوو   چووې 

 کوم ټوي په پام کې ونيسي؟ دزلزلې په مهال باي 

سووميو وويوو  چووې لووه زلزلووې  خووه نووه ويويووږي  شووازيې 

اوله کور  دبان ې وځي او  ميلوې  ووي  چې کلمه وايي

 دزياتې ويوې خبوې کولې 

لوووي غوووايي نووه ديبووار توووردې کارتووه نووه د   اوووو د"

   ځواب پي اک    کيسۍ"وېي  ارو  نه دی

بنراري ووي  چې دزلزلې په مهال دې له کوټې دبانو ې 

کووې پوواتې وي  ددروازې تووو چوکوواټ  وځي کووه پووه کوټووه

 ونووو ې دې ودريږي يوووادې دصووون لۍ يوووا مېزونووو ې پوووټ

شي  که چېوې دا شيا  نه وي مو ود ک ابچه يوا خپو  

زيوووا  ونوووه  چوووې سووووته يوووېو  دې پوووه سوووو ونيسوووي 

 رسيږي 

 

 

 نورو ماشومانو سو  په کو ه کې لوبې کولې چې پ ې وخ  کې بنراري راورسې  چې لهانريال اواس  له   

دانګوريموه   وواياسو  ز   وه  نوۍ دنګه مې ونه د   سوکې دانوار او"خور ينې يې ون ې غږ اورې ل کي   

 شه د" الل " تور  وباله   ماشومانو د  وپو ا نو په ل کې ټاکله" يمه ؟

"الول " پوه تووري  امي   اس   انوراو انرويال کلموې پيو ا کو ې چوې د  و  دبنراري په موس ه د اف انس ا   

توتوه ورکو  او  شوې وې  بنراري ماشوما  وس اي  او يو  يو پالس وي انار يې   و  ته د سووغا  پوهي  پ

مهال شور کاو  خو ثويا ورتوه پوه  خپله بلې کو ې ته ووې بله کو ه :مينا   اوي  او قسيډ د ډوډۍ خوېلوپه

کووې ديکيوې دوی کووور  پوه  ووادويي  نو ار  غوصوه شوو  چووې دډوډۍ خوېلوو آداب بايوو  مواعوا  ک ي بنروواري

نووۍ دنګوه "  هللا توويلو وروس ه يې ډوډۍ خوېل پي  کو ل  واود چې لوم ی ټولو وسونه ومينځ  اودبسډ

 يمه ؟"  مې ونه د   سوکې دانار او دانګوريمه   وواياس  ز   ه

ۍ ونه ک ي   دډوډۍ په سو شورماشوور  ووېنو ي او آراموه ډوډ بنراري ووي  چې په ډکه خوله باي خبوې

کووار نووه پ ووماني واووودله او لووه بنروواري او ثويووا سووو  يووې ژمنووه وکوو   چووې بيووا بووه  وخوري ماشووومانو دخپوو 

 خوېلو آداب مواعاتوي  دډوډۍ

 

 



 عشرو

 ختم

زيرايي داشت كتت توجتت    جردي اس  اصيل و وسيار
هر وينند  يي را وت خود جلب جي كردس همتت يرزوي  

را داشتتاندس واديتتت نشتتيني ثروتمنتتدي   تملتتک ين
كندك اجا  پيشنهاد كرد كت اس  را وا دو شار جعاوضت

جرد جواف ت نكردس حاي حاضر نرود اس  خود را وتا  
ديت نشين تعويض كندس واديتت  وا تمام شار هايي جرد

 نشين وا خود فكر كرد   حاال او حاضر نيستت است   
خود را وا تمام دارايي جن جعاوضت كندك وايد وت فكتر  

شكل يک گدا در يورد و  حيلت واشمسروزي خود را وت
در حالي كت تظاهر وت ويماري جتي كتردك در حاشتيت    

دراز كشدس او جي دانست كت جرد وا است    جاد  يي
هتم افاتاد س    از ينجا عرور جي كند س همين اتفتاق  خود

جرد وا ديدن ين گداي رنجور ك سرشار از همدردي ك 
شد وت ررف جرد ويمتار و ف يتر    از اس  خود پياد 

 رفت و پيشنهاد كرد كت او را نزد داكار ورتردس جترد  
گدا نالت كنان جوا  داد: جن قير تر از ين هسام كتت  

ت چيتزي نختورد  ام و   ك واوانم را  ورومس روزهاست
نمي توانم از جا ولند شوم ديگر قدرت ندارمس جترد  

كمک كرد كت سوار اس  شود سوت جحض اينكت  وت او
را  جرد گدا روي زين است  نشستت ك پاهتاي ختود    

پهلوي هاي اس  زد و وتت سترعت دور شتدس جترد     
ختورد  استتس    جاوجت شد كت فريب واديت نشين را

چيزي واو وگويمس واديتت  فرياد زد: صرركن ! جيخواهم 
شد  وود كمي دورتر ايساادس جرد  نشين كت كنجكاو

گفت: تو اس  جرا دزديدي س ديگر كتاري از دستت   
ور نمي ييدك اجا ف ط كمي وجدان داشات وتاش و   جن

هتيچ كته    يک خواهش جرا وتر يورد  كتن س وتراي   
تعريف نكن كت چگونت جرا فريب دادي س واديت نشين 

چرا وايد ايتن كتار را انجتام     زد:تمسخر كنان فرياد 
 دهم ؟! جرد گفت: چون جمكن است ك زجتاني ويمتار  
درجاند  يي كنار جاد  يي افااد  واشد س اگر همت اين 

يتت او كمتک نخواهتد     جريان را وشنودك ديگر كستي 
كردس واديت نشين شرجند  شد س واز گشت و وتدون  

  وزند ك اس  اصيل را وت صتاحب واقعتي   اينكت حرفي
 غالم محمدپه دادس                                                    ين 

 
 



 

 


