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مقدمه 

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین و اما بعد: 

بــا درک مشــکالت کــودکان افغانســتان عزیــز، یکــی از آرزوهــای همیشــگی مــا بــود تــا دریــن 
بــاره کتابــی را تألیــف کنیــم. 

ــه مــا اعطــا فرمــود  ــد متعــال را نهایــت سپاســگذاریم کــه ایــن توفیــق و فرصــت را ب خداون
تــا بتوانیــم بــا مطالبــی کــه دریــن کتــاب گنجانیــده ایــم توانســته باشــیم قســمتی از زنــده گــی و 

مشــکالت کــودکان افغانســتان را بــه تصویــر بکشــیم. 

ــزدان"  ــه هــای ِبکــر ی ــاب "تحف ــا فعــالً کت ــادر و توان ــد ق ــاری و اســتعانت خداون ــه ی اینــک ب
تکمیــل گردیــد. دریــن کتــاب بــه یــک نکتــه توجــه خــاص مبــذول شــده و آن مالحظــۀ اوضــاع 
آینــده ســازان کشــور میباشــد. امیدواریــم ایــن اثــر، یــک اثــر مفیــد بــرای خواننــده گان عزیــز 
باشــد. البتــه ایــن کتــاب عــاری از هــر نــوع عیــب و نقیصــه نخواهــد بــود، ازینــرو محترمانــه 
و صمیمانــه از خواننــده گان عزیــز تفاضــا میشــود تاهــرگاه نواقــص، کمبــودی ها و اشــتباهات 
را دریــن اثــر مشــاهده نماینــد بــا لطــف و بزرگــواری شــان مــا را مطلــع ســاخته تــا در اصــالح 

و بهترســازی ایــن اثــر در آینــده درنظــر گرفتــه شــوند. 

در اخیــر وظیفــۀ اخالقــی خــود میدانیــم تــا از تمــام دســت انــدرکاران ترتیــب ایــن اثــر کــه بــه 
نحــوی از انحــأ بــا مــا همــکاری نمــوده انــد، از صمیــم قلــب اظهــار امتنــان نماییــم. از خداونــد 

متعــال ســعادت داریــن را بــرای شــان خواهانیــم. 

حسیبا "پاینده" و ثنا "صافی زاده" 





7

چند حدیث مبارک درباره کودکتحفه های ِبکر یزدان

چند حدیث مبارک درباره کودک  

رسول اکرم )ص( می فرماید: من اطفال را به دلیل پنج صفت دوست دارم.

اول: اینکــه بســیار گریــه مــی کننــد و دیــده گریــان کلیــد بهشــت اســت )یعنــی گریــه از خــوف 
خــدا در زنــده گــی زیــاد کنــی(

دوم: آنکه با خاک بازی می کند )یعنی تکبر و نخوت و خود پسندی در آنها نیست(

سوم: آنکه با یکدیگر دعوا می کنند ولی زود آشتی کرده و کینه به دل نمی گیرند.

چهــارم: چیــزی بــرای فــردا ذخیــره نمــی کننــد ) چــون آرزوی دم و دراز و طمــع طوالنــی 
ندارنــد(

ــوی  ــور دنی ــه ام ــته ب ــته و وابس ــد )دلبس ــی کنن ــراب م ــپس خ ــازند و س ــی س ــه م ــم: خان پنج
ــتند(.  نیس

و در مــورد دختــران مــی فرمودنــد: بایــد اطفــال دختــر را بیشــتر از پســر مــورد توجــه قــرار 
دهیــد. و زمانــی کــه هدیــه بــرای فرزنــدان خــود تهیــه مــی کنیــد،  ســهم دختــر را قبــل از پســر 

بدهید. 

رسول خدا )ص( می فرماید:

ــد، در نیکــی  ــز دوســت مــی داری ــه کــه شــما نی ــد: همــان گون ــت ورزی ــدان عدال ــان فرزن می
ــد. ــت ورزی ــان عدال ــان خودت ــدن می ــر ورزی ــردن و مه ک
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چند حدیث مبارک درباره کودکتحفه های ِبکر یزدان

امــام صــادق علیــه الســالم مــی فرماینــد: دختــران نیکــی هــای هســتند کــه در برابــر آن پــاداش 
داده میشــود و پســران همچــون نعمتــی هســتند کــه از آن بــاز خواســت مــی شــود. 

امــام امیــر مؤمنــان علیــه الســالم: فرزنــدان خویــش را، پیــش از آنکــه متولــد شــوند. نامگذاری 
. کنید

ــدارد او را  ــا محــرم حــق ن ــا پســر شــش ســاله شــد فــرد ن ــر ی امــام کاظــم )ع(: وقتیکــه دخت
ــرد. ــد او را در آغــوش بگی ــن نمــی توان ببوســد و هــم  چنی

رســول اکــرم )ص(: هــر کــس ســه پســر بــرای او متولــد شــود و نــام یکــی را محمــد بگــذارد 
بــه مــن جفــا کــرده اســت. 

رســول اکــرم )ص(: بــازی گوشــی کــودک در خردســالی اش  مایــه فزونــی عقــل در 
اوســت. بزرگســالی 

امــام علــی )رض(: آداب و رســوم خــود را بــه فرزندانتــان تحمیــل نکنیــد، زیــرا آنــان بــرای 
زمانــی غیــر از زمــان شــما آفریــده شــده انــد.

رســول خــدا )ص(: هــر کــس کــودک گریــان خــود را راضــی کنــد تــا آرام شــود، خداوند از 
بهشــت آن قــدر بــه او میدهــد تــا راضــی شــود.

رســول اکــرم )ص(: کــودکان را دوســت بداریــد و بــه آنــان مهربانــی کنیــد و هــرگاه بــه آن 
هــا وعــده دادیــد وفــا کنیــد.!

رســول خــدا )ص(: کســی فرزنــد خــود را ببوســد خداونــد ثــواب بــرای او مــی نویســد، هــر 
کــس او خــوش نــگاه نکنــد خداونــد او را در روز قیامــت خــوش نگــه مــی دارد.
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ضرورت پرورش اخالقی کودکان از دیدگاه اسالمتحفه های ِبکر یزدان

ضرورت پرورش اخالقی کودکان از دیدگاه اسالم 

حدیــث شــریف: پــدران و مادرانــی کــه در اثــر ســهل انــگاری ویــا ســایر عوامــل از تربیــت 
اوالد خــود ســرباز مــی زننــد، از نظــر دیــن و اجتمــاع خطــا کار انــد. ایــن گونــه فرزنــدان هــم 

بــرای خانــواده و هــم بــرای اجتمــاع افــراد مزاحــم خواهنــد بــود.

انســان بــر اســاس فطــرت از آغــاز تولــد، بــرای تربیــت پذیــری آمادگــی دارد. بدیهــی اســت 
هرچــه ایــن امــر در ســنین پایینتــر انجــام گیــرد، نتایــج آن درخشــانتر خواهنــد بــود. پــرورش 
اخالقــی کــودکان در اثــر تقلیــد و پیــروی از رفتــار دیگــران تدریجــاً و بــه طــور نامحســوس 
تکمیــل میشــود. دیــن مقــدس اســالم پــدران و مــادران را در امــر پــرورش اخالقــی فرزنــدان 
ــدان  ــت فرزن ــا را  تربی ــاس آنه ــی و حس ــف اساس ــی از وظای ــد و یک ــوول میدان ــش مس خوی

دانســته اســت. 

رســول اکــرم )ص( در بــاره تربیــت اخالقــی کــودکان فرمــوده انــد: "فرزنــدان خــود را تربیــت 
نماییــد کــه در برابــر آنهــا مســوولیت بــس بزرگــی داریــد." 

دیــن اســالم در تمــام عرصــه هــای فــردی، اجتماعــی، حقوقــی و قضایی زندگــی، خصوصیات 
اخالقــی را محتــرم شــمرده و بــدان توصیــه نموده اســت. 

رســول اکــرم )ص( فرمــوده انــد: "مــن بــرای اصــول اخالقــی و فضیلــت برانگیختــه شــده ام." 
بنابرایــن آییــن مقــدس اســالم بــر تحکیــم زیربنــای اخالقــی مســلمانان، کاخ ســعادت و برتــری 
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صدای کودکان مسلمانتحفه های ِبکر یزدان

آنــان  را در دنیــا و آخــرت اســاس میگــذارد. دیــن مقــدس اســالم در رابطــه بــه کــودکان تأکیــد 
زیــادی نمــوده اســت. 

صدای کودکان مسلمان

ما مسلمانیم     

پیرو قرآنیم      

مانند گلیم      

در این گلستان       

پنج تا پرنده      

در این باغ داریم      

بیا آنها را      

باهم بشماریم      

این پرنده ها      

اصول دییند       

همه خوش آواز     

همه رنگینند      

یک پرنده است     

به نام توحید      
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حقوق اطفالتحفه های ِبکر یزدان

    

می شود آنرا     

در همه جا دید      

دومی عدل است     

سوم نبوت      

اما چهارم     

باشد امامت       

پنجم معاد است     

روز خوب ما       

روز امتحان      

در پیش خدا       

حقوق اطفال

اطفــال عنچــه هــای گل و نهــال هــای فــردای کشــور هســتند:پدر و مــادر بایــد کــه در تعلیــم و 
تربیــه آن هــا توجــه نمایــد. 

ــا را  ــد، و نظــر آنه ــال مشــوره کنن ــا اطف ــه ب ــن الزم اســت کــه در کارهــای خان ــرای والدی ب
ــد. ســوال هــا  ــع ســوال کــردن، دادن نظــر، همــکاری و کمــک بدهن ــه آنهــا موق ــد و ب بگیرن
و گفتــه هــای کــودک بایــد بــه دقــت شــنیده شــود و هــر ســوال آنهــا بــه مهربانــی پاســخ داده 
شــود، تــالش هــا و پیشــرفت هــای شــان بــه مهربانــی تقدیــر شــود و همیشــه بــا آنهــا بــه نرمــی 

و محبــت صحبــت گــردد.

پدر و مادر تکیه گاه اطفال خویش اند و همیشه وقت فخر می کنند باالی اطفال خود. 
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کودکان در افغانستانتحفه های ِبکر یزدان

مــا بایــد همیشــه وقــت بــه اطفــال خــود احتــرام قایــل شــویم و بــه آنهــا شــفقت داشــته باشــیم و 
هیــچ گاه حقــوق کــه آنهــا دارنــد پایمــال نکنیــم و همیشــه بــه اطفــال خــود محبــت بدهیــم تــا کــه 
محبــت پــدر ومــادر را فرامــوش نکنــد. پــس اگــر مــی خواهیــد کــه اطفــال خــوب و صالــح را 
تقدیــم جامعــه نماییــد، اطفــال خــود را بــه مکتــب روان کنیــد تــا کــه در مکتــب تربیــه و تعلیــم 
را بیامــوزد و اطفــال ضــرورت بــه دوســتی و شــفقیت دارنــد  پــدر و مــادر بنیــاد گــذار تربیــه 

ســالم طفــل خــود انــد.

بــه نظریــات و افــکار آنهــا احتــرام قایــل شــویند و گفتنــی هــای آن هــا را بشــنویند، بــه خواســته 
هــای اطفــال توجــه کنیــد. اطفــال حــق دارنــد بــازی کننــد، گــپ بزننــد، هــر موجــودی درایــن 

دنیــا حــق و حقوقــی دارنــد بــه همیــن ترتیــب اطفــال نیــز حــق و حقوقــی دارنــد.

“خوشبختی، موفقیت و سالمتی حق شماست و رمز آن درون شماست تنها کافی است 

کــه بخواهیــد و بــاور کنیــد. غنــا و ثــروت واقعــی در روح هــر شــخص نهفتــه اســت، ممکــن 
اســت صاحــب افــکاری باشــید کــه میلیــون هــا دالــر ارزش داشــته باشــد.”

کودکان در افغانستان

اگــر اوضــاع کــودکان در افغانســتان را مالحظــه کنیــم چنیــن خواهیــم گفــت: اطفــال در 
ــاظ  ــادی را از لح ــای زی ــودی ه ــد و کمب ــی باش ــه م ــادی مواج ــکالتی زی ــا مش ــتان ب افغانس
تربیتــی، آموزشــی، تدریســی و تفریحــی دارنــد، کــه داشــتن ایــن چنیــن امکانــات بــرای آینــده 
ســازان کشــور یــک امــر ضــروری مــی باشــد کــه بایــد آنهــا بــه بهتریــن شــکل درس بخواننــد 
ــتان  ــف در افغانس ــا تأس ــند، ب ــته باش ــل داش ــه تحصی ــادی را در عرص ــای زی ــرفت ه و پیش
بعضــی از اطفــال بــه علــم و تعلیــم دسترســی ندارنــد؛ مثــالً یکــی از مشــکالت از طبقــه انــاث 
ــده گــی کــردن  ــا هنــوز معنــی درســت زن ازدواج در خــرد ســالی دختــران اســت کــه آنهــا ت
ــه خودکشــی،  ــده گــی را بســازند و بعضــی از آنهــا دســت ب ــه یــک زن را نمــی فهمند، چگون
ســوختاندن و ..... مــی زننــد کــه ایــن عمــل همــه از نظــر دیــن و هــم از نظــر جامعــه یــک 
امــر غیرانســانی اســت. آیــا دختــران حــق نــدارد کــه در کنــار فامیــل خــود زنــده گــی کنــد و 

ــد ، بعضــی از  ــد. بعضــی از کــودکان از درس محــروم مــی مانن ــل و درس بخوان تحصی
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دختــران کــه در ســنین 13، 14، 15 قــرار بگیرنــد دیگــر از طــرف فامیــل اجــازه رفتــن بــه 
مکتــب را ندارنــد. خالصــه اطفــال در افغانســتان بــه هــر گونــه تحقیــر و حقیــر مــی شــوند 
و ایــن عمــل هــا باعــث مــی شــود تــا اطفــال بــه هــر نــوع کار دســت بزننــد کــه حتــی اینهــا 
دزدی هــم مــی کنــد و ایــن کار را بــه حیــث پیشــه خــود قــرار داده آینــده خــود را بــه تاریکــی 
و جهالــت فــرا مــی خوانــد. همــه اطفــال ضــرورت بــه محبــت دارنــد و بایــد بــاران محبــت و 
نــوازش بــر ســر آنهــا ببــارد و همــه پــدران و مــادران و افــراد جامعــه بایــد در تربیــه درســت و 

ســالم کودکانشــان کوشــا باشــند و یــک فــرد عالــی را تقدیــم جامعــه کننــد.

ــد داشــت.  ــز دیگــری را نخواهی ــچ چی ــر هی ــی تغیی ــد شــما توانای ــر ندهی ــر خــود را تغیی “اگ
ــن  ــا یگدیگــر اســت. ای ــودن شــما ب ــت شــما ســازگار ب ــه خاطــر داشــته باشــید رمــز موفقی ب
آخریــن فرصــت مــا بــرای تغییــر اســت. تنهــا دو گــروه نمیتواننــد افــکار خــود را تغییــر دهنــد، 

ــگان بیمارســتان و مــردگان گورســتان.”  دیوان

سخن مادر برای کودک )پسر(

مادری میداد پسرش را شیر      
گفت ای دلبند به هوایت اسیر

می دهمت شیر که مردی شوی      
بهر این وطن صاحب دردی شوی     

گر کنی از جهل وبال ای پسر     
شیر منت نیست حالل ای پسر   
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تربیت اوالد

از حکیمی پرسیدند وظیفه والدین در مقابل اوالد چیست؟   

حکیــم گفــت: قبــل از همــه تعلیــم قــرآن و تفهیــم معنــای آن و تأکیــد اساســات اســالم و عبــادات، 
ــی والدیــن اســت کــه از  ــم و هنــر از وظایــف اول اهمیــت اخــالق نیکــو و تشــویق کســب عل

آغــاز طفولیــت بــه دختــران و پســران خــود تلقیــن نماینــد.

“انســان از بــدو تولــد دارای باورهــای طالیــی اســت، ولــی بــا گذشــت زمــان و درگیــری فکــر 
و ذهــن بــه مادیــات و فاصلــه گرفتــن از فطــرت و جنبــه معنــوی وجــود انســان، باعــث آلودگــی 
و غبــار گرفتــن آیینــه باورهایــش شــده اســت. هــر چنــد وقــت یــک بــار الزم آلودگــی هایــی 

کــه از درخشــش نــور جلوگیــری میکننــد پــاک نماییــم.”

مادران بنیانگذار تربیه سالم

مــادران پــرورش دهنــده نســل آینــده و حــال انــد و آنهــا رئیــس جمهــوران، وکیــالن، داکتــران، 
مهندســان، معلمــان آینــده کشــور را در آغــوش خــود مــی پرورنــد و یــک نقــش بســیار بزرگــی 

را ایفــا مــی کننــد.

ــس  ــد پ ــرورش ندهن ــح پ ــت و صحی ــن را درس ــال وط ــاس اطف ــداب و از اس ــا از ته اگرآنه
چــه طــور افــراد آینــده کشــور مهــر جوینــده بــه بــار آینــد. یعنــی همیشــه در طلــب محبــت و 
مهربانــی و درســتی باشــند محبــت مــادر یکــی از بــی پایــان تریــن و مخلصانــه تریــن محبــت 
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ــد، امــا محبــت مــادر همیشــه  جهــان اســت و همــه محبــت هــای جهــان فانــی و زود گــذر ان
پاینــده اســت. اطفــال بــه مــادران ســخت ضــرورت دارنــد، مــادر مــی توانــد کــه یــک طفــل را 
بــدون پــدر بــزرگ کنــد امــا هیــچ وقــت یــک  پــدر نمــی توانــد در نبــود مــادر یــک طفــل را 
بــزرگ کنــد. پــس در ایــن صــورت بنیــان گــذار تربیــه ســالم را مــادر تشــکیل میدهــد. مــادران 
همیشــه مشــتاقانه در تربیــه و تعلیــم کــودکان خویــش مــی کوشــند و هــر نــوع مشــکالت را بــر 
ضمــه مــی گیرنــد. مــادران انــد کــه اطفــال خــود را )دختــر و پســر( تکیــه گاه شــده و ماننــد 
ســپهر در کنــار آنهــا قــرار داشــته و آنهــا را بــر فــراز بســیار بلنــدی مــی رســانند و همیشــه 

دعــا گویــی آنهــا نــزد ایــزد متعــال هســتند.

مادر پایین ترین موجود جهان است و مادر و پدر میوه کم یافت است.

ــواده تدابیــری  اســالم دیــن عاطفــه و محبــت اســت، بــرای حفــظ ایــن ....... معنــوی در خان
ــه هــر  ــد، ب ــواده هــا گــرم و مســتحکم بمان ــون خان ــا رعایــت آن هــا کان ــا ب ســنجیده اســت، ت
ــی  ــی م ــالم باق ــه س ــراد جامع ــزان اف ــان می ــه هم ــد ب ــتوار باش ــواده اس ــاد خان ــه بنی ــدازه ک ان
مانــد؛  چــرا کــه ســالمت خانــواده ضامــن ســالمت جامعــه اســت محــور ســالمت خانــواده حــق 
ــه شــده  ــوی گفت ــد. مســلمان در احادیــث نب ــزرگان ان ــدر و مــادر و ب ــه پ ــرام ب شناســی و احت

ــان او در امــان باشــد. اســت، مســلمان کســی اســت کــه دیگــران از دســت و زب

آه کودک

آه بــر تــو ای کــودک کــه دســتانت پــر از آبلــه و پاهانــت از ســردی ســاکن مانــده ای. کودکــی 
کــه از قلــب معصــوم و پاکــت و از چشــمانی کــه یــک کتــاب بــرای خوانــدن و یــک دنیــا 
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بــرای دیــدن دارد مــی تــوان تمــام ســخن هــای دلــت را خوانــد مــی تــوان آن صــدای پــر از 

ترانــه هــای رنگیــن و ســرود هــای کودکانــه ات را شــنید. ای کــودک افغــان؟ نهــال امــروز و 

امیــد فــردای ایــن گلســتان تــو هســتی تــو بایــد نجــات دهنــده ایــن کشــور و آورنــده ای روشــنی 

هــا باشــی، امیــد ایــن وطــن بــه ســوی مــن و توســت نــگاه همــه بــه ســوی مــن وتســت، میدانــم 

و میدانیــد کــه ایــن ملــت بایــد قهرمانانــی داشــته باشــد تــا بــه ســوی پیــروزی نایــل گــردد بایــد 

بــه ایــن کــودکان راه درســت یعنــی راه اســالم شــجاعت صلــح، آرامــش و آزادی نشــان داده 

شــود. بایــد در ایــن مســیر کــودکان پــرورش یابنــد تــا افغانســتان را بســازند تــا بــه روشــنفکران 

جامعــه و ســرزمین مــا افــزود شــود تــا بدرخشــن و از درخشــش خــود بــه تمــام ملــت و مــردم 

خــود هدیــه کننــد، آنهــا بایــد گنــج هــای پنهــان ایــن ســرزمین را بقاپنــد و نگذارنــد کــه دیگــران 

از ایــن ســرزمین اســتفاده کننــد، ایــن ســرزمین، ســرزمین ماســت و نگهــداری از آن فــرض 

مــا اســت و محافظیــن ایــن ســرزمین مــردم جوانــان، نوجوانــان و کــودکان ایــن کشــور هســتند، 

پــس بیائیــد ایــن ســرزمین را از هرگونــه ظلــم، ســتم، تجــاوز و تعــدی در امــان نگهداریــم. 

“روزی تــو بــه خدمــت دیگــران مشــغول خواهــی شــد، نــه بــرای رســیدن بــه نوعــی ســود یــا 

ــا آگاهــی اجتماعــی  منفعــت شــخصی ویــا حتــی بــرای خامــوش ســاختن احســاس گناهــت وی

ات، بلکــه بــرای اینکــه دیگــر میــل نــداری دســت بــه هیــچ کار دیگــری بزنــی و ایــن تنهــا 

کاری خواهــد بــود کــه عالقــه خواهــی داشــت بــا جــان و دل انجــام دهــی. خوابیــدم و در رؤیــا 

دیــدم کــه زندگــی ســراپا شــادی اســت، بیــدار شــدم و دیــدم کــه زندگــی هیــچ چیــز مگــر خدمــت 

نیســت، کمــر بــه خدمــت بســتم و دریافتــم کــه خدمــت همانــا شــادی اســت.”
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تجسس برای آینده درخشان

مهیــا ســاختن بهتریــن امکانــات بــرای کــودکان در حقیقــت تجســس بــرای کــودکان اســت و چــه 
بهتریــن اســت کــه امکانــات را بــرای کــودکان مهیــا ســازیم تــا اینهــا بتواننــد مســتفید شــوند. 

مثــالً: بایــد بــرای آنهــا امکانــات: تدریســی، تفریحــی، آموزشــی، تربیتــی مهیــا شــوند.

کــودکان ضروریاتــی زیــادی دارنــد خصوصــاً بــه مجالتــی کــه دارای رســامی هــای برجســته 
و رنگیــن باشــد و تفســیر ایــن رســامی هــا بــرای آنهــا خیلــی خــوش آینــد اســت، طفــالن بســیار 
ــی،  ــفید برف ــای س ــه ه ــد: قص ــوش دارند.مانن ــب را خ ــای جال ــه ه ــاه و قص ــتانهای کوت داس

ســندریال و دیپانــزل

در مقابــل اطفــال بایــد مهربانــی صــورت گیــرد و بــه مهربانــی بــا آنهــا حــرف زده شــود تــا 
آنهــا هــم بــه مهربانــی بــزرگ شــوند و مهربانــی را پیشــه کننــد، اگــر بــا اطفــال رویــه درســت 
ــل  ــادر در مقاب ــدر و م ــی دارد.اگــر پ ــر منف ــی تأثی ــا خیل ــه آنه ــاالی روحی ــرد ب صــورت نگی
ــاد مــی  ــدر و مــادر خــود را ی ــال نیــز حــرف هــای پ ــد اطف ــال حــرف هــای زشــت بزنن اطف
گیــرد. بنــاًء بایــد کوشــا باشــیم کــه در مقابــل اطفــال بــا حــرف هــای شــیرین صحبــت کنیــم. 

ــم، بــرای  ــه زیبایــی هــای گذشــته نــگاه کنی ــد. فقــط ب “انســان آن چیــزی میشــود کــه مــی بین
کســب موفقیــت هــای بیشــتر بایــد از تاریخچــه گذشــته بــه منزلــه پایــه و اســاس بــرای تصمیــم 

گیــری اســتفاده کنیــم، گذشــته را نفــی نکنیــم امــا در گذشــته زندگــی نکنیــم.” 
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سیمای معصوم کودک

در یــک روز آفتابــی کــه داشــت آفتــاب مــی نشســت و نزدیــک غــروب بــود، طفلــی نشســته 
بــود و بــا نــگاه بــه آن غــروب مــی گریســت. نزدیــک او رفتــم و نشســته و برایــش گفتــم و 
ــه مــن  ــی؟ در جــواب ب ــن گل چــرا مــی گری ــا ای زیباتری ــن موجــود دنی پرســیدم؟ ای پاکتری

گفــت: مــن خــود ندانــم بهــر چیســت؟

خــود ندانــم کجــا آمــدم، خــودم را کامــالً گــم کــرده ام، نمــی دانــم حــق مــن چیســت، کســی را 
نمــی یابــم کــه بــا او گــپ بزنــم، نمــی فهمــم وظیفــه مــن چیســت، مــن فقــط غــالم تقدیــرم، هــر 
چــه کــه مــردم بــاالی مــن تحمیــل مــی کنــد مــن همــان را مــی کنــم. زبــان نــدارم گــپ بزنــم. 
اگــر چیــزی بگوئیــم دهنــم را مــی بنــدد، چیــزی خواســته نمــی توانــم، همیشــه چشــمانم پــر از 
اشــک اســت، همیشــه دســتانم ســیاه اســت، نمــی توانــم خــودم را بــا اطفــال دیگــر مقایســه کنــم. 
نمــی توانــم لبــاس هــای کهنــه ام را بــا لبــاس هــای قیمتــی دیگــران مقایســه کنــم. نمــی توانــم 
کفــش هــای کهنــه ام را کــه پاهایــم نصفــش بــه زمیــن اســت بــا دیگــران مقایســه کنــم، خانــه 
مــا کوچــک و کهنــه اســت، دســتانم هیــچ بــه یــک کــودک نمــی مانــد، کامــالً درشــت هســتند و 
پاهانــم ترکیــده انــد. در وقــت کار دســتانم مــی لرزنــد و دلــم تنــگ مــی شــود، خســته میشــوم. 
در تابســتان از گرمــی و در زمســتان از ســردی زیــاد مــی میــرم، از نســیم صبــح خوشــم مــی 
ــم، نمــی  ــاز وشــکوه کن ــال ن ــد ســایر اطف ــم مانن ــی آن هــم زود گــذر اســت. نمــی توان ــد ول آی

توانــم دســتان پــدر و مــادرم را بگیــرم و بــروم.
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صبــح کــه از خــواب بــر مــی خیــزم بازهــم همــان روز آفتــاب از شــرق طلــوع مــی کنــد و تــا 
غــروب همــان آفتــاب مــن در کارم.

نگاهــی ســردی برایــش کــردم و گفتــم هــر طلــوع غــروب و هــر غــروب طلوعــی دارد. بعــداز 
هــر تاریکــی روشــنی وجــود دارد و بعــداز هــر آســمان تاریــک بــاران یــی وجــود دارد پــس 

بایــد امیــد وار بــود.

بازی کودک

کــودکان مــی خواهنــد بــه حقیقــت اشــیا پــی ببرنــد. از ایــن ســبب بــه هــر چــه دســت مــی زننــد 
و در بــاره هــر چیــز ســوال مــی کننــد. پــس الزم اســت کــه بــزرگان بــه دقــت زیــاد بــه پرســش 
هــای آنــان جــواب دهنــد، یکــی از وســیله هــای ســاعت تیــری و یادگیــری ایــن بــازی هــای 
ــد بلکــه ایــن بــازی هــا یکــی  ــذت مــی برن ــه تنهــا از بــازی هــا ل مختلــف هســتند. ایــن هــا ن
از ضروریــات آنهــا نیــز بــه شــمار میــرود. خواســته هــای آنهــا از طریــق بــازی هــای شــان 

معلــوم میشــود.

در حقیقــت اطفــال در بــازی اســتعداد هــای خــود و مهــارت هــای زیــادی را یــاد مــی گیرنــد و 
ایــن کار تأثیــر مــی گــذارد بــه آینــده کــودکان بــازی هــای جســمی مــی کننــد و اگــر بــه شــکل 
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گروهــی انجــام شــود لــذت اش از بــازی انفــرادی زیــاد تــر اســت و اطفــال در میــدان بــازی 
تجربــه هــای زیــادی را هــم یــاد میگیــرن بــه خصــوص در آن بــازی کــه احســاس کــودک هــم 

مطــرح باشــد. 

ــد از زمــان  ــا کــه بتوانن ــد ت ــادی را انجــام دهن ــازی هــای زی ــال ب ــن اســت کــه اطف خــوب ای
ــال  ــه اطف ــازی هــای ک ــر باشــند، در ضمــن ب ــاد پذی ــک شــخص اجتماعــی و انتق ــت ی طفولی
انجــام مــی دهنــد در جــرأت و اســتعداد آنهــا نیــز تأثیــر گــذار اســت و اطفــال بیشــتر از همــه 
چیــز بــازی را دوســت دارنــد، بــه خصــوص بازیچــه. اگــر پســر باشــد بیشــتر دوســت دارد 

ــا گــودی هــای مقبــول را دوســت دارد.  توســط موتــرک و اگــر دختــر باشــد بــازی ب

بزرگســاالن بایــد کوشــش نماینــد تــا در بــازی هــای کــودکان دخالــت نکنــد چــون دخالــت هــای 
پیــش از حــد بزرگســاالن در جــزء زنــده گــی و رفتــار کــودکان قابلیــت یادگیــری مبتکرانــه 

آنهــا را تضعیــف مــی کنــد.

یکی بود یکی نبود

“قطره”

6000 قطــره تــازه متولــد شــده چشــمانش را بــاز کــرد،  خــودش را دیــد و دیگــر “ هیــچ بــا 
خــود اندیشــید” چــه موجــودی بــی ارزشــی؟

مــن چگونــه مــی توانــم بــا ایــن جثــه ناتوانــم زنــده بمانــم؟ )آخــر قطــره خیلــی کوچــک بــود( 
قطــره بــی تــاب اســت، امــا نمــی دانــد چــرا.

در اندرون مِن خسته دل ندانم که کیست        
که من خموشم و او در فغان و در غوغا است     

ــا چیســت ...  ــد" دری ــی" امــا او نمــی دان ــو از دریای ــا، ت ــا، دری زمزمــه ای مــی شــنود "دری
خــوب حــاال زندگیــش کمــی معنــا پیــدا کــرده. حــد اقــل مــی دانــد گــم شــده ای دارد و بــه دنبــال 
اوســت، قطــره کمــی بزرگتــر شــده، البتــه جثــه اش هنــوز همــان انــدازه اســت امــا در فکــرش، 
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رشده کرده، حاال می تواند ببیند که قطره های بسیار زیادی همانند او وجود دارند. 

امــا ..... او هنــوز بــی تــاب اســت. او هنــوز بــه دنبــال دریاســت، مــی خواهــد دریــا را ببینــد 
امــا بــه هــر کجــا کــه مــی رود فقــط قطــره هــا را مــی بینــد. هیــچ کــدام دریــا را نمــی شناســند 
..... در یــک ظهــر گــرم تابســتان بــه آســمان مــی نگــرد و بــا خــود فکــر مــی کنــد" شــاید دریــا 
آنجــا در آن بــاال باشــد" ســپس بــا همــه وجــود، خــود را بــه اشــعه گــرم و ســوزان آفتــاب مــی 

ســپارد و بــه آســمان مــی رود....

بــا ابرهــا یکــی مــی شــود، احســاس ســبکی همــه وجــودش را پــر مــی کنــد. نگاهــی بــه پاییــن 
ــه او نشــان مــی  ــا را ب ــار هــم، دری ــدازد و بیکرانگــی قطــره هــای جمــع شــده در کن مــی ان
دهــد. او نمــی  دانســته دریایــی کــه همیشــه بــه دنبالــش بــوده از مجمــوع همــه قطــره هایــی 

ماننــد خــود او بــوده اســت.

..... حــاال دیگــر قطــره خیلــی بــزرگ مــی شــود، حتــی بــه خــودش اجــازه مــی دهــد، عاشــق 
شــود عاشــق دریــا، امــا نــه .... او همیشــه عاشــق بــوده و بــی خبــر از ایــن عشــق آســمانی 
بــه ســر بــوده، دیگــر ســر از پــا نمــی شناســد “ فکــر کــن یــک قطــره کوچــک عاشــق دریایــی 
بیکــران باشــد، حــاال دریــا را بــا همــه عظمتــش دیــده و بــی قــرار وصــل او شــده، دیگــر بــدون 

او تــوان حتــی “ یــک لحظــه بــودن” را نــدارد.

بی تاب، بی تاب است.

خــودش  را مــی بینــد کــه جــزی از دریاســت، امــا غافــل از او بــوده،  حــاال کــه او را دیــده و 
شــناخته، دیگــر تــوان دوری اش را نــدارد. 

ــد و  ــی ترک ــم م ــمان ه ــه دل آس ــد ک ــی کن ــه و زاری م ــش نال ــراق محبوب ــدر در ف قطــره آنق
ــده  ــی مان ــن زنگارهــای باق ــی اشــک آســمان، آفری ــا زالل اشــکش ســرازیر میشــود. قطــره ب

ــا متصــل میشــود.  ــه دری وجــودش را هــم مــی شــوید و ب

“خدایا جام دلم را لبریز از شراب عشق جاویدانیت کن”

در این مطلب دیدیم که همه چیز از صفر شروع شده و بعد بزرگ میشود قسمیکه 
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یــک قطــره بــا همــه دیگــر قطــره هــا یــک دریــای بــزرگ و وســیع را مــی ســازد و همیــن 
گونــه کــودکان امــروز کــه مــا در بــاره آنهــا خیلــی کوچــک مــی اندیشــیم، اندیشــمندان فــردا 

هســتند.

خالقیت در کودکان

♦ ــی 	 ــا را رهنمای ــان آنه ــودکان ت ــن ک ــازه در ذه ــوال ت ــاد س ــگام ایج در هن
کنیــد. آمــوزش کــودک بایــد طــوری باشــد کــه او را بســوی ســواالت تــازه 
یــی هدایــت کنــد و کســی کــه بــه او جــواب مــی دهــد بایــد او را بــه ســوی 
مهــارت هــای جدیــد ســوق دهــد و از بــه کاربــردن کلماتــی از قبیــل: بلــی 
خیــٰر هرگــز و امثــال آن دوری کنــد و چــون ایــن .. ســواالت نمــی توانــد 

ارتبــاط کاملــی بیــن ســواالت و معلومــات قبلــی او برقــرار کنــد. 

♦ حــس کنجــکاوی را در کــودک تــان پــرورش دهیــد: زمانــی کــه بــه یکــی 	
از پاســخ هــای کودکتــان مــی پردازیــد کوشــش کنیــد در حیــن پاســخ دادن 

کنجکاو باشید چون کودک زمانی که می خواهد پاسخش را بگیرد  
تمــام حــس و حواســش بــه طــرف شــما مــی باشــد و ایــن عمــل شــما باعــث 

می شود تا او هم کنجکاو به بار آید.     
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♦ بــا او مباحثــه کنیــد: والدیــن و مربیــان بایــد در بــاره امــور و وســایلی کــه 	
مربــوط بــه آنهــا میشــود بــا او مباحثــه کننــد و از او نظــر بخواهنــد و عقایــد 

او را ماننــد عقایــد بزرگســاالن بــه بحــث و گفتگــو بگذارنــد. 

♦ بــه عقایــد جدیــد کودکتــان احتــرام بگذاریــد: کــودکان گاهــی مفاهیمــی تــازه 	
یــی را مــی بینــدد و درک مــی کننــد کــه ممکــن اســت هــر بیــان بــه آنهــا 
توجــه نداشــته باشــد، تشــویق کــودکان بــه ابــراز عقایــد نــو وجدیــد اصولــی 

اســت کــه در رشــد و توســعه خالقیــت همیشــه بایــد مــورد توجــه باشــد. 

♦ از کــودک تــان بخواهیــد کــه اشــیاء و امــور نیمــه تمــام را تمــام کننــد: از 	
کودکتــان تقاضــا کنیــد تــا جمــالت ناتمــام، داســتان هــای ناکامــل، تصاویــر، 
ــد. اســباب  ــل کنن ــص را کام ــی اشــیای ناق ــام و حت ــه تم ــای نیم نقاشــی ه

بــازی را برایشــان خریــداری کنیــد کــه بــا هــم مشــغول شــوند.

♦ کــودکان بایــد اشــیاء را از نــزدک ببیننــد و لمــس کننــد: عــالوه بــر مشــاهده 	
اشــیاء، کــودکان بایــد آنهــا را لمــس کننــد زیــرا تنهــا مشــاهده کنجــکاوی 
کــودک را ارضــا نمــی کنــد. کودکانــی کــه از لمــس کــردن اشــیاء محــروم 
ــی  ــت م ــات را از دس ــف و اختراع ــت کش ــی الزم جه ــوند توانای ــی ش م

دهنــد.

♦ بــرای کــودک تــان همیشــه یــک چیــز مــورد عالقــه اش را نخریــد: 	
کودکتــان را تشــویق کنیــد کــه در خریــد خــوراک و پوشــاک انــواع مختلــف 

ــد.  ــاب کنی ــداری تکــراری اجتن ــد و از خری را انتخــاب کنن

♦ ــا او از 	 ــه نبرید:زمانــی کــه ب ــان را همیشــه از یــک مســیر بــه خان کودکت
خانــه بیــرون مــی آییــد، هنــگام برگشــت بــه خانــه بــه او توضیــح دهیــد کــه 
ــی  ــن در م ــم او از ای ــه بروی ــه خان ــد ب ــک راه جدی ــم از ی ــی خواهی ــا م م
یابــد کــه بــرای رســیدن بــه هــدف یــک راه وجــود نــدارد بلکــه چندیــن راه 

وجود دارد.       
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♦ از جاهــای جدیــد دیــدن کنیــد: همــراه اطفالتــان از طبیعــت زیبــا، جاهــای 	
دیدنــی و تفریــح گاه هــا دیــدن کنیــد تــا آنهــا از نزدیــک مــکان هــای 

ــد. ــایی کنن ــون را شناس گوناگ

بــه واســطه خالقیــت، شــخص مــی توانــد بــه پیشــرفت هــای انســانی خــود بیفزایــد و هــم 
چنیــن افــرادی کــه دارای قــوه خالقیــت هســتند نســبت بــه کســانی کــه فاقــد خالقیــت هســتند 

معمــواًل بــه پیشــرفت هــای بیشــتری در زنــده گــی نایــل میشــوند.

کودکان در دیدگاه های بزرگان

 ــد، آنچــه بــرای آنهــا گرانبهاســت بهایــی 	 کــودکان خبــره هــای راســتین ان
ــد. ــا ارزش دارن ــد، تنه ندارن

 کودکان باارزشمندترین سر چشمه ها بهترین امید برای آینده اند.	

 نگذاریــد کــودکان گریــه کننــد زیــرا بــاران، همــه غنچــه هــا را تبــاه مــی 	
کنــد.

 کودکان بیش از انتقاد به الگو و سرمشق نیازمندند.	

 ــری 	 ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــروز بی ــودک ام ــرگردانی ک ــی و س ــی پناه ب
اســت.

 ــت 	 ــد صداق ــود بیاموزن ــدان خ ــه فرزن ــد ب ــن بای ــه والدی ــی ک ــن روش اولی
ــت. اس

 مردم موفق امروز کودکان جسور دیروز بوده اند.	

 کودکــی کــه گنــاه خــود را بــه گــردن مــی گیــرد در حقیقــت نخســتین گام 	
های قهرمانی او است.      
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 نقاشی های کودکان در زمره ای کارهای استادان قرار دارد.	

 نمــی توانیــد بــه کودکــی بیاموزیــد کــه از خــود مواظبــت کنــد مگــر آنکــه او 	
را آزاد بگذاریــد تــا بــرای مواظبــت از خــود بکوشــد ممکــن اســت اشــتباه 

کنــد ولــی دانایــی او از میــان همیــن اشــتباهات سرچشــمه مــی گیــرد.

فریاد کودک

ــدارم، حــق دارم در آغــوش وطــن خــود باشــم حــق دارم درس  ــاه ن مــن طفلــک معصــوم گن
ــق دارم  ــد ح ــاز باش ــن ب ــه روی م ــب ب ــای مکت ــق دارم دروازه ه ــم ح ــل کن ــم تحصی بخوان
اســتعداد خــود را شــکوفا ســازم و حــق دارم بــه اســاس لیاقــت خــود پیــش بــروم حــق دارم چــه 

دختــرم چــه بچــه از حقــوق خــود بهــره ببــرم و فــرض علــم را ادا کنــم.

ای ملــت! دروازه هــای مکتــب را بــه روی مــا بگشــائید و امکانــات فراگیــری علــم و دانــش 
را بــرای مــا میســر ســازید زیــرا مــا نســل آینــده کشــوریم کــه سرنوشــت ایــن ملــت بــه دســت 
مــا خواهــد قــرار گرفــت شــاید مــا باشــیم تــا بتوانیــم ایــن ســرزمین را بســازیم پــس چــرا ایــن 
همــه در حــق مــا آیــا مــا حــق نداریــم کــه درس بخوانیــم و تحصیــل کنیــم مــا طفــالن از کار 
کــردن خســته شــدیم و مــی خواهیــم ماننــد طفــالن دیگــر درس بخوانیــم و تحصیــل کنیــم مــی 
خواهیــم در صلــح زیســت کنیــم در آرامــی بــزرگ شــویم دســت نــوازش بــر ســرما باشــد امــا 

ایــن آروزو هــای چــه وقــت بــرآورده خواهــد شــد.

“انسان مولود شرایط نیست، شرایط مخلوق انسان است. پیوسته به خود یادآوری کنیم که 
خیلی بزرگتر از آنچه میپنداریم هستیم، اگر کس دیگری میتواند پس من هم میتوانم. “



26

انیس کودکتحفه های ِبکر یزدان

انیس کودک

همــه کــودکان ضــرورت بــه یــک انیــس دارنــد. کــودکان بعضــی اوقــات اشــتباه مــی کنــد امــا 
آنهــا را نبایــد تحقیــر کــرد چــون آنهــا راه درســت و را نادرســت را نمــی داننــد و شــخصی 
بایــد وجــود داشــته باشــد تــا بــرای او بیامــوزد او را یــاد بدهــد شــخصی کــه او را یــاری کنــد، 
او را از دســتش بگیــرد و بــه کــوه هــای بلنــد ببــرد، شــحصی کــه بــه او یــک شــخصیت جدیــد 

بدهــد. بــه نظــر شــما ایــن اشــخاص کــی هــا خواهنــد شــد؟

بــدون شــک ایــن اشــخاص اعضــای فامیــل هســتند بــه خصــوص والدیــن کــه اولیــن اشــخاص 
هســتند، زمانیکــه کــودک نــو تولــد مــی شــود و چشــمانش را بــاز مــی کنــد ایــن دو را مــی بینــد 
اگــر والدیــن همــه وظایفــی را کــه بایــد انجــام دهــد آنهــا را انجــام دهنــد در ایــن صــورت فــرد 
مؤثــری بــه جامعــه و ملــت تقدیــم خواهنــد نمــود. امــا بــر عکــس اگــر والدیــن تمــام وظایــف 
خــود را انجــام ندهــد و ســهل انــگاری کنــد در تربیــه ســالم طفــل خــود، در ایــن صــورت یــک 
ــود. بعــداز  ــاردوش جامعــه خواهــد ب ــد کــرد کــه کامــالً ب ــم خواهن ــه جامعــه تقدی فــردی را ب
اعضــای فامیــل شــخصی دومــی کــه رفتــار و کــردار آن بــاالی کــودک تأثیــر خواهــد داشــت 
معلــم اســت کــه بــرای او علــم مــی آموزانــد و اگــر آن یــک معلــم مهربــان و پرفهــم باشــد. در 
ایــن صــورت شــاگردان خوبــی را آمــوزش ده خواهــد بــود و اگــر برعکــس رفتــار کنــد پــس 

شــاگردش ماننــد خــودش خواهــد آمــد.

“به خودتان عشق بورزید، از خود بخوبی یاد کنید، خود را تشویق کنید، با جسم خود خوب 
رفتار کنید، احساس شایستگی کنید، آنچه دارید یادآوری کنید، برای خود ارزش و احترام 

قایل شوید.” 
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بنفشه و شاپرکتحفه های ِبکر یزدان

بنفشه و شاپرک 

بنفشه ای دیدم 

که در صحرا بود

چه خوب می خندید 

چقدر زیبا بود!

به سوی او رفتم 

بنفشه را چیدم

بنفشه غمگین شد

و من نفهمیدم

به او چنین گفتم

بنفشه زیبا!

بخند، چون دیگر

تو نیستی تنها 



28

بنفشه و شاپرکتحفه های ِبکر یزدان

بنفشی خوبم 

به من نگاهی کرد

غم دلش را او 

به روی لب، آورد!

چرا جدا کردی 

زخانه من را؟

دوباره برگردان

مرا به آن صحرا 

مگر نمی دانی

که شاپرک آنجاست

بدون من حاال

چقدر او تنهاست!

زحال او من را

تو باخبر گردان 

تو باخبر گردان

تو باخبر گردان
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لبخند کودک و کودکان آینده سازان کشورتحفه های ِبکر یزدان

لبخند کودک

کــودک وقتــی مــی خنــدد کــه مــا بــه آنهــا بــه محبــت رفتــار کنیــم و آنهــا را نــوازش بدهیــم. 
وقتیکــه کــودک از مــا چیــزی را طلــب کــرد مــا بایــد بــا آنهــا بــه خشــم رفتــار نکنیــم چــون 
آنهــا قهــر مــی شــوند و روحیــه خــود را از دســت مــی دهنــد ، وقتیکــه مــا بــه آنهــا تحفــه مــی 
دهیــم  مثــل بازیچــه هــای مقبــول و مثــل ازیــن چیــز هــای دیگــری لبخنــد در لبــان آنهــا وانمــود 
میشــود و هــر گاه مــادر و پــدر خــود را مــی بینــد کــه بــا یکدیگــر  مــی خندنــد کــودک نیــز 
مــی خنــدد پــس بایــد کوشــش کنیــم کــه لبخنــد را از لبــان آنهــا دور نســازیم و همیشــه وجــود 
داشــته باشــد وقتیکــه مــا بــا کــودک خــود فکاهیــات جالــب بگوییــم و فلــم هــای کمــدی را بــه 
آنهــا نشــان دهیــم آنهــا بســیار مــی خندنــد و قصــه هــای جالــب و قصــه هــای پــر مفهــوم را نیــز 

دوســت دارنــد و اطفــال  زیادتــر بــه ایــن چیزهــا عالقــه منــدی دارنــد.

کودکان آینده سازان کشور

ما کودکان امروز، آینده ساز فردا

در دست قلم بداریم، نه رخ سوی جنگ ها 

با صد هزار سختی، با جنگ و بد بختی 

ما سازگار علمیم، نه بازیچه دست ها 

ما میرویم مکتب، با صد هزار امید 
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عشق را به کودکان تان بیاموزانیدتحفه های ِبکر یزدان

عشق را به کودکان تان بیاموزانید

بــه کودکانتــان بیاموزیــد بــا دیگــران مهربــان باشــند، اگــر چــه در طــول روز خیلــی خســته 

مــی شــوید و حجــم کارهایتــان بســیار زیــاد اســت امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه شــنیدن جملــه 

دوســتت دارم در پایــان روز حداقــل نیــاز بــه کــودک اســت و شــما مســؤل بــر زبــان آوردن 

آن هســتید.

اجــازه دهیــد کــودک تــان ابــراز عشــق کــردن را از شــما بیامــوزد و ببینــد کــه شــما بــه کســانی 

کــه دوستشــان داریــد محبــت میکنیــد حتمــاً در حضــور کــودکان بــه همســر تــان محبــت کنیــد 

ایــن کار نــه تنهــا هیــچ اشــکالی نــدارد بلکــه احســاس امنیــت و آرامــش عمیقــی در او ایجــاد 

ــه و  ــا، عم ــه، مام ــزرگ، خال ــادر ب ــزرگ و م ــدر ب ــدر پ ــد چق ــان بگویی ــه کودکت ــد ب ــی کن م

کاکاهایــش را دوســت داریــد و برایشــان ارزش قایلیــد.

هــر گــز اجــازه ندهیــد روزی بــه پایــان برســد و شــما در آن روز بــه کودکتــان ابــراز عشــق 

ــد روی  ــان دهی ــودک نش ــه ک ــان را ب ــه ت ــف عشــق و عالق ــای مختل ــید از راه ه ــرده باش نک

ــد  ــر نقاشــی اش عکــس قلــب بگذاری ــا دفت ــاق ی ــه ات ــد روی آیین غذایشــان شــکل قلــب بگذاری

بــدون هیــچ دلیلــی او را در آغــوش بگیریــد عشــق و محبــت بیشــتری از او دریافــت خواهیــد 

کــرد.
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اراده و صداقت را به کودکان تان بیاموزانیدتحفه های ِبکر یزدان

اراده

ــرای  ــوی داشــته باشــد، شــعیب 5 ســاله یــک نقاشــی ب ــد اراده ای ق ــان کمــک کنی ــه کودکت ب

مــادرش آورد و زمانــی کــه مــادر نقاشــی را دیــد بــا هیجــان گفــت : وای چقــدر زیبــا کشــیدی 

چــه رنــگ هــای قشــنگی در نقاشــی ات اســتفاده کــردی، آفریــن، عالــی  اســت.

ــا بــار دیگــر مــادر او  شــعیب بــه اتاقــش  رفــت و خیلــی ســریع یــک نقاشــی دیگــر کشــید ت

را تشــویق کنــد. بعــد یــک نقاشــی بعــدی و هــر بــار مــادر او را بســیار تشــویق مــی کــرد در 

حالــی کــه بــه جــز نقاشــی اول  باقــی نقاشــی هــا خیلــی زیبــا نبودنــد و همــه ســریع و بــی دقــت 

کشــیده شــده بودنــد در ایــن مواقــع  تشــویق  شــما کامــال بــی مــورد اســت کودکتــان را بجــا و 

بــه موقــع تشــویق کنیــد.

زمانیکــه نتوانســته کاری را بــه درســتی انجــام دهــد تشــویق نــا بجــای شــما نــه تنهــا موجــب 

ــم  ــن هــر کاری کن ــه م ــد ک ــن تصــور را در او ایجــاد میکن ــی شــود بلکــه ای پیشــرفت او نم

ــد. ــم مــرا تشــویق مــی کن درســت اســت و والدین

صداقت را به کودکان تان بیاموزانید

ــه  ــد، بهتریــن راه بــرای اینکــه ب ــان واقعیــت بیاب ــد راهــی بــرای بی ــان کمــک  کنی ــه کودکت ب

ــان  ــه خودت ــت ک ــن اس ــد ای ــز دروغ نگوی ــد و هرگ ــته باش ــت داش ــد صداق ــان بیاموزی کودکت

ــد: ــن داســتان توجــه کنی ــه ای ــت باشــید ب ــش الگــوی راســتگویی و صداق برای

ســارا پســری ســه ســاله بــه نــام ســریر دارد و مــی خواهــد کاری کنــد کــه ســریر بــرای مدتــی 

از دوســتش ســمیر دور باشــد چــون بــه تازگــی ســریر عصبــی شــده و مرتــب بــا ســمیر دعــوا 
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نکاتی در مورد تشویق کودکانتحفه های ِبکر یزدان

میکنــد. یــک روز وقتــی مــادر ســریر بــه او زنــگ زد تــا قــراری بگــذارد کــه بچــه هــا بــا هــم 

بــازی کننــد ســارا درحضــور ســریر گفــت کــه ســریر مریــض اســت و نمــی توانــد بــازی کنــد 

بعــد از آن ســریر از مــادرش پرســید مــادر مــن مریضــم؟ و ســارا بــا لبخنــدی او را بوســید 

و گفــت: نــه پســرم مــن همینطــوری گفتــم اکنــون ســریر گیــچ و ســردرگم شــد امــا در نهایــت 

توانســت بــرای خــودش یــک نتیجــه گیــری کنــد کــه دروغ گفتــن امــری عــادی اســت و مــردم 

همــه مــی تواننــد از ایــن تکتیــک اســتفاده کننــد. پــس مــن هــم مــی توانــم دروغ بگویــم و ایــن 

اشــکالی نــدارد.

نکاتی در مورد تشویق کودکان

هــر انســان خــودش را دوســت دارد و مــی خواهــد دیگــران بــه شــخصیت او احتــرام بگذارنــد 

ــه نفــس  ــاد ب ــع باعــث رشــد اعتم ــه موق ــد. تشــویق درســت، بجــا و ب ــی کنن ــدر دان و از او ق

انســان مــی شــود. تشــویق بــر خــالف تنبــه کــه از عوامــل بــاز دارنــده اســت عاملــی ترغیــب 

کننــده اســت کــه بــه انســان نیــرو مــی دهــد شــخصی کــه تشــویق شــود از کار و زحمــت خــود 

احســاس رضایــت میکنــد و همیــن رضایــت خاطــر اســت کــه جلــو خســتگی و بــی میلــی او را 

مــی گیــرد تشــویق شــخصیت فــرد را احیــا مــی کنــد گاهــی یــک تحســین ســاده مســیر زندگــی 

فــرد را دگرگــون مــی کنــد. اصــوالً تشــویق در نهــاد کــودکان تاثیــر فــوق العــاده ای دارد و او 

را بــه انجــام کار هــای نیکوتــر ترغیــب مــی کنــد حــال اگــر کــودک در کارهــای خــوب مــورد 

تحســین قــرار گیــرد بــه آن کار هــا متمایــل مــی شــود و بــر عکــس تاثیــر گــذار تریــن نکتــه 

تشــویق کــودک بــه کار هــای درســت اســت مثــالً بــه او بگویــد تــو کار خانگــی ات را قســمیکه 

 بایــد مــی نوشــتی از آن هــم خوبتــر انجــام دادی آفریــن بــه تــو ایــن جمــالت او را بــه رفتــار 
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5 جمله مفید برای کودکان از نظر روانشناسانتحفه های ِبکر یزدان

هــر چــه بهتــر تشــویق مــی کنــد و مســلماً نتایــج بهتــری نســبت بــه زمانــی کــه او را ســرزنش 

میکنیــد خواهد داشــت.

در تشویق کودکان تان باید اصول ذیل را رعایت کنید.

♦ علت تشویق باید برای کودک مشخص شود	

♦ تشویق باید قسمی باشد که یک کلید برای موفقیت کودک باشد	

♦ تشویق باید هر چند وقت یکبار در برابر کار های برجسته کودک باشد 	
نه به صورت همیشه گی و به هر کاری

♦ در این هنگام به نکات مثبت فرزند تان توجه کنید و از آن یاد آوری کنید 	

♦ تشویق نباید از حد اعتدال تجاوز کند زیرا ممکن است کودک را به خود 	
 بینی و خود ستایی گرفتار کند

5 جله مفید برای کودکان از نظر روانشناسان

ــای آن  ــل ه ــن راه ح ــه بهتری ــد ک ــی آورن ــار م ــه ب ــکالتی را ب ــودکان مش ــات ک بعضــی اوق

ــد: ــرد مانن ــی گی ــا را م ــو کار آنه ــه جل ــخنانی ک ــد از س عبارتن

من ترا دوست دارم ولی این کار ترا نمی پسندم

اگــر میخواهیــد لفظــی را بــه کــودک بیاموزیــد کــه کار خــوب و بــد را برایــش مشــخص کنیــد 

ــدف  ــد. ه ــودک ب ــودک خــوب و ک ــه ک ــم ن ــد داری ــا کار خــوب و کار ب ــد م ــه او بیاموزانی ب

از وضــع قوانیــن، آمــوزش رفتــار هــای مناســب اســت نــه تنبــه کــودک اگــر چــه بــه رفتــار 

ناپســند او اعتــراض مــی کنیــد ولــی محبــت خــود را از او قطــع نکنیــد.
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5 جمله مفید برای کودکان از نظر روانشناسانتحفه های ِبکر یزدان

به کودکتان بگویید از تو می خواهم مشکل مرا حل کنی 

اگــر کــودک کاری را انجــام داده کــه باعــث رنــج شــما شــده بــه او بگوییــد کــه دچــار مشــکل 

ــون باعــث شــده ســر درد شــوم” و از او  ــد تلویزی ــد “صــدای بلن ــه او بگویی ــالً ب ــد مث شــده ای

بخواهیــد کــه در حــل مشــکل بــه شــما کمــک کنــد در ایــن صــورت او کــه خــود را دشــمن شــما 

نمــی بینــد خــود را موظــف مــی دانــد کاری انجــام ندهــد کــه بــرای شــما مشــکل آفریــن باشــد 

اگــر بــه رضایــت خاطــر شــما اهمیــت دهــد رفتــار بــد را خاتمــه خواهــد داد.

خودت تصمیم بگیر

بعضــی اوقــات تصمیــم را بــه دســت کودکتــان بگذاریــد. مثــال دو کــودک در اتــاق مشــغول 

بــازی هســتند ســر و صــدای آنهــا باعــث اذیــت و آزار شماســت بهتــر اســت بگوییــد " بچــه 

هــا تصمیــم بگیریــد یــا بــی ســر و صــدا بــازی مــی کنیــد یــا از اتــاق خــارج شــوید" بعــد از 

5 دقیقــه  مــی بینیــم کــه هنــوز هــم سروصداســت. بگوییــد مــی بینــم تصمیــم گرفتیــد از اتــاق 

خــارج شــوید ایــن جملــه شــما را از داشــتن نقــش منفــی نجــات میدهــد و ایــن کار بــه کــودک 

مــی فهمانــد کــه او حــق انتخــاب هــر یــک از ایــن گزینــه هــا را داشــت و او مســؤل کار خودش 

است.

احساس تو را درک می کنم

ــه  ــران را متوج ــا دیگ ــرد ت ــی ب ــه کار م ــی را ب ــود جمالت ــی ش ــی م ــودک عصبان ــی ک وقت

ــی بــدی" جمالتــی هســتند کــه  ــا "خیل ــد "از تــو متنفــرم" ی ــد مثــال مــی گوی احســاس خــود کن

همــه ذهــن او را پــر کــرده اســت شــما مــی توانیــد بــه او کمــک کنیــد تــا جملــه مناســبی را 

ــرد. ــه کار بب ب
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هر کس چیزی که نیاز دارد باید داشته باشد

افــراد متفــاوت نیــاز هــای متفاوتــی دارنــد اغلــب کــودکان در اعتــراض بــه والدیــن مــی گوینــد 

شــما بــرادر و یــا خواهــر را از مــن خیلــی دوســت داریــد و ایــن جمــالت خیلــی زمانــی ذکــر 

ــن  ــدارد چــون والدی ــش ضــرورت ن ــه برای ــزی باشــد ک ــه کــودک خواســتار چی مــی شــود ک

ــه  ــد ب ــات کــودکان را مرفــوع بســازند. آنهــا بای ــا حــد امــکان ضروری همیــش مــی کوشــند ت

کــودک بیاموزاننــد انصــاف و عدالــت ایــن اســت کــه هــر فــرد هــر چــه را نیــاز دارد تهیــه کنــد 

اگــر شــما بــه عینــک نیــاز داریــد و خواهــرت بــه کفــش، هــر کــدام تــان بایــد وســایل مــورد 

ضــرورت خــود را خریــداری کنیــد.

اشک دانه دانه

چشمان مادرم در انتظار من بود 

دل پر لطف او بس بی قرار من بود 

صدای بم و جنگ در دل غم نهاد 

گل امید او ز اشک پرپر بود

دل من ز غصه ها تنگی تنگ بود 

آرزوی من آرام زیستن بود 

در خوابهای من رفتن به مکتب

رفتن به راه نور و راه گلشن بود
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اندوه دل کودکتحفه های ِبکر یزدان

 در روز های درد پدر کنارم نبود

ز لطف و وفای او هیچ چیز یادم نبود

من زار و خسته در گوشه نشسته 

که جز نوای غم چیزی یادم نبود 

با نگاه های سرد به سوی هر فرد 

با آه کودکانه با اشک دانه دانه 

اندوه دل کودک

کودکانــی کــه صبــح هــا گرســنه بــه هــدف پیــدا کــردن لقمــه نانــی بــه خیابــان هــا مــی رونــد 

و شــب گرســنه و بــا دســتان بســته بــه خانــه بــر مــی گردنــد بعــد از گذشــتن شــب دوبــاره بــا 

نــگاه ســرد بــر مــی خیزنــد و روانــه کار هــر روزه مــی شــوند ایــن کــودکان تصویــر آینــده 

افغانســتان هســتند. در آیینــه چشــمان ســر شــار از حســرت و انــدوه آنــان مــی تــوان تصویــر 

ــه  ــی ک ــتان را از کودکان ــده افغانس ــدس آین ــوان  ح ــی ت ــرد م ــا ک ــتان را تماش ــردای افغانس ف

همیشــه در حســرت ســایه والدیــن، رفتــن بــه مکتــب و پوشــیدن لبــاس جدیــد روز هــا را شــام 

ــا  ــی ب ــودکان افغانســتان بیندیشــیم و حت ــورد ک ــد در م ــد زد. بای ــرده ان ــا را روز ک و شــام ه

کمتریــن و کوچکتریــن توانــی کــه در دســت داریــم کاری را بــرای کــودکان فقیــر و بیچــاره 

ــه   ــد اینگون ــد متعــال ان ــم. چــرا ایــن کــودکان کــه نعمــت هــای خداون کشــور مــان انجــام دهی

ــان  ــن و درخش ــده روش ــف از آین ــای مختل ــه ه ــه گون ــتان ب ــد؟ کــودکان افغانس ــی کنن زندگ

ــاً   محــروم مــی شــوند و هــرگاه قلمــی بخواهــد زندگــی ایــن کــودکان را انعــکاس دهــد مطمن

کــه چیزهــای زیــادی بــرای نوشــتن و بیــان کــردن وجــود خواهــد داشــت.
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اهمیت تربیت اخالقی کودکانتحفه های ِبکر یزدان

اهمیت تربیت اخالقی کودکان

والدیــن بایــد در درون کــودک نفرتــی در رابطــه بــا ظلــم و تبعیــض و منکــرات پدیــد آورنــد. 

بــه گونــه ای کــه او را دائمــاً بــا ایــن امــور ســِر ســتیز داشــته باشــد. کــودک را بایــد عــادت 

داد تــا صفــوف دیگــران را رعایــت کــرده و ارزشــهای صحیــح در جامعــه را در زندگــی بــه 

کار گیــرد کــودک را بایــد عــادل تربیــت کــرد و ایــن امــر از همــان دوران کودکــی او زمانــی 

کــه مــادر خوراکــی بــه کــودک مــی دهــد کــه بــا خواهــر و بــرادرش تقســیم کنــد انجــام شــود.

ــد دیگــرش را نبوســید،  ــدی از خــود بوســید و فرزن مــردی در حضــور پیامبــر)ص( فرزن

رســول هللا )ص( بــه او اعتــراض کــرد کــه چــرا مســاوات را رعایــت نکــردی، کــودک را 

بایــد عــادت داد کــه در داوری هــا حــق را مراعــت کنــد هــر گــز دوســتی هــا و دشــمنی هــا و 

روابــط خانوادگــی ســبب آن نگــردد کــه او از حــق خــود دوری کنــد. بایــد او را رشــد داد تــا در 

برابــر حــوادث بایســتد و تســلیم هرچــه هســت نشــده و ببینــد هــر چــه واقــع شــده درســت اســت 

یــا نــه، اگــر نیســت در طریــق ریشــه کــن کــردن آن بایســتد کــودک را بایــد عــادت داد روابــط 

خــود را بــا دیگــران تنظیــم کنــد، مثــالً  کــودک نســبت بــه پــدر و مــادر بــر خــورد انســانی و 

همــراه بــا ادب داشــته باشــد، جــرأت و جســارت و بــی ادبــی و دســت درازی نســبت بــه آنهــا 

نداشــته باشــد، بــزرگان را مــورد احتــرام قــرار دهــد، بــا خردســاالن مهربــان باشــد، در برابــر 

هــر کــس راه و رســم درســتی در پیــش گیــرد در روابــط اجتماعــی آداب و معاشــرت ســالم 

و خوشــرویی و مســالمت داشــته باشــد. عــادت داشــته باشــد خواســته هایــش را بــا خوشــرویی 

مطــرح ســازد ایجــاد مزاحمــت نکنــد، تعارفــات معمــول را رعایــت کنــد مثــالً دیــد و بازدیــد 

در عیــد و نــوروز.
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بهترین شخصیت ها در کودکان امروز نهفته استتحفه های ِبکر یزدان

بهترین شخصیت ها در کودکان امروز نهفته است

خداونــد )ج( در وجــود همــه بنــده گانــش اســتعداد هــای گوناگونــی را جــا داده اســت و 

خوشــبخت کســی اســت کــه دریابــد چــه انجــام داده مــی توانــد و چــه اســتعداد دارد، برخــی 

از اســتعداد هــا از آوان کودکــی در وجــود کــودک دیــده مــی شــود و هــر گاه شــخصی هنــر 

خــود را ادمــه دهــد یقینــاً  شــخصیت بــس بزرگــی خواهــد شــد، یکــی از بــزرگان جهــان چــه 

خــوش گفتــه اســت: “زندگــی کوتــاه اســت و فانــی امــا هنــر طوالنــی و مانــدگار اســت.” چــه 

خــوب اســت زمانــی کــه خــودت چشــم از دنیــا بســته باشــی امــا نامــت جاویــدان باشــد. همــه 

کــودکان، جوانــان و نوجوانــان یــک کشــور بایــد از فرصتــی کــه دارنــد اســتفاده کننــد و هــر 

گونــه هنــری کــه دارنــد در شــگوفایی آن بکوشــند، وظیفــه والدیــن گرامــی اســت تــا فرزنــدان 

خــود را تشــویق کننــد و یــک شــخصیت عالــی را تقدیــم بــه کشــور خــود کننــد.

بــه خصــوص کشــور مــا افغانســتان کــه ســخت نیــاز بــه چنیــن افــراد دارد، افــرادی کــه بــه 

طریقــه هــای مختلــف بتواننــد خدمتــی بــه ایــن خــاک کننــد چــه در عرصــه رســامی، نقاشــی 

ــندگی و ....... نویس

همــه ای مــا بایــد یــک راه و هــدف را در زندگــی انتخــاب کنیــم و در رســیدن بــه آن بکوشــیم. 

ــد. یکــی از راه  ــد مســؤلیت خــود را در مقابــل وطــن خــود احســاس کن هــر فــرد جامعــه بای

هــای خدمــت بــه وطــن تقدیــم نمــودن یــک فرزنــد نیــک و صالــح بــه جامعــه اســت فرزنــد 

ــردای کشــور اســت کــه هــر گــز  ــا افتخــار ف ــام و ب ــد ن ــت مــرد بلن ــن مل کوچــک امــروز ای

نمیمیــرد زیــرا گــور شــان قلــوب نســل هــای آینــده اســت. تاریــخ یــک ملــت ماننــد گلــزاری 

اســت کــه انســانهای هنرمنــد و بــا احســاس گلهــای زیبــای آن مــی باشــند. افــرادی کــه یــک 

ــادر  ــدر و م ــن پ ــایه بهتری ــر س ــروز زی ــه دی ــتند ک ــرادی هس ــاً اف ــی ســازند یقین کشــور را م

ــه زیــر خالصــه  مــی نویســیم. ــد تمــام مطالــب را در جمل بــزرگ شــده ان

 تمام گلهای که در آینده خواهد رویید در دل تخم های امروز نهفته اند.
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کودکان وطن

کودکان اند مهر جویان وطن

کودکان اند بلبالن این چمن

آنها می سازند و می خواهند

کودکان اند غنچه های سرخ رنگ

همچو شمس همچو قمر می تابند

بر زمین خشکیدۀ این وطن

گل های خندان را ای ملت

سعی کنید بشگفند تا ابد

کودکان پروانه های رنگین

کودکان نغمه های دلپذیر

کودکان به اساس آمار در جهان 

بــه اســاس آمــار، در جهــان یــک میلیــارد کــودک اعــم از دختــران و پســران در جهــان فقیــر 

زنــده گــی میکننــد. بیــش از 640 میلیــون کــودک در جهــان بــدون محــل رهایــش و مســکن 

هســتند و 40 میلیــون کــودک بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی ندارنــد. همچنــان بســیاری 

کــودکان مناطــق جنــگ زده و بحرانــی قربانــی تــرور و دهشــت هســتند. 

بیــش از 250 میلیــون کــودک کارگــر در جهــان موجــود اســت کــه بیشــترین ایــن جمعیــت را 

 دختــران بیــن ســن 5 الــی 14 ســال تشــکیل میدهــد. وضعیــت صحــی ایــن کــودکان کارگــر 
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بحرانــی بــوده و در مراکــز و محــالت نامناســب بــرای ســاعات متمــادی بــا درآمــد ناچیــز و 

پاییــن کار میکننــد. 

پیامک

هــر بــار دســتی بــه زور و خشــم بــر روی کودکــی بلنــد میشــود، آرزو میکنــم کاش میتوانســتم 

ــب  ــم. قل ــرام بگذاری ــه آنهــا احت ــد و ب ــم کــودکان را دوســت بداری ــاد بزن ــد فری ــا صــدای بلن ب

سرشــار از پاکــی و صفایــی شــانرا را جریحــه دار نکنیــم. 

اگــر چــه صــدای مــرا بســیاری از افرادیکــه دســت خشــم بــر کــودکان بلنــد کــرده انــد نمــی 

شــنوند امــا نوشــته هایــم فریــاد خاموشــی هســتند کــه صــدای مــرا بــه تمــام افــراد دنیا میرســاند. 

امیــدوارم مطالعــه هــر مطلــب، هــر نکتــه و هــر راهــکار، بتوانــد دســت هــای خشــمگین را 

بــه ســوی شــوق نــوازش کــودکان رهنمــود شــود. 

من از بیگانگان گله ندارم

چــوب شــکنی درختــی را بــا تبــر قطــع میکــرد، چــوب شــکن کــه بــا هــر ضربــۀ تبــر نفســک 

ــا آنــرا هــر چــه  ــاده بــود ت میــزد  بــا ضربــه هــای تیزتــر و محکــم تــر بــه جــان درخــت افت

ــا درآورد.  زودتــر از از پ

در جریــان تبــر زدن متوجــه شــد کــه بــا هــر ضربــه بــه جــز از صــدای نفــس هــای خــودش 

صــدای دیگــری را نیــز از درخــت مــی شــنود. چــوب شــکن بــه دقــت بیشــتر بــه صــدای کــه 

 از درخــت برمیخاســت، گــوش داد. چــوب شــکن دیــد کــه درخــت بــه ســختی و ناراحتــی مــی 
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نالــد. چــوب شــکن بــا همــان حالــت از درخــت پرســید کــه چــرا بــا هــر ضربــه تبــر بیشــتر 

مــی نالــد و ایــن نالــه بــرای چیســت؟ 

درخــت در پاســخ گفــت مــن از ضربــه هــای تبــر گلــه نــدارم، شــکایت از دســته تبــر اســت کــه 

از خــودم ســاخته شــده و مــرا بــا ایــن بــی مهــری ضربــه میزنــد. بــه گفتــۀ شــاعر: 

من از بیگانگان هرگز ننالم    

که با من هرچه کرد آن آشنا کرد    

چــوب شــکن بــه فکــر رفــت و بــا خــودش گفــت. در حقیقــت هرچــه درخــت مــی بینــد از شــاخه 

خــود مــی بینــد کــه همانــا دســته تبــر اســت بخاطریکــه تبــر هرگــز نمــی توانســت بــدون دســته 

اش درخــت را از پــای انــدازد. 

ــه  ــه و ب ــا را گرفت ــادر دســت آنه ــدر و م ــی پ ــگام کودک ــه هن ــتند ک بعضــی از اشــخاص هس

آنهــا شــیوۀ زنــده گــی را مــی آموزانــد امــا هنگامــی کــه ایــن کــودکان بــزرگ شــوند و زمانــی 

کــه پــدر و مــادر بــه آنهــا ضــرورت داشــته باشــد دســت آنهــا را رهــا کــرده و آنهــا را تنهــا 

میگــذارد. داســتان بــاال رابطــۀ مســتقیمی بــا ایــن متــن دارد. 

در انتظار مادر

امشب دلم دوباره

غمگین و بی قرار است

چشمم به سوی ساعت

گوشم در انتظار است
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مادر دوباره امشب

بسیار دیر کرده

شاید که کار است باز

یک گوشه گیر کرده

از راه خواهد آمد

با حال زار و خسته

با پای مانده از راه

با دست بسته بسته

این تیک و تاک ساعت

حاال بالی جان است

از راه مانده گویی 

کند است و ناتوان است

تق تق یکی به در زد

کردم ز شوق فریاد

ساعت هم از سر شوق

از تیک و تاک افتاد

لبخند خسته بر لب

مادر به خانه برگشت

مرغ سعادت من

بر آشیانه برگشت
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شوق دوباره افتاد

بر جان ساعت ما

با تیک و تاک شادش

پیمود راه خود را 

تحفه مادر

کودکستان در جهان کودکـــــــــان      

است جای ابتدای علم شــــــان   

لحظه خوب است بر کودک همان      

وقتی گیرند نکته ای از معلمان   

کودکستان است بر کـــــودک زبان      

معلمان کوشــــــد در تعلیم شان   

کودکان ســـــرمایه کشــــــــور بود     

این عنایت تحفه مـــــــــادر بود  

از بــــزرگان یاد گـــــیرند هر هنر      

علم برکــودک کـــــوه زر بود  

چونکه هستند سرنوشت ساز جهان      

     ای وطن این کودکان فخرت بود 
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در شبهای سرد

در شبهای سرد        
با دستان بسته      

درکوچه های تاریک  

باچراغ های کهنه    

بارفتار تند         
بادلی بس شکسته     

باچشم پر امید        
با رفتن به مکتب     

دروازه های نور        
بر عقل من فزود     

تعلیم،علم و درس   

من را به قله برد    

به قله که آن پر        
پر از صدا بود     

صدایی که در آن   

بخش امید بود    

بخش زندگی   

بخش زیبائی    

بخش رسیدن من   

به خواست مادرم بود.    
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فرگرد آرزو

از کــودکان امــروز بــزرگان فــردا ســاخته مــی شــوند. آنهــا تصمیــم کــودکان فــردا را خواهنــد 

گرفت.آنهــا تصمیــم آینــده کشــور را خواهنــد گرفــت. کــودکان ارزشــمند تریــن وظریفتریــن 

هدیــه ای خداونــد )ج( هســتند کــه بــرای انســان هــا اعطــا شــده انــد. کــودکان امانــت بســیار 

بــزرگ از جانــب خداونــد)ج( بــه بندگانــش مــی باشــد و هــر پــدر و مــادر مکلــف اســت کــه 

تــا در تربیــه آنهــا کوشــش کنــد. 

الزمــه تربیــه صحیــح کــودک یــاری گرفتــن از قــرآن و احادیــث و موازیــن اســالمی اســت. 

آرزوی هــر فــرد یــک جامعــه پیشــرفت و ترقــی کشــورش اســت هــر شــخص جامعــه آرزو 

ــود  ــه خ ــی ک ــود زمان ــزش ش ــاک عزی ــه خ ــت ب ــدر خدم ــش مص ــود و فرزندان ــا خ دارد ت

نتوانســت بایــد بــه فرزنــدان خــود بیاموزانــد کــه چگونــه خدمــت کنــد و چگونــه از ایــن خــاک 

محافظــت کنــد.

تقدیــم نمــودن ایــن چنیــن فرزنــد بــا شــهامت بــه جامعــه بــه دوش والدیــن، معلــم و تمــام افــراد 

ــی در حــق  ــن خدمت ــل کوچکتری ــداده و حداق ــه را انجــام ن ــن هم ــس چــرا ای ــه اســت. پ جامع

میهــن انجــام ندهیــم؟

تفاوت های کودکان افغانستان با کودکان سایر ممالک

کــودکان افغــان از جنبــه هــای گوناگونــی بــا کــودکان ســایر ممالــک دنیــا مخصوصــاً کــودکان 

ممالــک پیشــرفته تفــاوت دارنــد.

 بعضــی از کــودکان افغــان از همــان آوان تولــد بــا محرومیــت هــا روبــرو هســتند کــه اطفــال 
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همســن و ســال ســایر ممالــک جهــان کمتــر بــه آن مواجــه انــد. بعضــی از کــودکان حتــی مــادر 

خــود را نمــی بیننــد و چنیــن کــودک معلــوم اســت کــه در برابــر چــه آینــده ئــی قــرار دارد. 

کــودکان افغــان علــی الرغــم نبــودن امکانــات صحــی، امکانــات تغذیــه کافــی را نیــز نداشــته 

و زمانــی کــه بــه ســنین باالتــری مــی رســند بنابرایــن تبدیــل بــه کارگــران خــورد ســنی مــی 

ــا بــه  شــوند کــه بایــد روی ســرک هــا و در مســتری خانــه هــا بــرای لقمــه نانــی از ســحر ت

شــب کارهــای شــاقه انجــام دهنــد. تفــاوت کــودکان افغانســتان بــا کــودکان کشــورهای همســایه 

آن چنــان زیــاد اســت کــه حتــی توصیــف آن بــرای هــر قلمــی مقــدور نیســت  چــه برســد بــه 

کــودکان دنیــای مترقــی.

امــروزه در خیابــان هــای کابــل کــودکان چرکیــن و آواره آنقــدر زیــاد اســت کــه بــرای تهیــه 

گــزارش کافــی اســت فقــط بــه یکــی از نقــاط مزدحــم برویــم. بیشــتر اوقــات از آنــان پرســیده 

ــادر  ــد م ــی گوین ــه خــود م ــا لهجــه هــای معصومان ــد ب ــی کنی ــن کار را م مــی شــود چــرا ای

نداریــم ویــا پدرخــود را از دســت داده ایــم ویــا مــادر و پــدر پیرمــرد داریــم. زندگــی ســردرگم 

و ســرگردان نســل امــروز و دیروزایــن آب و خــاک بــا نوشــتن یــک گــزارش یــا متــن خالصــه 

ــه ضــروری  ــش از هم ــت پی ــای حقیق ــداب و کشــف ریشــه ه ــه ته ــه رســیدن ب نمیشــود. البت

اســت. از ریشــه هــای حقیقــت یکــی هــم تفکرنابرابــر خواهانــه ای اســت کــه بــزرگ ســاالن 

و میــان ســاالن بــه آن گرفتــار انــد ایــن واقعیــت اســت کــه کــودکان حتــی حــق ابــراز نظــر در 

محیــط خانوادگــی انســانی را هــم نــدارد.
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اطفال چرا دست به مواد مخدر میزنندتحفه های ِبکر یزدان

اطفال چرا دست به مواد مخدر می زنند   

اگر مادر و پدر در قبال تربیه فرزند خود کوشا نباشند طبعاً که فرزند شان دست به هر کار 

زده می تواند.

از آنجمله دست به مواد مخدر می زند و اگر پدر و مادر در موجودیت کودک خود از مواد 

مخدر استفاده کند او هم از مواد مخدر استفاده می کند.

 هم چنان فقر و بی چاره گی باعث این می شود که طفل دست به مواد مخدر بزند و هم 

چنان هم نشین بد، کودکان را تشویق به کشیدن سگرت می کنند .

 اگر پدر و مادر در تربیه آنها کوشا باشند هیچگاه اطفال دست به این کار نمی زند.

اطفال همیشه وقت باید درس بخوانند و درعرصه درس خود کوشش کنند و باید هیچگاه به 

مواد مخدر دست نزنند، چون باعث ازبین رفتن جامعه و خود شان می شود.

مــواد مخــدر کشــنده تریــن دخانیــات اســت چــون بــه صحــت اســت. اگــر یــک بــار کــودکان بــه 

مــواد مخــدر معتــاد شــد رهــا کردنــش بســیار مشــکل خواهــد بــود. 

     وقایه بهتر از تداوی است 
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دخترها هم حق دارند که مانند پسرها تحصیل کنندتحفه های ِبکر یزدان

            
دختر ها هم حق دارند که مانند پسرها تحصیل کنند

مــادر و پــدر بایــد هیچــگاه فــرق میــان فرزنــدان خــود ایجــاد نکنــد چــون حقــوق دختــر و پســر 
باهــم مســاوی اســت.

بعضــی فامیــل هــا اســت کــه اصــالً اجــازه رفتــن بــه مکتــب را بــه دختــران خــود نمــی دهنــد 
 چــون آنهــا فکــر مــی کننــد کــه دختــر را کــی مانــده بــه مکتــب بــرود، آنهــا بایــد در کار خانــه 

ســهم داشــته باشــند امــا نخیــر ایــن طــور نیســت دختــر هــا هــم حــق دارنــد کــه مثــل پســرها 

تحصیــل کننــد چــون آنهــا هــم مــی خواهنــد کــه در آینــده یــک شــخص دانــا باشــند. بعضــی از 

مــادر هــا و پــدر هــا هســتند کــه پســر خــود را در آغــوش مــی کشــند و آنهــا را نــوازش مــی 

دهنــد امــا دختــر هــای بــی چــاره را مــی گوینــد کــه تــو دختــر هســتی و  در آغــوش کشــیدن تــو 

خــوب نیســت. مــادر و پــدر واقعــی کســی اســت کــه فرزنــدان خــود را چــی دختــر باشــد چــی 

پســر باشــد بــه درس هایشــان تشــویق کنــد و هیچــگاه میــان آنهــا فــرق ایجــاد نکنــد.

دختــر هــا هــم حــق دارنــد کــه تحصیــل کننــد و آنهــا مــی خواهنــد کــه یــک شــخصیت عالــی 

ــم  ــر شــجاع و پســر دالور را تقدی ــه حیــث یــک مــادر  یــک دخت ــده ب داشــته باشــند و در آین

بــه جامعــه مــی کننــد. پــس از مــادران و پــدران خواهــش مــی کنیــم کــه هیچــگاه فــرق میــان 

فرزنــدان خــود ایجــاد نکننــد و در هــر رشــته و هــر هنــری کــه عالقــه منــدی دارنــد آنهــا را 

بگذارنــد. البتــه دیــن مــا دیــن مقــدس اســالم اســت و اســالم دینــی اســت کــه بــه تمــام حقــوق 

ــد و  ــل کن ــد تحصی ــی توان ــری م ــر دخت ــرده اســت و درچــوکات اســالم ه ــه ک ــران توج دخت

تحصیــل خــود را بــه پایــان برســاند. 




