د ھﻐو ﭼﻣﺗو ﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره ﯾو ﻻرښود ﭼﯥ ﭘر
ﭘښﺗو ژﺑﮫ ﺧﺑرې ﮐووﻧﮑو ﮐورﻧﯾو ﺳره ﮐﺎر ﮐوي

ھﻐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﯾﯥ ﻟﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو او ﮐورﻧﯾو ﺳره ﺗرﺳره ﮐوﻻی ﺷﺊ
ھﻐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﯾﯥ ﻟﮫ ﭘﺎﻟوﻧﮑو ﺳره ﺷرﯾﮑوﻻی ﺷﺊ
ﻟﮫ ﮐورﻧﯾو ﺳره د اﻧﻌطﺎف ﻣﻧﻧﯥ د ﻣﮭﺎرﺗوﻧو د ﺟوړوﻟو ﭘﮫ ﺗﻣرﯾن ﮐﯥ د ﻣرﺳﺗﯥ ﻟﯾدﻟوري

د ﻧورو ﺳرﭼﯾﻧو ﻟﭘﺎره SesameStreetInCommunities.org ،ﺗﮫ ﻣراﺟﻌﮫ وﮐړئ.

د ﺑﯾﺎ اوﺳﭔدﻧﯥ ﭘر ﻣﮭﺎل ﻟﮫ
ﮐورﻧﯾو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐول
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣﺎﺷوﻣﺎن او ﻟوﯾﺎن داﺳﯥ ﺷﯾﺑﯥ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐوي
ﭼﯥ وﯾره ﯾﺎ ګواښ اﺣﺳﺎﺳوي ،د دوی ذھﻧوﻧﮫ »ﭘرواز،
ﺟګړه ،ﯾﺎ ﮐﻧګل« ﺣﺎﻟت ﺗﮫ ځﻲ .دا زﻣوږ د دﻣﺎغ ﻻره
ده ﭼﯥ زﻣوږ د ﺳﺎﺗﻧﯥ ھڅﮫ ﮐوي.

ﭘﮫ دې ﻻرښود ﮐﯥ:
وﯾډﯾو ﭘﻠﯥ ﻟﭔﺳټ3..................................................
د ښﮫ راﻏﻼﺳت ﯾو ﻓورم د ﺳﺳﻣﻲ اﺳﺗرﯾت ﻣﻠګري5...........

ھﻐﮫ ﮐورﻧۍ ﭼﯥ د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﮐﯥ دي ﻣﻣﮑن د
دې ﭘﮫ څﯾر ډﯾری ﺷﯾﺑﯥ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐړي ،او د دوی ﺗرټوﻟو
ﺛﺑﺎت ځواک ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ څﯾر د ﻣﻼﺗړ ﮐوﻧﮑو ﻟوﯾﺎﻧو ﺳره
اړﯾﮑﯥ دي .ﺳﺗﺎﺳو د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺷﺗون ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د دوی
ﺳره د آراﻣۍ اﺣﺳﺎس ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ،او ھﻐﮫ
ﺳﺗراﺗﯾژۍ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﯾﯥ ﺷرﯾﮏ ﮐړئ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د دې
ﺷﯾﺑو ﻟﮫ ﻻرې ﮐﺎر ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي.

ﻟﮫ ﺳﺗرو ﺑدﻟوﻧوﻧو ﺳره ﺗﻌﺎﻣل ﮐول9..............................
د ﻧوﯾو ﺷﯾﺎﻧو زده ﮐړه15...........................................
دا ﭼﯥ ﻣوږ څوک ﯾو د دې ﻟﻣﺎﻧځل21.............................
د ﺑﯾﺎ ﻣﭔﺷﺗوﻟو ﻟﮫ ﺗروﻣﺎ/ﺻدﻣﺎت ﺳره ﺗﻌﺎﻣل ﮐول25.............
اړوﻧدواﻟﯽ30.........................................................
ﭘوﺳټر35.............................................................

ﮐﮫ ﺗﺎﺳو څو ورځﯥ ﻟرئ ﯾﺎ ﯾوازې څو دﻗﯾﻘﯥ ﻟﮫ دوی
ﺳره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﺊ ،ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﻟﮫ ﮐورﻧﯾو ﺳره
ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړئ ﭼﯥ د دوی ﺗﺟرﺑﯥ—ښﮫ او ﺑد دواړه—د
دوی د ژوﻧد ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﺷراﯾطو ﮐﯥ ﺑﯾﺎن ﮐړئ .ﺗﺎﺳو
ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﻟﮫ دوی ﺳره د ﻻرې ﭘﮫ ھر ګﺎم ﮐﯥ د دوی
ځواک ﭘﮫ ﭘﯾژﻧدﻟو ،ﮐﺷف ﮐوﻟو او ګټﮫ اﺧﯾﺳﺗو ﮐﯥ ھم
ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړئ.

د ﮐﺎر ﭘﺎڼﯥ36.......................................................

ﭘﮫ دې ﻻرښود ﮐﯥ ﺳرﭼﯾﻧﯥ او ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ د اﻣﯾد ﻟروﻧﮑﻲ
ﻟﯾد ﺳﺎﺗﻠو ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ د ﻟﯾږدوﻧو ﻧﯾوﯾګﯾټ ﮐوﻟو ﻻرو
ښووﻟو ﻟﮫ ﻻرې د ﮐورﻧﯾو اﻧﻌطﺎف راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره
ډﯾزاﯾن ﺷوي .ﮐﻠﯾدي ﭘﯾﻐﺎﻣوﻧﮫ ډﯾری ﻟوی اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﻧﻲ
ﭼﯥ د ﭘﺎم وړ ﺑدﻟوﻧوﻧو ﺳره راځﻲ ،ﭘداﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ
ﮐورﻧﯾو ﺗﮫ ﯾﺎدوﻧﮫ ﮐوي ﭼﯥ دوی ځواک ،ﺣوﺻﻠﮫ او
زړورﺗﯾﺎ ﻟري.

ﺳﺳﻣﻲ ورﮐﺷﺎپ
د ﺳﺳﻣﻲ ورﮐﺷﺎپ ﯾو ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﻲ ﺑﻧﺳټ دی ﭼﯥ د ﺳﺳﻣﻲ
ﺳﺗرﯾت ﺗر ﺷﺎ دی؛ ﺳﺳﻣﻲ ﺳﺗرﯾت ھﻐﮫ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﻲ ﺧﭘروﻧﮫ
ﭼﯥ د  1969راھﯾﺳﯥ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ ښووﻧﮫ ﮐوي .د ﺳﯾﺳم
ورﮐﺷﺎپ ﯾو ﻣﺎﻣورﯾت ﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ ھر ځﺎی ﮐﯥ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو
ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﭼﯥ ھوښﯾﺎر ،ﭘﯾﺎوړي او ﻣﮭرﺑﺎﻧﮫ وده
وﮐړي .ﻣوږ ﭘﮫ  150ھﯾوادوﻧو ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﮫ ﯾو ،د رﺳﻧﯾو،
رﺳﻣﻲ زده ﮐړې ،او د ﺧﯾرﯾﮫ ﺗﻣوﯾل ﺷوي ﭘروګراﻣوﻧو ﻟﮫ
ﻻرې زﯾﺎﻧﻣﻧوﻧﮑو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ ﺧدﻣت ﮐوو ،ﭼﯥ ھر ﯾو ﯾﯥ
ﭘﮫ څﯾړﻧﮫ ﮐﯥ ځﺎی ﻟري او د ځﺎﯾﯽ اړﺗﯾﺎوو او ﮐﻠﺗوروﻧو
ﺳره ﺳﻣون ﻟري .د ﻧورو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره ،ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ
ﻟﯾدﻧﮫ وﮐړئ .sesameworkshop.org

ﭘﮫ ﻧورو ژﺑو ﭘﮫ

sesamestreetincommunities.org
ﮐﯥ د ﻻﺳرﺳﻲ وړ دی.
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وﯾډﯾو ﻟﭔﺳت
د ﺳﺳﻣﻲ اﺳﺗرﯾت د ﻣﻠګرو ﻟﮫ ﻟوري ﯾو ښﮫ راﻏﻼﺳت

)ﻣﺦ (8

د ﺳﻼم ﺳﻧدره—د ﺳﺳﻣﻲ اﺳﺗرﯾت ﻣﻠګري واﯾﻲ )او ﺳﻧدره واﯾﻲ!( »ﺳﻼم«.
اﻟﻣو ﯾو ﻧوی ﻣﻠګری ﺟوړوي—ﮐﻠﮫ ﭼﯥ اﻟﻣو د ﯾو ھﻠﮏ ﺳره د ﻣﻠګرﺗﯾﺎ ﭘﮫ اړه اﻧدﯾښﻧﮫ ﻟري ﭼﯥ د ھﻐﮫ ﭘﮫ څﯾر ﺳره
ﭘﮫ ژﺑﮫ ﺧﺑرې ﻧﮫ ﮐوي ،ﻣﺎ ھﻐﮫ ﺗﮫ ﯾوه ﮐﯾﺳﮫ ﺑﯾﺎﻧﮫ ﮐړه ﭼﯥ د ھﻐﮫ ﺳره د ﻟﯾواﻟﺗﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي.
د ﻣﺎري دﻗﯾﻘﻲ :ﮐﻧټرول ﺳﺎﺗل—ﻣﺎري ﯾوه دﻗﯾﻘﮫ وﺧت ﻧﯾﺳﻲ ﺗر څو ﻟﮫ ﭘﺎﻟوﻧﮑو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﭼﯥ د اﺻوﻟو ﭘﮫ
ﺗﻌﯾﯾﻧوﻟو او ژورې ﺳﺎه ﭘﮫ اﺧﯾﺳﺗو ﺳره د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﺧوﻧدي ﭼﺎﭘﭔرﯾﺎل را ﻣﻧځﺗﮫ ﮐړي.

ﻟﮫ ﻟوﯾو ﺑدﻟوﻧو ﺳره ﺗﻌﺎﻣل ﮐول

)ﻣﺦ (14

د وﯾﺎړ ﺳﻧدره—ﯾو ځﺎی ،اﻟﻣو او د ھﻐﮫ ﭘﻼر د ھﻐو ﻻرو ﭘﮫ اړه ﺳﻧدره واﯾﻲ ﭼﯥ ﭘر ﯾو ﺑل وﯾﺎړ ﮐوي.
ﺧﺟور ﺧﻔﮫ ده—ﺑﺳﯾﻣﮫ او ﺳﺟﺎد ﻟﮫ ﺧﺟور ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺗر څو ﺧﭘل د “ﺧﭘګﺎن” اﺣﺳﺎس وﭘﭔژﻧﻲ او ﻟﮫ ھﻐﮫ ﺳره
ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺗر څو د دې اﺣﺳﺎس »ﭘﮫ ﺑﯾﺎﻧوﻟو« ﺳره د ښﮫ واﻟﻲ اﺣﺳﺎس وﮐړي .دﻏﮫ ﺳﺗراﺗﭔژي ﻟﮫ ﺑﺳﯾﻣﮫ ﺳره ھم
ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي!
د ﻣﺎﯾﺎ دﻗﯾﻘﻲ :د ﮐورﻧۍ ډﻟﮫ—د اﻟﻣو ﺧوښﭔږي ﭼﯥ ﻟوﺑﯥ وﮐړي ،ور ﻏﺎړې وځﻲ او ﻟﮫ ﺧﭘﻠﯥ ﻣور ﺳره ﺧﺑرې وﮐړي.
ھﻐوي ﯾو ټﯾم دی او ﯾو ﺑل ﺗﮫ ﻏوږ ﻧﯾﺳﻲ ﺗر څو ﻟﮫ ﺧﭘﻠﯥ ﮐورﻧۍ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﭼﯥ ﺧوﺷﺣﺎﻟﮫ او روﻏﮫ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ.

د ﻧوﯾو ﺷﯾﺎﻧو زده ﮐول

)ﻣﺦ (20

اﻟﻣو ﻣﺛﺑت دی—ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ھﻐﮫ ﭘر ﺧﭘل ﺳر د ﯾوه ﺑﮑس ﭘﮫ ﺗوازن ﮐوﻟو ﮐﯥ ﺳﺗوﻧزه ﻟري او د ﺧﭘګﺎن اﺣﺳﺎس ﮐوي ،ﻧو
د اﻟﻣو ﭘﻼر ﻟﮫ ھﻐﮫ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺗر څو ور ﭘﮫ زړه ﮐړي ﭼﯥ څﮫ ﺷﯽ ھﻐﮫ ځﺎﻧګړی ﮐوي او ھڅوي ﯾﯥ ﭼﯥ ﺧﭘل
ﺗﻣرﯾن ﺗﮫ دوام ورﮐړي.
د ﻣﺎري دﻗﯾﻘﻲ :ﻟوﺑﮫ ﭘﯾﺎوړې ده—ﻣﺎري ﭘﮫ ﯾوه دﻗﯾﻘﮫ ﮐﯥ روښﺎﻧﮫ ﮐوي ﭼﯥ ﻟوﺑﮫ ﮐول ﻟﮫ ﯾوه ﻣﺎﺷوم ﺳره څﮫ ډول
ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺗر څو وده وﮐړي او ﻟﮫ ﺧﭘل ﭘﺎﻟوﻧﮑﻲ ﺳره ﯾوه اړﯾﮑﮫ ﺟوړه ﮐړي.
ورځﻧﻲ ﮐﺎروﻧﮫ—ﺷﺎه ﭘر د ورځﻧﯾو ﮐﺎروﻧو د ارزښت او ځواک ﭘﮫ اړه ﺧﺑرې ﮐوي.

ﺗﮫ ﭘﮫ ﻣراﺟﻌﯥ ﺳره د وﯾډﯾو ﭘﻠﯥ ﻟﭔﺳت ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻣوﻣﺊ.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQJaFRtaBs0oxCLmz2GlklBMUHCKVMwaE
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وﯾډﯾو ﻟﭔﺳت
د دې ﻟﻣﺎﻧځل ﭼﯥ ﻣوږ څوک ﯾو

)ﻣﺦ (25

ﺧوښ ﯾم ﭼﯥ دا زه ﯾم—ﺷﺎه ﭘر د ځﯾﻧﯥ ﺷﯾﺎﻧو ﭘﮫ اړه ﺳﻧدره واﯾﻲ ﭼﯥ ھﻐﯥ ﺗﮫ د ﺧوښﯥ او
ځﺎﻧګړﯾﺗوب اﺣﺳﺎس ورﮐوي.
اﻟﻣو ځﺎﻧګړی دی—اﻟﻣو د ﻧﺎﺑﺎوري اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺗﺟرﺑﮫ ﮐوي ،ﻣګر ھﻐﮫ ﺷﯾﺎن ور ﭘﮫ زړه ﮐﭔږي ﭼﯥ
ھﻐﮫ ﺗﮫ د ځﺎﻧګړﺗﯾﺎ اﺣﺳﺎس ھم ورﮐوي!
د ﻣﺎري دﻗﯾﻘﻲ :ﭘر ځﺎن ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ—ﻣﺎري ﻟﮫ ﺧﭘﻠﯥ وﻗﻔﯥ څﺧﮫ ﯾوه دﻗﯾﻘﮫ وﺧت اﺧﻠﻲ ﺗر څو ﭘﺎﻟوﻧﮑﻲ
وھڅوي ﭼﯥ د ﺧﭘﻠﯥ ﺑوﺧﺗﯥ ورځﯥ څﺧﮫ د ﺧﭘﻠو ځﺎﻧوﻧو ﻟﭘﺎره وﺧت وﻣوﻣﻲ.

د ﺑﯾﺎ ځﺎی ﭘر ځﺎی ﮐﭔدو ﻟﮫ ﺻدﻣﯥ ﺳره ﺗﻌﺎﻣل ﮐول

)ﻣﺦ (30

ﺧﭘل ځﺎن ﺗﮫ ور ﻏﺎړې وځﺊ—د ﺳﺳﻣﻲ اﺳﺗرﯾت ﻣﻠګري ښﯾﻲ ﭼﯥ ور ﻏﺎړې وﺗل د ﺳﺗرو اﺣﺳﺎﺳﺎﺗو
د ﻟرﻟو ﭘر ﻣﮭﺎل څﮫ ډول ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي.
اﻟﻣو د ﺧﭘګﺎن اﺣﺳﺎس ﮐوي—ﮐﻠﮫ ﭼﯥ اﻟﻣو ﻟﮫ ﺧﭘل ﭘﻼر څﺧﮫ ﻏﭔږه اﺧﻠﻲ او ﯾو اﻧځور رﻧګوي ،ﻧو
ډﭔر ﻏوره اﺣﺳﺎس ﮐوي.
د ﻣﺎري دﻗﯾﻘﻲ :د ﻣﺎﺷوم ﺳﺗرس—ﻣﺎري ﯾوه دﻗﯾﻘﮫ وﺧت ﻧﯾﺳﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ﭘﺎﻣﻠروﻧﮑو ﺳره د دې
ﺗﺷﺧﯾﺻوﻟو ﭘﮫ اړه ﺧﺑرې وﮐړي ﭼﯥ ﮐﻠﮫ ﯾو ﻣﺎﺷوم د ﺳﺗرس اﺣﺳﺎس ﮐوي او څﮫ ډول ﺑﺎﯾد دﻏﮫ
ﺣﺎﻟت ﻣدﯾرﯾت ﮐړای ﺷﻲ.

اړوﻧدواﻟﯽ

)ﻣﺦ (36

ﺳﺗﺎﺳو ﻟﭘﺎره ﯾو ځﺎی—د ﺳﺳﻣﻲ ﻣﻠګري ﯾوه ﺳﻧدره واﯾﻲ ﭼﯥ داﺳﯥ ﻋﺑﺎرﺗوﻧﮫ ﭘﮑﯥ دي ﭼﯥ
ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﮐوﻻی ﺷﻲ ﻟﮫ ﯾو څو ځﻠﯥ اورﭔدو څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ﯾﯥ ﻟﮫ ځﺎن ﺳره زﻣزﻣﮫ ﮐړي.
د ﺳﻼم وﯾل—زري ﻣوږ ټوﻟو ﺗﮫ ﭘﮫ دې اړه واﯾﻲ ﭼﯥ څﮫ ډول ﻟﮫ ﺧﭘﻠو ﻣﻠګرو او ګﺎوﻧډﯾﺎﻧو ﺳره
روﻏﺑر وﮐړو او د »ﺳﻼم« د ﮐﻠﯾﻣﯥ ﻣﻌﻧﺎ را ﺗﮫ واﯾﻲ.
د ﻣﺎري دﻗﯾﻘﻲ :د ﺧوﻧدﯾﺗوب داﯾره—ﻣﺎري ﯾوه دﻗﯾﻘﮫ وﺧت ﻧﯾﺳﻲ ﺗر څو ﭘﺎﻟوﻧﮑﻲ وھڅوي ﭼﯥ ﺧﭘل
ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ﻧورو ﺧوﻧدي او ﺑﺎوري ﻟوﯾﺎﻧو ﺳره د ﺧﺑرو ﻟﭘﺎره ﭼﻣﺗو ﮐړي.

ﺗﮫ ﭘﮫ ﻣراﺟﻌﯥ ﺳره د وﯾډﯾو ﭘﻠﯥ ﻟﭔﺳت ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻣوﻣﺊ.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQJaFRtaBs0oxCLmz2GlklBMUHCKVMwaE
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د ﺳﯿﺴﻤې ﺳﺘﺮﻳﺖ د ﻣﻠګﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري ښﻪ راﻏﻼﺳﺖ
ﭘﻪ ﯾﻮه ﻧﻮي ځﺎی ﮐې ﺑﯿﺎ ﻣﯧﺸﺘﯧﺪل ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر دی او ﺗﺎﺳﻮ ﻻ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ډﯦﺮې ﺳﺨﺘې
ﺗﺠﺮﺑې ﮐړې دي .دا ﺳﻤﻪ ده ﭼې د ﻫﻐﻪ څﻪ ﭘﻪ اړه ﺑﻪ د ﺧﭙګﺎن ﯾﺎ ﺧﻮاﺷﯿﻨۍ اﺣﺴﺎس ﮐﻮئ
ﭼې در ﭘﯧښ ﺷﻮي دي ،او ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږئ ﭼې څﻪ ﺑﻪ ﮐﯧږي ــ ﺑﺪﻟﻮن او ﻧﻨګﻮﻧﻪ ښﺎﯾﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
ﮐﻮرﻧۍ د ﮐﯿﺴې د ﯾﻮې ﺑﺮﺧې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دوام وﻣﻮﻣﻲ.
دا ﻣﻬﻤﻪ ده ﭼې ﭘﻪ ﯾﺎد وﻟﺮئ ﭼې ﺗﺎﺳﻮ ﯾﻮازې ﻧﻪ ﯾﺎﺳﺖ .داﺳې ﺧﻠﮏ او ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼې
ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي  -ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﯿﺴﻤې ﺳﺘﺮﯾﺖ د ﻣﻠګﺮو ﭘﻪ ګډون .ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮي ﮐﻮر او ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﻟﻪ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﯾﺎﺳﺖ ،ﺧﻮ دا ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎی ﭘﻮرې
اړه ﻟﺮي ﭼې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﮑې اوﺳﯧږئ ،ﻣﻮږ ﺧﻮښ ﯾﻮ ﭼې ﺗﺎﺳﻮ دﻟﺘﻪ ﯾﺎﺳﺖ!
ﻣﻮږ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮو ﭼې ﺧﭙﻠې ﭘﻴﺎوړﺗﯿﺎوې وﭘﯧﮋﻧﺊ او ﺟﻮړې ﯾې ﮐړئ ،ﻧﻮي
ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ زده ﮐړئ ،ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮو ﺗﺮ څﻮ ﭘﻪ
راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐې ﻏﻮره واﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﮐړي او ﺳﺎزګﺎري وﻣﻮﻣﻲ او وده وﮐړي .زﻣﻮږ ﭘﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ
او دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﭙﯧټﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐړئ او ﺣﺘﯽ دا ﭼې ډﯦﺮې ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨې ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﻟږې آﺳﺎﻧﻪ ﮐړي.
راځﺊ د اوس ﻟﭙﺎره ﯾﻮازې د ﺳﻼم ﭘﻪ وﯾﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﯿﻞ ﮐړو.
ﭘﻪ دې ﺑﺴﺘﻪ ﮐې ﻣﻮﺟﻮدې ﺳﺮﭼﯿﻨې را وﺳﭙړئ ﺗﺮ څﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ

د أراﻣﻮﻟﻮ او ﻫﻮﺳﺎﯾﻨې ﻻرې ﭼﺎرې زده ﮐړئ او د ﺳﻼم وﯾﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐړئ:
• د ﻫﻮﺳﺎﯾﻨې وړاﻧﺪې ﮐﻮل ـــ د ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻘﺎﻟﻪ

• زﻣﺎ ﻧﻮم دی ـــ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د ﭼﺎپ وړ ﭘﺎڼﻪ
• وګﻮرئ ،ﻟﻮﺑې وﮐړئ او ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړئ:
ﺳﻼم ﺳﻨﺪره ـــ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه وﯾډﯾﻮ

اﻟﻤﻮ ﯾﻮ ﻧﻮی ﻣﻠګﺮی ﻣﻮﻣﻲ ــ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه وﯾډﯾﻮ

د ﻣﺎري دﻗﻴﻘﻪ ــ ﭘﺮ ځﺎن ﭘﺎم ﮐﻮل ــ د ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه وﯾډﯾﻮ
د اﻟﻤﻮ د ښﻮوﻧځﻲ ﻣﻠګﺮي ــ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﻟﻮﺑﻪ

ﯾﺎدوﻧﻪ :د دﻏﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ د را ﺳﭙړﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ،اﻣﻨﯿﺖ او ﻫﻮﺳﺎﯾﻨﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻪ
دا ﺳﻤﻪ ده ﭼې ﯾﻮازې ﭘﺮ دې ﺗﻤﺮﮐﺰ وﮐړئ ﺗﺮ څﻮ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړئ ﭼې ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او ارام اﺣﺴﺎس ﮐﻮي .ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﯧﺒﻮ ﮐې ،ﯾﻮه ژوره ﺳﺎه اﺧﯿﺴﺘﻞ ښﺎﯾﻲ ﯾﻮاځﻨﯽ څﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ورﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮئ )ﯾﺎ ځﯿﻨې وﺧﺖ ،ټﻮل ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼې ﺗﺎﺳﻮ ﯾې ﮐﻮﻻی ﺷﺊ( .ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻻ ﻫﻢ
اﺣﺴﺎس ﮐﻮئ ،ځﺎن ﺗﻪ ﻓﺮﺻﺖ ورﮐړئ او ﮐﻠﻪ ﭼې ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮئ ﺑﯿﺎ راﺷﺊ.

دي.
د
وي ﭼې
د ﻓﺸﺎر
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د ﻫﻮﺳﺎﯾﻨې وړاﻧﺪې ﮐﻮل
ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ او د روﺣﻲ ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐې ښﺎﯾﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن داﺳې اﺣﺴﺎس وﮐړي ﭼې د ﻫﻐﻮی ﻧړۍ ﭘﺮ ﺑﻞ
ﻣﺦ اوښﺘې ده .ﺗﺎﺳﻮ د ﯾﻮ ﭘﺎﻣﻠﺮوﻧﮑﻲ ﻣﺸﺮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﺗﺮ څﻮ د
اراﻣۍ اﺣﺴﺎس وﮐړي .ﻟﻮﻣړی ،ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړئ ﭼې ﻫﺮ ﯾﻮ ﺧﻮﻧﺪي دی .ﺑﯿﺎ د ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﭘﺮ اراﻣﻮﻟﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﮐړئ.
دﻏﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋي ګﺎﻧې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ:
• ژوره ﺳﺎه واﺧﻠﺊ .ﻟﻪ درې ﺗﺮ ﭘﻨځﻪ ځﻠﻪ د ﺧﭙﻠې ﭘﻮزې ﻟﻪ ﻻرې ﺳﺎه واﺧﻠﺊ او ورو ﯾې د ﺧﻮﻟې ﻟﻪ
ﻻرې وﺑﺎﺳﺊ.
• ﺗﺮ ﭘﻨځﻮ ﭘﻮرې ﺣﺴﺎب وﮐړئ .ﺷﻤﯧﺮل ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﺗﺮ څﻮ ﺧﭙﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ د ﺳﺘﺮس
ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ اوﺳﻨۍ ﺷﯧﺒې ﺗﻪ را واړوي .ورو ﭘﻪ ګډه ﺣﺴﺎب وﮐړئ.
• ځﺎن ارام ﮐړئ .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وﻫڅﻮئ ﺗﺮ څﻮ د ﺧﭙﻞ د ﺑﺪن ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠې ﺑﺮﺧې ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ډول ﺳﺨﺘې او
اراﻣې ﮐړي .ﻫﻐﻮی دې ﺧﭙﻠې اوږې د ﻏﻮږوﻧﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي ،ﺑﯿﺎ ﯾې ﺑﯧﺮﺗﻪ ښﮑﺘﻪ ﮐړي او د ﺷﺎ
ﻟﻮري ﺗﻪ ﯾې وﺑﺎﺳﻲ ،ځﺎن ﭘﻪ وﻻړه وﻏځﻮي )ﺑﯿﺎ ﯾې ﺗﮑﺮار ﮐړي(.
ﮐﻠﻪ ﭼې ﺗﺎﺳﻮ ډﯦﺮ د ارام اﺣﺴﺎس ﮐﻮئ ،ﯾﺎ ﺣﺎﻻت ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻨګﻠﻲ وي ،ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ...

ډاډ ورﮐړئ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﺻﺖ ورﮐړئ ﺗﺮ څﻮ وﭘﻮﻫﯧږي ﭼې د ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﻮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﻟﺮل ﺳﻢ دي ،او ﻫﻐﻮی ﮐﻮﻻی
ﺷﻲ ﻫﺮ وﺧﺖ د ﻫﻐﻪ څﻪ ﭘﻪ اړه ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ واﻟﺪﯾﻨﻮ ﯾﺎ ﮐﻮم ﺑﻞ ﺑﺎوري ﻣﺸﺮ ﮐﺲ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐړي ﭼې دوی
ﯾې ﭘﻪ اړه اﺣﺴﺎس ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي .دا وﯾﻞ ﭼې »زه ﻫﻢ ځﯿﻨې وﺧﺖ وﯦﺮﯦږم /اﻧﺪﯦښﻨﻪ ﮐﻮم« ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺳﺮه
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﺗﺮ څﻮ دا اﺣﺴﺎس وﮐړي ﭼې ﻫﻐﻮی درک ﺷﻮي دي او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ډاډ ورﮐﻮي ﭼې دوی
ﯾﻮازې ﻧﻪ دي.

ﺧﭙﻠې ورځﻨۍ ﭼﺎرې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮئ
ﭘﻪ اﺷﻨﺎﯾۍ ﮐې اراﻣﻲ ده! ﯾﻮازې د ﯾﻮه ﺳﺎده ورځﻨﻲ ﮐﺎر ټﺎﮐﻞ ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ
ﺷﻲ ،ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐې د ﻫﻤﺎﻏﻪ ﻟﻠﻮ ﺳﻨﺪره وﺋﻴﻞ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ﮐﻨټﺮول ﺣﺲ ورﮐړي.

ﭘﺮ ځﺎن د ﺑﺎور ﺗﺮوﯾﺠﻮل
د ډاډ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﮐﯧﺪای ﺷﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ځﺎن ﭘﻪ اړه د ډاډ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن اﺣﺴﺎس وﮐړي.
ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړئ ﺗﺮ څﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﯿﺎن ور ﭘﻪ زړه ﮐړي ﭼې ﻫﻐﻮی ځﺎﻧګړي
ﮐﻮي .ﭘﻪ ګډه د ﻣﺜﺒﺘﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﯾﻮ ﻟﯧﺴﺖ ﺟﻮړ ﮐړئ او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐړئ ﭼې ﺗﺮ څﻮ ﯾﻮه وټﺎﮐﻲ او د
ورځې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐې ﯾې ﺗﮑﺮار ﮐړي:
زه
زه
زه
زه

ﮐﻮﻻی ﺷﻢ ﺳﺨﺖ ﮐﺎروﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړم.
ﻫﺮه ورځ زده ﮐړه او وده ﮐﻮم.
ﮐﻮﻻی ﺷﻢ ﻧﻮي ﻣﻠګﺮي ﭘﻴﺪا ﮐړم.
ﭘﺮ ﻧﻮرو ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﯾﻢ.

زه ﺧﻮښﻲ راوړم.
ﮐﻠﻪ ﭼې ﺷﻴﺎن ﺑﺪل ﺷﻲ ،زه ﻫﻢ ﺑﺪﻟﻴﺪی ﺷﻢ.
زه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻢ.
زه ﯾﻮازې ﻧﻪ ﯾﻢ.
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زﻣﺎ ﻧﻮم دی...
د ﻟﻮﯾﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﻣﻌﻨﺎ دا ده ﭼې ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﺑﻪ ﻟﻪ ﻧﻮو ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه د ﻟﯿﺪو
ډﯦﺮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ وﻟﺮئ .ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻔﮑﻮره ښﺎﯾﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻲ،
ﻣګﺮ ډﯦﺮې اړﯾﮑې ﯾﻮازې د ﯾﻮ ﺳﺎده ﺳﻼم » «helloﭘﻪ وﯾﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﯿﻠﯧږي.
ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړئ ﺗﺮ څﻮ ﭘﺎڼﻪ رﻧګ ﮐړي .ﺑﯿﺎ د ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻮل ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﮐړئ.
وواﻳﺊ» ،ﺳﻼم» «.زﻣﺎ ﻧﻮم ــــــــــــ دی »ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﺪو ﺧﻮښ ﺷﻮم«» .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮم څﻪ
دی؟«

ﺧﺠﻮر

اﻟﻤﻮ

ﮔﻠﮕﻠﯽ

ﺷﺎه ﭘﺮ

زري
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وګﻮرئ ،ﻟﻮﺑې وﮐړئ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐړئ
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره:
د ﺳﻼم ﺳﻨﺪره او د اﻟﻤﻮ د ﻧﻮﯾﻮ ﻣﻠګﺮو د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ
وﯾډﯾﻮ ګﺎﻧې وګﻮرئ ﺗﺮ څﻮ د ﺳﺴﻤۍ د ﮐﻮڅې د ﻣﻠګﺮو ﻟﻪ
ﻟﻮري د ﺳﻼم ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﻮه ﺷﺊ .ﻟﻪ ﻟﯿﺪﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه د »ﺳﻼم« ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړئ .ﺧﭙﻞ
ﻻس ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړئ او ﭘﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑڼﻪ ﯾې وﺧﻮځﻮئ.

د ﺳﻼم ﺳﻨﺪره

ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ دې اړه ﻫﻢ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻻی
ﺷﺊ ﭼې ﻫﻐﻮی د ﻧﻮﯾﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﯿﺪﻧﻮ څﺨﻪ څﻪ اﺣﺴﺎس
ﮐﻮي .ﻫﻐﻮی ﻏﻮﺳﻪ دي ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﻲ؟ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ورﻳﺎد ﮐړئ
ﭼې د ﻫﻐﻮی ټﻮل اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﻢ دي او دا ﭼې د ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﺳﺮه ،ﻟﻪ ﻧﻮﯾﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه ﻟﯿﺪﻧﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﻫﻐﻪ څﻪ ﺷﻲ
اﻟﻤﻮ ﯾﻮ ﻧﻮی ﻣﻠګﺮی ﭘﯿﺪا
ﭼې ﭘﻪ ﻟﯧﻮاﻟﺘﯿﺎ ﺳﺮه ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ دي.
ﮐﻮي

د ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره:
د ﯾﻮه ﻣﺸﺮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ښﺎﯾﻲ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ځﺎن ﭘﻪ ور ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﮐې زړه ﻧﺎ زړه
اوﺳﺊ .ﺳﻤﻪ ده ـــ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﺎط اوﺳﺊ .ﻣګﺮ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﺧﻮﻧﺪي ﮐړئ
او ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐې ﻟﻪ ﺑﺎور وړ او ﭘﺎﻣﻠﺮوﻧﮑﻮ ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﺊ .ﻟﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﺮه
ﭼې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ـــ ﻧﻮي ﯾﺎ د »اوس ﻟﭙﺎره« ﮐﻮر ﮐې ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮي
ښﻮوﻧځﻲ ﮐې ،ﯾﺎ ﭘﻪ ځﺎﯾﻲ ﻋﺒﺎدت ځﺎي ﮐې ﻟﯿﺪﻧﻪ ﮐﻮئ ـــ
دا د ﻣﻬﻤﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻟﯧﻨﮏ ﮐﯧﺪای ﺷﻲ
ﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﯾﻮ ښﻪ ﻣﻠګﺮی ﮐﯧﺪای ﺷﻲ .ﯾﻮ ﺳﺎده ﺳﻼم ډﯦﺮ
ځﻮاک ﻟﺮﻟﯽ ﺷﻲ.
د ځﺎن ﻟﭙﺎره ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ،ﺣﺘﯽ د ﯾﻮې ﺷﯧﺒې د ﭘﺎره ،ﻫﻢ ﮐﯧﺪای
ﺷﻲ ډﯦﺮ ځﻮاک وﻟﺮي .ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﺳﺮه ښﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭘﺮ ﻧﻮرو ﭘﺎم وﮐړئ ،ﭘﻪ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻟﻮﯾﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل .د ﻣﺎري دﻗﻴﻘې
ﻓﻠﻢ وګﻮرئ :ﭘﺮ ځﺎن ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ د ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره.

د ﻣﺎري دﻗﻴﻘﻪ:
ﭘﺮ ځﺎن ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ

د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره:
ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ګډه د اﻟﻤﻮ د ښﻮوﻧځﻲ ﻣﻠګﺮو ﻟﻮﺑﻪ
اﺟﺮا ﮐړئ ﺗﺮ څﻮ ﻟﻪ اﻟﻤﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻲ ﮐې ﻟﻪ ﻣﻠګﺮو ﺳﺮه ﭘﻪ
ﻟﻮﺑﻮ ،ﺷﺮﯾﮑﻮﻟﻮ او د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ ﻫﻮاروﻟﻮ ﮐې ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.

د اﻟﻤﻮ د ښﻮوﻧځﻲ
ﻣﻠګﺮي
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له سترو بدلونونو سره تعامل کول
حتی ډېر کوچني انتق�ت ،لکه د کور د پرېښودو لپاره چمتوالی ،ممکنه ده چې د ماشومانو
لپاره ستونزمن وي ،ځکه دوی شا او خوا ډېر نوي شيان تجربه کوي! دا د تعجب خبره نه ده
چې زيات مهم لیږدونه لکه بيا مېشتېدل به د ماشومانو لپاره ډېر ځورونکي وي.
داسې بدلون د نوې دندې او مسئوليت ،د تېروتنو کولو او سترو احساساتو د لرلو معنا ولري.
د کورنۍ د يو ځای اوسېدو احساس کېدای شي له تاسې سره مرسته وکړي چې له ډېر باور
او ان له خوښۍ سره د دې بهير خوشاله او ستونزمن شيبې تر شا پرېږدئ.
په دې کڅوړه کې دا سرچینې یو څو ساده ستراتیژۍ وړاندې کوي ترڅو ستاسو کورنۍ سره
د لوی بدلونونو په مینځ کې د لا خوندي او یو والی احساس کولو کې مرسته وکړي.

د ننه:
• د بدلون پوهیدل او تشریح کول  -د لویانو لپاره مقاله

• کوم څه بدليږي؟ کوم څه په خپل حال پاتې کېږي؟— د ماشومانو لپاره د چاپ وړ
فعالیت پاڼه

• وګورئ ،لوبې وکړئ ،فعالیتونه تمرین کړئ
د ویاړ سندره — د ماشومانو لپاره ویډیو

کوکی/خجور )د سسمی مپت( غمجن دی — د ماشومانو لپاره ویډیو

د ماری دقیقه :د کورنۍ ټیم — د لویانو لپاره ویډیو

دا ورو/آهسته کړئ — د کورنیو لپاره یوه لوبه

په یاد ولرئ :ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺳﺮﭼﯿﻨﯥ وﭘﻠټﺊ ،ﭘﻮه ﺷﺊ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ډاﮔﻪ ﮐﯿږي ﻫﻐﻪ دی ﭼﯥ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ،اﻣﻨﯿﺖ او آرام
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻪ دي .دا ﺳﻤﻪ ده ﭼﯥ ﯾﻮازې د دې ډاډ ﺗﺮ��ﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ وﮐړئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺧﻮﻧﺪي او آرام
اﺣﺴﺎس ﮐﻮئ .ﭘﻪ دې ﺷﯿﺒﻮ ﮐﯥ ،ژوره ﺳﺎه ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻐﻪ څﻪ وي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ورﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮئ )ﯾﺎ ځﯿﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ ،ټﻮل ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﯾﯥ ﮐﻮﻟﯽ
ﺷﺊ( .ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ��ﻫﻢ د ﻓﺸﺎر اﺣﺴﺎس ﮐﻮئ ،ﻧﻮ دا ﺳﻤﻪ ده ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﯾﺎﺳﺖ ،ﺑﯿﺮﺗﻪ راﺷﺊ.
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مضمون :د بدلونونو پېژندل او تشريح کول
ستاسې کورنۍ لا ترمخه ډېر بدلونونه تجربه کړي ،او کېدای شي چې په راتلونکي کې ستاسې د
کورنۍ ستره برخه بدلون وي .دا نظريات په پام کې ونیسئ ترڅو ستاسو د کورنۍ سره د بدلون
په پوهیدو او تعامل کې مرسته وکړي.

ﺑﺪﻟﻮن د ژوﻧﺪ ﺑﺮﺧﻪ ده.
د لویو لیږدونو پر مهال ،ممکن د دې یاد ساتل چې بدلون د ژوند طبیعي برخه ده تاسو ته مرسته
وکړي .ممکنه ده تاسې له ماشومانو سره د نورو هغو شيانو په اړه خبرې وکړئ چې بدليږي او دا
چې دا بدلونونه څنګه ښه او مرستندوی دي.
• کله چې يو بوټی له تخم څخه غټيږي ،موږ وينو چې بدلون ښایسته کېدای شي.
• کله چې د کال په اوږدو کې فصلونه بدليږي ،موږ کولی شو د نويو شيانو څخه خوند
واخلو ،لکه په ګرمه هوا کې لامبو کول او په يخه هوا کې تاوده شیان څښل.
• کله چې د ترافيکو څراغ بدليږي ،نو ترافيک په اسانۍ سره مخ په وړاندې ځي -بدلون
کېدای شي ګټور وي.
بيا د هغه بدلونونو په اړه خبرې وکړه چې تا تجربه کړي يا يې ژر تجربه کوې .څه ښه شیان پېښ
شول )حتی خورا کوچني(؟ ته د کومو ښو شيانو لپاره انتظار کاږې؟

ﺧﻔګﺎن د ﺑﺪﻟﻮن ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده.
د غم ،غوصې او اندېښنې په ګډون  -د خفګان احساس هغه مهال طبيعي دی کله چې حالات
بدليږي .کېدای شي تاسو د خپل کور ،عادي حالت ،پیژندل شوي ځایونو او شیانو د لاسه ورکولو،
يا د خپلو زړه ته رانژدې کسانو په مرګ سره خفګان ښکاره کړئ .دا عادي ده چې په یوه پېښه موږ
خفه يا اندېښمن شو ،او په دې اړه يقيني نه و چې په راتلونکي کې به څه پېښيږي.
کېدای شي د کورنۍ هر غړی په ج� ج� طريقې او ج� ج� ډول سره خفه اوسي .ممکنه ده چې
خفګان د لنډ وخت لپاره لاړ شي ،بېرته راستون شي او بيا بېرته لاړ شي .حتی که کله ماشومان ښه
هم ښکاري ،تاسو بايد دوی ته ورياد کړئ چې...:
• دا عادي ده چې ستر احساسات ولرې – لکه غم او غوصه – او ممکنه ده په عین وخت کې مختلف
احساسات ولرې.

• موږ به دا رايادوو چې شيان څنګه ښه وو ،او په همدې وخت کې اوسمهال له ژونده خوند واخلو.

• دا عادي ده چې کله يو څه ښه رامنځ ته شي سړی پرې خوشاله اوسې او که يو شي مسخره وي
هغې ته وخاندي.
• کله چې موږ د خفګان ،انديښنې يا عصبانیت احساس کوو ،داسې کارونه شته چې موږ يې وکړو
ترڅو له ځان سره د ښه احساس پيداکولو کې مرسته وکړو.
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ﺑﺪﻟﻮن ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮه ﭘﻪ وده ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.

که څه هم بدلون به نا ارامه کوونکی او دردونکی وي ،په بدلون کې کېدای
شي ښک� هم وي .بدلونونه هغه فرصتونه برابروي چې مهم درسونه زده
کړو او هغه مهارتونه تر لاسه کړو چې د راتلونکو ننګونو سره په اعتماد او
باور سره مقابله وکړو .د مثال په ډول :کېدای شي د خپل ځان يا د خپلې
کورنۍ له غړيو څخه د مدافعت چل زده کړو ،د مرستې د غوښتنې پر مهال
زيات ارام احساس کړو او يا خپله خواخوږي زياته کړو.
غټ بدلونونه له موږ سره مرسته کوي چې د ښه حالت لپاره ځان جوګه
کړو او هغه شان شخصیت له ځانه جوړ کړو چې موږ بايد واوسو.
تاسو کولای شې د داسې مثالونو په اړه فکر وکړې چې څه ډول
غټو بدلونونو له تاسو سره مرسته کړې ده چې تاسو ترې زده کړه او
وده کړې او بيا دا حالتونه له خپلو ماشومانو سره شريک کړئ.
آیا ماشومان د خپلې ودې په لارو چارو فکر کولای شي؟
له خپلو ماشومانو څخه وغواړئ چې له تاسو وروسته تکرار کړي:
»زه بدلېږم ،زده کړه کوم
او هره ورځ پرمختګ کوم«.

کوم څه بدليږي؟ کوم څه په خپل حال پاتې کېږي؟
کېدای شي دا خبره د ارامۍ وړ وي چې دا زده کړې چې هر څه نه بدليږي .ماشومانو ته ورياد کړې چې
که څه هم ډېر شيان بدل شوي دي او لا به هم بدليږي ،ځينې شيان به په خپل حال پاتې شي.
•
•
•
•

زه لا هم همدا زه يم )په خپل حال يم(
موږ لا هم يو ځای يو.
موږ اوس هم يو ځای خندلی شو.
موږ لا هم د خپل راتلونکي په اړه تصور کولای شو..

داسې ورځني کارونه شته چې په خپل حال پاتې کېدای شي – تاسو لمر ته ښه راغ�ست او سپوږمۍ
ته د ښې شپې خبره کولای شې ،تاسې کولای شې هماغه سندره ووايئ کله چې هر سهار يو ځای
بهر وځئ ،او ته کولای شې خپلې کورنۍ ته ووايئ چې ته ورسره مينه لرې.
دا پاڼه چاپ کړئ او يو ځای يې بشپړه کړئ.
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وګورئ ،لوبې وکړئ ،فعالیتونه تمرین کړئ
کېدای شي چې د سترو بدلونونو له امله ماشومان د نا ارامۍ احساس وکړي .د احساساتو د نومونو زده
کول ،آرام فعالیتونه او ستاسې په څېر د پام کوونکو مشرانو له خوا د هڅونې ټکي یادول هم مرسته
کولای شي.

د ماشومانو لپاره:

د خجور/کوکی خفه دی فلم وګورئ چې له ماشومانو سره
مرسته کوي چې پوه شي چې غم څه ډول ښکاري ،او څه شی
کولی شي د دوی سره د ښه احساس کولو کې مرسته وکړي..
د وياړ سندره له خپلو ماشومانو سره وګورئ ،تر څو ټولې لارې
واورئ چې د المو پ�ر په خپل زوی وياړي .او بيا د هغو وختونو
په اړه خبرې وکړئ چې تاسې په خپل بچي وياړ کړی و ،د بېلګې په ډول:

ﺧﺠﻮر ﺧﻔﻪ دی

• کله چې هغه کوښښ کوي چې نوي شیان زده کړي لکه
نوي لغات
• کله چې هغه حتی په سختو ورځو کې مثبته رويه کوي.
• کله چې هغه په خپل ژوند کې په خپلو خويندو
وروڼو ،ملګرو او نورو مشرانو مهربانه وي.
له خپل ماشوم څخه پوښتنه وکړه »کوم هغه کار دی چې
ته يې له امله په خپل ځان وياړ کوې؟«

د وﻳﺎړ ﺳﻨﺪره

د ماشومانو د ساتونکو لپاره:
المو د خپلې مور ،ماري سره لوبې کول ،په غیږ کې ویده
کول او خبرې کول خوښوي .دوی یو ټیم دی )لکه ستاسو
د کورنۍ په څیر!( ،او یو بل ته غوږ نیول د دوی کورنۍ سره
مرسته کوي حتی په سختو وختونو کې خوشحاله او صحتمند
پاتې شي.
د ماري دقيقه فلم وګورئ :د نظرونو لپاره د کورنۍ ټیم.

د ﻣﺎري دﻗﻴﻘﻪ :ﮐﻮرﻧﯽ ټﻴﻢ

د کورنیو لپاره:
د ماشومانو سره یوځای ،د آرامۍ فعالیتونو څخه خوند اخیستلو
لپاره د ورو ورو لوبه وکړئ لکه د انځورونو لیدل یا د نوي
انځورونو جوړول.
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ﮐﺗل ،ﻟوﺑﯥ ﮐول ،ﺗﻣرﯾن ﮐول
د ﭼﻣﺗو ﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره:
ﻓﻌﺎﻟﯾت  :1د ارام رول ﻟوﺑول

د ﺳﺗرس د اراﻣوﻟو ﭘوﺳټر

د ﺳﺗرس د اراﻣوﻟو ﭘوﺳټر ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ ﺷﭘږ ﺳﺗراﺗﭔژﯾﺎﻧﯥ ښﯾﻲ ﭼﯥ
ھﻐوی ﮐوﻻی ﺷﻲ ﻟﮫ دﻏو ﺳﺗراﺗﭔژﯾﺎﻧو څﺧﮫ د ﺧﭘګﺎن ﭘﮫ ﺻورت
ﮐﯥ د اراﻣښت او ﻟﮫ ﺳﺗرس څﺧﮫ د ﺧﻼﺻون ﻟﭘﺎره ﮐﺎر واﺧﻠﻲ:
•
•
•
•
•
•

ﻟﮫ ﯾو ﻣﺷر ﮐس ﺳره ﺧﺑرې ﮐول
ﺧﭘل ﺑدن ﺧوځول
ژوره )ﻋﻣﯾﻘﮫ( ﺳﺎه اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ
د ﻣرﺳﺗﯥ ﻏوښﺗﻧﮫ
رﺳﻣوﻧﮫ ﮐﺎږل
ﺗر ﭘﻧځو ﭘورې ﺷﻣﺎرل

د ھرې ﺳﺗراﺗﭔژي ﻧښﮫ ﮐول او ﭘﮫ ګډه د ھﻐﯥ ﻋﻣﻠﻲ ﮐول .د ﺑﭔﻼ
ﺑﭔﻠو ﺳﻧﺎرﯾو ګﺎﻧو ﻟوﺑول ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﺧﭘﮫ وي او ﺑﯾﺎ د ﯾوې
ﺳﺗراﺗﭔژي د رول ﭘﻠﻲ ﮐول ﺗر څو ارام ﺷﻲ.
د ﭘﯾل ﻟﭘﺎره ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧﮫ ﺳﻧﺎرﯾو وټﺎﮐﺊ )»اوه ﻧﮫ! زﻣﺎ ﺟﺎدوﯾﻲ ﻏﺎﻟۍ ﺑﮫ وا ﻧﮫ ﻟوځﻲ!«( د دې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﻣزاج ښﮫ ﺷﻲ او
ﺑﯾﺎ د ﻣﺎﺷوم ﻟﭘﺎره د ﻣﻧﺎﺳﺑو ﺣﺎﻻﺗو د رول ﻟوﺑول )»زه ﺧﭘل د ﺧوښﯥ وړ ﮐﺗﺎب ﻧﺷم ﻣوﻧدﻻی ﭼﯥ ﻣﺎ ﻟﮫ ﺧﭘل ﮐور څﺧﮫ
راوړ!«( ﭼﯥ ښﺎﯾﻲ د اراﻣوﻟو د ﯾوې ﺳﺗراﺗﭔژۍ ﮐﺎروﻟو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻣوﻣﻲ.

ﻓﻌﺎﻟﯾت  :2د ﺳﺗﺎﺋﻧﯥ ﻟوﺑﮫ
د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ځﺎن ﺑﺎور ﻟوړول ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﻟﮫ دوی ﺳره ﭘﮫ ﻧوي ځﺎی ﮐﯥ د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ ﺑدﻟوﻧوﻧو ﺳره ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﯥ
ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي .ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﻣﺎﺷوﻣﺎن وھڅوئ ﭼﯥ »د ﺳﺗﺎﯾﻧﯥ ﻟوﺑﮫ« ﭘﮫ ډﻟﮫ اﯾز ﯾﺎ اﻧﻔرادي ﺗوګﮫ وﻟوﺑوي ،ﻟﮫ دوی
څﺧﮫ وﻏواړئ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭘل ځﺎن ﯾﺎ ﻧورو ﮐﯥ ﻣﺛﺑت ﭼﻠﻧد ﯾﺎ ﮐﯾﻔﯾت وګوري ،او ﭘﮫ ﻟوړ ﻏږ ﯾﯥ ﺷرﯾﮏ ﮐړي .ﮐﮫ ﺗﺎﺳو
ﭘﮫ ﯾوه ګروپ ﮐﯥ ﯾﺎﺳت ،ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ د ﺟوړه ﮐوﻟو ﻟﮫ ﻻرې ﭘﯾل ﮐړئ او ﻟﮫ ھر ﻣﻠګري څﺧﮫ وﻏواړئ ﭼﯥ د ﺑل
ﭘﮫ اړه ﺳﺗﺎﯾﻧﮫ ﺷرﯾﮏ ﮐړي .ﻟﮑﮫ څﻧګﮫ ﭼﯥ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﻟﮫ ﯾو ﺑل ﺳره آﺷﻧﺎ ﮐﯾږي ،ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ د ډﻟﯥ ﭘﮫ ﺷﺎوﺧوا ﮐﯥ
ﭘﮫ ﯾوه داﯾره ﮐﯥ ﻻړ ﺷﺊ ،د ھرﭼﺎ ﺳره ﺳﺗﺎﯾﻧﮫ ﺷرﯾﮏ ﮐړئ .ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ﯾﺎﺳت ،ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ د ﮐورﻧۍ د
ﻏړو ﭘﮫ اړه ﺳﺗﺎﯾﻧﯥ ﺷرﯾﮏ ﮐړئ ،او ﻣﺎﺷوﻣﺎن وھڅوئ ﭼﯥ د ﯾو څﮫ ﭘﮫ اړه ﻓﮑر وﮐړي ھره ورځ د ﺧﭘل ځﺎن ﭘﮫ اړه
ﭘر ﯾوه ﺳﺗﺎﯾﻧﮫ ﻓﮑر وﮐړي.
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د ﻧﻮﯾﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ زده ﮐﻮل
ﭘﻪ ﻟﻮﯾﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐې ځﯿﻨې وﺧﺘﻮﻧﻪ ډﯦﺮ څﻪ زده ﮐﯧږي .ﮐﻠﻪ ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﻟﻮﯾﺎن ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﯾﻮ ﯾﺎ د "اوس ﻟﭙﺎره" ټﻮﻟﻨﻮ ﮐې ﻣﯧﺸﺘﯧږي ،ﻧﻮ د ﻧﻮﯾﻮ ورځﻨﯿﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ،ژﺑﻮ ،اﺻﻮﻟﻮ،
ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎﻟﻮﻧﻮ او د ﻧﻮرو ﺷﯿﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﮐﻠﺘﻮري ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ زده ﮐړې ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻣﻮﻣﻲ .د ډﯦﺮو ﺷﯿﺎﻧﻮ
زده ﮐړې ښﺎﯾﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ښﮑﺎره ﺷﻲ ﺧﻮ ﭘﺮ دې ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼې ﻫﻐﻮی ښﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ
دي ،ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐې د اﻋﺘﻤﺎد د راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﮐﯧﺪای ﺷﻲ .او ﭘﻪ ګډه د ﻧﻮﯾﻮ
ﺷﯿﺎﻧﻮ زده ﮐﻮل ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ داﺳې ځﺎﻧګړې ﻋﺎﻃﻔﻲ اړﯾﮑې ﺟﻮړې
ﮐړي ﭼې ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ دوی ﺳﺮه د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻛﻴﺪو ﻛﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
زده ﮐړه ﻫﺮ وﺧﺖ ،ﭘﻪ ﻫﺮ ځﺎی ﮐې ﮐﯧﺪای ﺷﻲ ــ او ﭘﻪ دې ﺑﺴﺘﻪ ﮐې ﻣﻮﺟﻮدې
ﺳﺮﭼﯿﻨې ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﻫﻤﺪا اوس ﯾې ﭘﯿﻞ ﮐړئ  ...ﭘﻪ ﺧﻮش
ﻃﺒﻌۍ ﺳﺮه!

د دې ﮐڅﻮړې دﻧﻨﻪ:
• د ﻧﻮﯾﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ زده ﮐﻮل ـــ د ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻘﺎﻟﻪ

• زه ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻮرﯾﻮ او ﺷﻤﯧﺮو ﭘﻮﻫﯧږم! — د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﭼﺎپ وړ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﺎڼې

• وګﻮرئ ،ﻟﻮﺑې وﮐړئ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐړئ

اﻟﻤﻮ ﻣﺜﺒﺘﻪ ده ـــ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه وﯾډﯾﻮ

د ﻣﺎري دﻗﻴﻘﻪ :ﻟﻮﺑﻪ ځﻮاﮐﻤﻨﻪ ده ـــ د ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ
ﻟﭙﺎره ﯾﻮه وﯾډﯾﻮ

ورځﻨﻲ ﮐﺎروﻧﻪ ـــ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه وﯾډﯾﻮ

د ﮐﯿﺴﯿﻮ ﻟﻮﺳﺘﻞ ـــ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﻟﻮﺑﻪ

ﯾﺎدوﻧﻪ :د دﻏﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ د را ﺳﭙړﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ،اﻣﻨﯿﺖ او ﻫﻮﺳﺎﯾﻨﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻪ دي.
دا ﺳﻤﻪ ده ﭼې ﯾﻮازې ﭘﺮ دې ﺗﻤﺮﮐﺰ وﮐړئ ﺗﺮ څﻮ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړئ ﭼې ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او اراﻣﻲ اﺣﺴﺎس ﮐﻮي .ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﯧﺒﻮ ﮐې ،ﯾﻮه ژوره ﺳﺎه اﺧﯿﺴﺘﻞ ښﺎﯾﻲ ﯾﻮاځﻨﯽ څﻪ وي
ﭼې ورﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮئ )ﯾﺎ ځﯿﻨې وﺧﺖ ،ټﻮل ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼې ﺗﺎﺳﻮ ﯾې ﮐﻮﻻی ﺷﺊ( .ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻻ ﻫﻢ د ﻓﺸﺎر
اﺣﺴﺎس ﮐﻮئ ،ځﺎن ﺗﻪ ﻓﺮﺻﺖ ورﮐړئ او ﮐﻠﻪ ﭼې ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮئ ﺑﯿﺎ راﺷﺊ.
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د ﻧﻮﯾﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ زده ﮐﻮل
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻃﺒﯿﻌﻲ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ دي او ﭘﻪ ﻧﻨګﻮوﻧﮑﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐې زده ﮐړه د ﻫﻮﺳﺎﯾﻨې ،ﺧﻮښۍ او
ان د ﻫﯿﻠې ﯾﻮه ﺳﺮﭼﯿﻨﻪ ﮐﯧﺪای ﺷﻲ .د ﻣﺎﺷﻮم د زده ﮐړې وړﺗﯿﺎ ﯾﻮ داﺳې څﻪ دي ﭼې ان د ژوﻧﺪ
ﻟﻪ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﺑﺪﻟﻮن ﻧﻪ ﻣﻮﻣﻲ .ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﭼې ﻫﻐﻮی زده ﮐﻮي ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﺑﺎور را ﻣﻨځﺘﻪ
ﮐړي او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ور ﭘﻪ زړه ﮐړي ﭼې ﻫﻐﻮی د ﺧﭙﻞ ﻧﻮي )ﯾﺎ "د اوس ﻟﭙﺎره"( ټﻮﻟﻨې ﺳﺮه د
ﻫﻤﮑﺎرۍ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ څﻪ ﻟﺮي .ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼې دوی ﻟﻪ ﮐﻮرﻧۍ او ﻣﻠګﺮو ﺳﺮه زده ﮐړي
دي ،ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﭘﯿﻞ ﮐړي او اړﯾﮑې ﭘﯿﺎوړې ﮐړي.
د ﯾﻮه ﭘﺎﻣﻠﺮوﻧﮑﻲ ﻣﺸﺮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړئ ﺗﺮ څﻮ
ﻟﻪ زده ﮐړې ﺳﺮه ﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺪا ﮐړي دا ﮐﺎر ﭘﻪ اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ،ﯾﻮازې ﻫﻐﻮی ﮐﻨﺠﮑﺎوۍ ﺗﻪ
وﻫڅﻮئ ،ﺧﺒﺮې ورﺳﺮه وﮐړئ او ﻏﻮږ ورﺗﻪ وﻧﯿﺴﺊ .ﭘﺮ ﻻﻧﺪې ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻮ ﻏﻮر وﮐړئ.

ﭘﻮښﺘﻞ او ﺣﯿﺮاﻧﺘﯿﺎ
ﮐﻠﻪ ﭼې ﻣﻮږ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وﻫڅﻮو ﺗﺮ څﻮ ورځې )ﯾﺎ ﺑﻞ ﻧﻮي وﺿﻌﯿﺖ( ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوۍ ﺳﺮه ﻧږدې
ﺷﻲ ،ﻣﻮږ د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﯿﺪو ﮐې ﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮو .د دې ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﻮښﺘﻠﻮ ﺳﺮه
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐړئ ﭼې ﭘﻪ څﯧﺮﻣﻪ ﻧړۍ ﮐې د ﯾﻮ ﺳﺎﻳﻨﺲ ﭘﻮه ﭘﻪ څﯧﺮ ښﮑﯧﻞ ﺷﻲ :څﻮک؟
څﻪ؟ ﭼﯧﺮﺗﻪ؟ ﮐﻠﻪ؟ وﻟې؟ څﻨګﻪ؟
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ور ﭘﻪ زړه ﮐړئ ﭼې د ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻮښﺘﻞ ﺳﻢ ﮐﺎر دی )او دا ﻫﻢ ﺳﻤﻪ ده ﭼې ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﺳﺮه ﺑﻪ د ټﻮﻟﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻮ ځﻮاﺑﻮﻧﻪ ﻧﻪ وي( .ﭘﺮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﭘﻮﻫﯧﺪل د ﭘﺮوﺳې ﯾﻮه ﺗﻔﺮﯦﺤﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯧﺪای ﺷﻲ!

وګﻮرئ او زده ﮐړئ
دا ﭼې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻮې )ﯾﺎ "د اوس ﻟﭙﺎره"( ټﻮﻟﻨﻪ ﮐې ﻣﯧﺸﺖ ﮐﯧږئ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ د زده ﮐړې
ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ وﻟﺮي .د ﺧﭙﻠې ورځې ﭘﻪ ﻟړ ﮐې ﺗﻮرو ،ﺷﻤﯧﺮو ،رﻧګﻮﻧﻮ او ﺷﮑﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ګﻮرئ او
اﺷﺎره ورﺗﻪ ﮐﻮئ.
د ﻧﻮﯾﻮ ﺗﻮرو زده ﮐړه ﭘﻪ ﯾﻮه ګﯧﻢ ﺑﺪﻟﻪ ﮐړئ! ﯾﻮه ﺷﻲ ﺗﻪ اﺷﺎره وﮐړئ او وﭘﻮښﺘﺊ" ،دې ﺗﻪ څﻪ
واﯾﻲ؟" دا ﮐﻠﯿﻤﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﺻﻠﻲ ژﺑﻪ ﮐې وواﯾﺊ ﺑﯿﺎ ﻫڅﻪ وﮐړئ ﭼې ﭘﻪ اﻧګﻠﯿﺴﻲ ﯾې وواﯾﺊ .د
ﮐﻠﯿﻤﻮ ﯾﻮ ﻟﯧﺴﺖ ﺟﻮړ ﮐړئ ﭼې ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮاړئ زده ﯾې ﮐړئ او ﺧﭙﻞ ﭘﺮﻣﺨﺘګ وڅﺎرئ.

اﺳﺘﺮاﺣﺖ وﮐړئ او ﭘﻪ ﯾﺎد وﻟﺮئ
ﻟﻪ وﯾﺪه ﮐﯧﺪو څﺨﻪ ﻣﺨﮑې د ارام ﺷﯧﺒې د ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﻓﮑﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻏﻮره وﺧﺖ دی
ﭼې ﻣﺎﺷﻮم د ورځې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐې زده ﮐړي دي .وﭘﻮښﺘﺊ» :ﺗﺎﺳﻮ څﻪ ﺷﻲ ﺣﯿﺮان ﮐړئ؟« »څﻪ
درﺗﻪ ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې وو؟« ﺑﯿﺎ ﻣﺨﮑې ﻟﻪ دې ﭼې وﯾﺪه ﺷﺊ ،دا ﮐﻠﯿﻤې ﭘﻪ ګډه وواﯾﺎﺳﺖ:
ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼې ډﯦﺮو ﺷﯿﺎﻧﻮ ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ دی او ښﺎﯾﻲ ﺑﺪل ﺷﻲ ،زه ﻻ ﻫﻢ زه ﯾﻢ.
زه ﮐﻮﻻی ﺷﻢ ﻧﻮي ﺷﯿﺎن زده ﮐړم .زه ﯾﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﯾﻢ او دا ﻟﻪ ﻣﺎ څﺨﻪ ﻫﯧڅﻮک ﻧﺸﻲ اﺧﯿﺴﺘﻼی.
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ﻟﻪ اﻟﻤﻮ ﺳﺮه ﺗﻮري رﻧګ ﮐړئ!
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ﻟﻪ زري ﺳﺮه ﺷﻤﯧﺮې رﻧګ ﮐړئ.
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وګﻮرئ ،ﻟﻮﺑې وﮐړئ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ

د ﻣﻌﻤﻮل ﺷﯧﺒې ﻟﮑﻪ د ﺟﺎﻣﻮ ﺑﺪﻟﻮل ،د ﺧﻮړو ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل ،ﭘﺎﮐﻮل ،ﯾﺎ د وﯾﺪه ﮐﯧﺪو وﺧﺖ ﭼﺎري
ﮐﯧﺪای ﺷﻲ ﭘﻪ ګډه د زده ﮐړې ﻟﭙﺎره ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ وي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﺷﯧﺒﻮ ﮐې ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﻟﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړئ ﺗﺮ څﻮ د ﻧﻮﯾﻮ ﮐﻠﯿﻤﻮ د زده ﮐﻮﻟﻮ ،ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ،ﻟﯿﮑﻠﻮ ،د رﯾﺎﺿﻲ د
زده ﮐړې او داﺳې ﻧﻮرو ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي .ﺳﺘﺎﺳﻮ ژوﻧﺪ او ورځﻨﻲ ﮐﺎروﻧﻪ
ښﺎﯾﻲ اوس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻲ ،ﻣګﺮ د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ورځې ﮐې ﯾﻮه ﯾﺎ دوه ﺛﺎﺑﺘې ﺷﯧﺒې ﮐﻮﻻی
ﺷﻲ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب اﺣﺴﺎس ورﮐړي.

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره:
ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮه ﭘﻪ ګډه ورځﻨﻲ ﮐﺎروﻧﻪ وګﻮرئ او د
ﻫﻐﻮ ﻻرو ﭘﻪ اړه ﻓﮑﺮ وﮐړئ ﭼې ﺗﺎﺳﻮ د ورځې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﮐې ﭘﻪ ګډه زده ﮐړې دي .وﭘﻮښﺘﺊ» ،ﻫﻐﻪ څﻪ دي ﭼې
ﻣﻮږ ﯾې ﻫﺮه ورځ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮو؟« »ﺗﺎﺳﻮ د څﻪ ﺷﻲ ﺗﻤﻪ ﻟﺮئ؟«
دا ﮐﯧﺪای ﺷﻲ داﺳې وﺧﺖ وي ﭼې ﭘﻪ دې اړه ﺧﺒﺮې وﮐړئ
ﭼې څﻪ ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻟﺮي او څﻪ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ څﯿﺮ دي .ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ور ﭘﻪ زړه ﮐړئ ﭼې ﺳﻤﻪ ده ﭼې ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ څﻪ ﭘﺴې ﺧﭙﻪ ﺷﺊ ﭼې ﭘﺨﻮا وو ـــ او اوس ﻫﻢ ﻟﻪ ژوﻧﺪ
څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠﺊ .ﭘﺮﻟﭙﺴې ﻫڅﻪ د زده ﮐړې ﯾﻮه ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ده.
اﻟﻤﻮ ﻣﺜﺒﺖ دی ـــ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره وﯾډﯾﻮ وګﻮرئ،
ﺗﺮ څﻮ ووﯾﻨﺊ ﭼې څﻪ ډول د اﻟﻤﻮ ﭘﻼر ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﮐﻮي ﭼې ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ور ﭘﻪ ﻳﺎد ﮐړي ﭼې څﻪ ﺷﯽ ﻫﻐﻪ
ځﺎﻧګړی ﮐﻮې او ﻫﻐﻪ ﻫڅﻮي ﺗﺮ څﻮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړي.

ورځﻨﻲ ﮐﺎروﻧﻪ

اﻟﻤﻮ ﻣﺜﺒﺖ دی

د ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره:
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ګډه ﻟﻮﺑې ﮐﻮل د ﻫﻐﻮی
ﻟﻪ روﻏﺘﯿﺎﻳﻲ ودې ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي او ﮐﻮﻻی ﺷﻲ
ﺗﺮ څﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ اړﯾﮑې ﭘﯿﺎوړې ﮐړي.
د ﻣﺎري دﻗﻴﻘﻪ :د ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه وﯾډﯾﻮ وګﻮرئ:
ﻟﻮﺑﻪ د ﻧﻈﺮوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮوي.

د ﻣﺎري دﻗﻴﻘﻪ :ﻟﻮﺑﻪ ځﻮاﮐﻤﻨﻪ ده

د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره:
ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ګډه د ﮐﯿﺴﯿﻮ د ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻟﻮﺑﻪ وﮐړئ
ﺗﺮ څﻮ ﻧﻮې ﮐﻠﯿﻤې زده ﮐړي ،ﮐﯿﺴې وﻟﻮﻟﻲ او ﭘﻪ ګډه وﺧﺎﻧﺪئ.

د ﮐﯿﺴﯿﻮ ﻟﻮﺳﺘﻞ
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ﮐﺗل ،ﻟوﺑﯥ ﮐول ،ﺗﻣرﯾن ﮐول
د ﭼﻣﺗو ﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره:
ﻓﻌﺎﻟﯾت  :1د ﺑﻠﺑل ﻧوی ﮐور

د ﺑﻠﺑل ﻧوی ﮐور

د ﺑﻠﺑل ﭘﮫ ﻧوي ﮐور ﮐﯥ ،ﻣرﻏۍ ﻟﮫ ﺧﭘﻠو ﻣﻠګرو ﺳره د ﯾوځﺎی
ﮐﯾدو ﻟﭘﺎره ﻟﮫ ﮐور څﺧﮫ د وﺗﻠو وﯾره ﻟري .ﭘﮫ ﻧﮭﺎﯾت ﮐﯥ،
ھﻐﮫ د ﺣرﮐت ﮐوﻟو ﺟرات ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي او ﭘوھﯾږي ﭼﯥ ﮐور
ھﻐﮫ ځﺎی دی ﭼﯾرې ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ د ھﻐﮫ ﺧﻠﮑو ﺳره
اوﺳﺊ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﺳره ﻣﯾﻧﮫ ﻟري ،ﺣﺗﯽ ﮐﮫ دا ﭘﮫ ﻧوي ځﺎی ﮐﯥ
وي .د »ﺑﻠﺑل ﮐور« ﮐﺗﺎب ﭘﮫ ﻟوړ ﻏږ وﻟوﻟﺊ ،ځﯾﻧﯥ ﭘوښﺗﻧﯥ
ﭘﮫ ﻟﻧډﯾز ﺳره وﭘوښﺗﺊ ﭼﯥ د ﮐﯾﺳﯥ ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﭘﻼټ او د ﺑﻠﺑل
اﺣﺳﺎﺳﺎت را ﺧﻼﺻﮫ ﮐوي ،ﻟﮑﮫ »ﺑﻠﺑل د ﺣرﮐت ﮐوﻟو ﭘﮫ اړه
څﮫ اﺣﺳﺎس ﮐﺎوه؟« ،ﻟﮫ ﺑﻠﺑل ﺳره څﮫ ﺷﯽ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺗر څو
ﻏوره اﺣﺳﺎس وﮐړي ،او »ﺑﻠﺑل د دې ﮐﺗﺎب ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ د ﮐور
ﭘﮫ اړه څﮫ ﺷﯽ زده ﮐړل؟«
ھر ﻣﺎﺷوم ﺗﮫ ﯾوه ټوټﮫ ﮐﺎﻏذ ورﮐړئ )ﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﮐوﻻی ﺷﺊ ﻟﮫ ھﻐوی څﺧﮫ وﻏواړئ ﭼﯥ د ګروپ ﻣﺧﮑﯥ ﺗﺧﺗﯥ او ﯾﺎ
ﻟوی ﮐﺎﻏذ ﺗﮫ را ﺷﻲ( او ﻟﮫ ھﻐوی څﺧﮫ وﻏواړئ ﭼﯥ د ﺑﻠﺑل ﻟﭘﺎره ﯾو ﻧوی ﮐور ﺗﺻور ﮐړي او ھﻐﮫ رﺳم ﮐړي .دا
څﻧګﮫ ښﮑﺎري؟ ھﻠﺗﮫ ﻟﮫ ھﻐﮫ ﺳره څوک دي؟ ھﻐﮫ ﭘﮫ ﺧﭘل ﻧوي ﮐور ﮐﯥ څﮫ اﺣﺳﺎس ﮐوي؟
ﻟﮫ ھر ﻣﺎﺷوم څﺧﮫ وﻏواړئ ﭼﯥ د ﺧﭘل رﺳم ﭘﮫ اړه ﺟزﺋﯾﺎت ﺷرﯾﮏ ﮐړي .ﻟﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو څﺧﮫ ﭘوښﺗﻧﮫ وﮐړئ ﭼﯥ د
ھﻐوی ﭘﮫ ﻧظر څﮫ ﺷﯽ ﻟﮫ ﺑﻠﺑل ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺗر څو ھﻐﮫ ﭘﮫ ﺧﭘل ﻧوي ﮐور ﮐﯥ د ﺧوﻧدﯾﺗوب او ھوﺳﺎﯾﻧﯥ اﺣﺳﺎس
وﮐړي.

ﻓﻌﺎﻟﯾت  :2زﻣﺎ ورځﻧﻲ ﮐﺎروﻧﮫ
روټﯾن ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ﺑدﻟون ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ آرام او اﻣﻧﯾت وړاﻧدې ﮐړي .ھڅﮫ وﮐړئ د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ ورځ ﮐﯥ څوﻣره
ﺟوړښت او ﻣﻌﻣول ﺷﺎﻣل ﮐړئ څوﻣره ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ )ﭘﺎڅﯾدل ،ﺟﺎﻣﯥ اﻏوﺳﺗل او د ﺧوړﻟو ﻣﻌﻣول؛ ﭘﮫ
ښووﻧځﻲ ﮐﯥ د ﺳﮭﺎر ښﮫ راﻏﻼﺳت؛ د وﯾده ﮐﯾدو ﭘﮫ وﺧت ﯾو ﭘﯾژﻧدل ﺷوی ﻟﻠو او داﺳﯥ ﻧور( .د ورځﻧﻲ ژوﻧد
ﻟﯾدل او ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﮐور ﯾﺎ ټوﻟګﻲ ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐوم ځﺎی ﮐﯥ ځړول ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره د دوی د ﻣﮭﺎل وﯾش ﭘﮫ
ﯾﺎدوﻟو او د ﻟﯾږد اټﮑل ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي .د ورځﻧﻲ ژوﻧد ﻟﮫ ﻻرې ﺧﺑرې وﮐړئ او ورځ ﭘﮫ » 1-3ﺑرﺧﯥ«
ووﯾﺷﺊ )د ﺑﯾﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﺳﮭﺎر ،ﻣﺎﺳﭘښﯾن ،ﻣﺎښﺎم( .ﻟﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو څﺧﮫ وﻏواړئ ﭼﯥ د ورځﯥ د ھرې ﺑرﺧﯥ ﻟﭘﺎره
د ﻣﻌﻣول » 1-3ﻣرﺣﻠو« ﻓﮑر وﮐړي .ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﻣرﺣﻠﯥ وﻟﯾﮑﺊ او ﻟﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو څﺧﮫ وﻏواړئ ﭼﯥ ﻋﮑﺳوﻧﮫ
رﺳم ﮐړي ﭼﯥ دوی ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﭘﮫ ﭘﯾژﻧدﻟو او ﯾﺎدوﻟو ﮐﯥ ﭼﯥ دوی څﮫ ﮐوﻟو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .ﭘﮫ ﺧﭘل ورځ
ﮐﯥ د ورځﻧﻲ ژوﻧد ﭼﺎرټ ﺷﺎﻣل ﮐړئ ﻟﮑﮫ څﻧګﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو راﺗﻠوﻧﮑﻲ ګﺎﻣوﻧﮫ ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐوئ او ﻟﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو څﺧﮫ
وﭘوښﺗﺊ ﭼﯥ دوی څﮫ ﮐوﻟو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري.

20
.ورﮐﺷﺎپ ©/TM 2022 Sesame

د دې ﻟﻣﺎﻧځل ﭼﯥ ﻣوږ څوک ﯾو
ﭘﮫ ﻧﻧګووﻧﮑو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺑده ﻧﮫ ده ﭼﯥ ﭘﮫ ﯾوه وﺧت ﮐﯥ د ﻏوﺳﯥ او ﺧوﺷﺣﺎﻟۍ اﺣﺳﺎس وﮐړئ )ﯾﺎ ھر ډول ﻣﺗﺿﺎد
اﺣﺳﺎﺳﺎت وﻟرئ( .ﭘﮫ ﺧﭘل ژوﻧد ــ ﭘﮫ ﺧﭘل ځﺎن ﮐﯥ د ښو ﺷﯾﺎﻧو ﻟټول ﻟﮫ ﻣوږ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ډﭔر ﮐﻠﮫ
ﻣﺛﺑت اﺣﺳﺎس وﻟرو .دﻏﮫ ﺳرﭼﯾﻧﯥ داﺳﯥ ﻻرې ﭼﺎرې در ﺗﮫ ښﯾﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړئ ﺗر څو
ﺧﭘل ﻣﮭﺎرت ﺗﮫ وده ورﮐړي اود ﺧﭘل ﻣﺳﯾر ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ ﭘر ﺧﭘل ځﺎن ﺑﺎور ﭘﯾدا ﮐړي.

دﻧﻧﮫ:
• د ﺑﺎور ﺟوړول—د ﻟوﯾﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﯾوه ﻣﻘﺎﻟﮫ
• زه څوک ﯾم—د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره د ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾوه د ﭼﺎپ وړ ﭘﺎڼﮫ
• ﮐﺗل ،ﻟوﺑﯥ ﮐول ،د ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﺗﻣرﯾن ﮐول
ﺧوﺷﺣﺎﻟﮫ ﯾم ﭼﯥ دا زه ﯾم—د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﯾوه وﯾډﯾو
اﻟﻣو ځﺎﻧګړی دی—د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﯾوه وﯾډﯾو
د ﻣﺎري دﻗﯾﻘﻲ :ﭘر ځﺎن ﭘﺎم ﮐول—د ﻟوﯾﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﯾوه وﯾډﯾو
ﺧﭘل ﻧﺷﺎن ﺟوړ ﮐړئ—د ﮐورﻧﯾو ﻟﭘﺎره ﻟوﺑﮫ

ﭘﮫ ﯾﺎد وﻟرئ :ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو دﻏﮫ ﺳرﭼﯾﻧﯥ را څرګﻧدې ﮐړئ ،ﭘوھﭔږئ ﭼﯥ ﺧوﻧدﯾﺗوب ،اﻣﻧﯾت او اراﻣښت ﺳﺗﺎﺳو ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧﮫ دي .دا
ﺳﻣﮫ ده ﭼﯥ ﯾوازې ډاډ ﺣﺎﺻل ﮐړئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو او ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ﺧوﻧدﯾﺗوب او اراﻣۍ اﺣﺳﺎس ﮐوي .ﭘﮫ دې ﺷﭔﺑو ﮐﯥ ،ﯾوه ژوره ﺳﺎه
اﺧﯾﺳﺗل ھﻐﮫ څﮫ وي ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ورﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟرئ )ﯾﺎ ځﯾﻧﯥ وﺧت ټول ھﻐﮫ څﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﯾﯥ ﮐوﻻی ﺷﺊ( .ﮐﮫ ﭼﭔرﺗﮫ ﺗﺎﺳو ﻻ ھم د ﺳﺗرس
اﺣﺳﺎس ﮐوئ ،دا ﺳﻣﮫ ده ﭼﯥ ﺧﭘل ځﺎن ﺗﮫ ﻓرﺻت ورﮐړئ او ھﻐﮫ وﺧت ﺑﭔرﺗﮫ راﺷﺊ ﭼﯥ ﭼﻣﺗو ﺷوي ﯾﺎﺳت.
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د ﺑﺎور ﺟوړول
ﻟوی ﺗﺣوﻻت او ﺑدﻟوﻧوﻧﮫ د ﺑﭔﻼ ﺑﭔﻠو اﺣﺳﺎﺳﺎﺗو ﻻﻣل ﮐﭔدای ﺷﻲ ﻟﮑﮫ ﭘر ځﺎن ﺷﮏ ﮐول ،ﭘر ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺷﮏ ﮐول .ﮐﮫ
ﭼﭔرﺗﮫ ﺗﺎﺳو دې ﺗﮫ وده ورﮐړئ ﭼﯥ »زه ﮐوﻻی ﺷم« ﺳﺗﺎﺳو ﻟﮫ ﻣﺎﺷوم ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ ﺧﭘل ﻣﻧﻔﻲ اﺣﺳﺎﺳﺎت
ﺑدل ﮐړي او ﻟﮫ ھﻐﮫ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺗر څو ﻟﮫ ﻧﻧګوﻧو ﺳره ﭘﮫ ډﭔرې ﺧوش ﺑﯾﻧﯥ ﻣﺧﺎﻣﺦ ﺷﻲ.
د ﺗﻔرﭔﺢ ﻻﻧدې ﻧظرﯾﯥ ﻟﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره د ﺑﺎور ﭘﮫ ﭘﯾﺎوړي ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻻی ﺷﻲ .دا ﻧظرﯾﯥ ھﻐﮫ وﺧت
وازﻣﺎﯾﺊ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو او ﺳﺗﺎﺳو ﮐورﻧۍ د اراﻣۍ اﺣﺳﺎس ﮐوئ .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣﺎﺷوم د ډﭔر ﺳﺗرس اﺣﺳﺎس ﮐوي ،د ﯾوې
ژورې ﺳﺎه اﺧﯾﺳﺗل او ﻟوړ درﭔدل ﯾﺎ ﻏځﭔدل ﻟﮫ ھﻐوی ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺗر څو داﺳﯥ اﺣﺳﺎس وﮐړي ﭼﯥ ھﻐوی
وﺻل دي او ﭘﮫ اوﺳﻧۍ ﺷﭔﺑﮫ ﮐﯥ ﺷﺗون ﻟري.

اﺣﺳﺎس و اﻧګﭔرئ
د ﻧوﺑت اﺧﯾﺳﺗل ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﻣﺦ او ﺑدن د ﺑﭔﻼ ﺑﭔﻠو اﺣﺳﺎﺳﺎﺗو د څرګﻧدوﻟو ﻻﻣل ﮐﭔږي .اﯾﺎ ﺑﻠﮫ ﮐوﻻی ﺷﻲ د اﺣﺳﺎس
ﭘﮫ اړه اټﮑل وﮐړي؟ دﻏﮫ ﻟوﺑﮫ ﺑﮫ ﻟﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره د دې ﭘﮫ زده ﮐړه ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﭼﯥ ﺧﭘﻠو اﺣﺳﺎﺳﺎﺗو ﺗﮫ څﮫ
وواﯾﻲ—ﻟﮫ ھﻐوی ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺗر څو ﻟﮫ ﺗﺎﺳو ﺳره ﭘﮫ ﺧﺑرو ﮐﯥ ﭘر ﺧﭘل ځﺎن ډﭔر ﺑﺎور وﻟري او د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ
ﺻورت ﮐﯥ د ﻣرﺳﺗﯥ ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړي.

زه دا ﮐﺎر ﮐوﻻی ﺷم  ...ﺗﺎﺳو ﯾﯥ ﮐوﻻی ﺷﺊ؟
ﭘﮫ ﻧوي ځﺎی ﮐﯥ د ﺑﯾﺎ ﻣﭔﺷﺗﭔدو ﻟﭘﺎره ﯾو ﻣﺛﺑت ﺷﯽ دا دی ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ھره ورځ ډﭔر ﻧوي ﺷﯾﺎن زده ﮐوئ .د ﻧوﯾو
ﻣﮭﺎرﺗوﻧو زده ﮐړه ﻟﮫ ﻣوږ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺗر څو ﭘر ځﺎن ﻣو ﺑﺎور ډﭔر ﺷﻲ!
دﻏﮫ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟوﺑﮫ ﻟﮫ ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﺳره ﺗرﺳره ﮐړئ:
.1
.2
.3
.4

ھﻐﮫ څﮫ وواﯾﺊ او وښﯾﺊ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﯾﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ،ﻟﮑﮫ ﯾو ټوپ وھل ،د ﯾوه ﺗوپ ګوزارول ،ﯾﺎ د ﺗورو ﯾﺎ
ﺷﻣﭔرو رﺳﻣول.
ﺑﯾﺎ ھﻐوی ﺗﮫ ﺑﻠﻧﮫ ورﮐړئ ﭼﯥ دا ﮐﺎر وﮐړي .وواﯾﺊ» :زه ﯾﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷم .ﺗﮫ ﯾﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ؟«
ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﺗﮫ ﻧوﺑت ورﮐړئ ﺗر څو ھﻐﮫ ھم ﺧﭘل ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ وښﯾﻲ.
او ﭘﮫ اﺧر ﮐﯥ ،ﺗﻣرﯾن وﮐړئ ــ او ــ ځﯾﻧﯥ وﺧت ﯾﯥ وﻟﻣﺎﻧځﺊ!

ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﯥ ــ ﻟوﯾﯥ او وړې ــ ﭘر ﺧﭘل ځﺎن د ﻣﺎﺷوم ﺑﺎور زﯾﺎﺗوي ﭼﯥ ھﻐﮫ ﯾﯥ ﭘﮫ ﺳﺧﺗو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ور ﭘﮫ زړه
ﮐوﻻی ﺷﻲ .د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم د ټوﻟو ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧو ﯾو ﻟﭔﺳت وﺳﺎﺗﺊ او د ودې دﻏﮫ ﻟﭔﺳت ﭘﮫ داﺳﯥ ځﺎی ﮐﯥ ﮐﭔږدئ ﭼﯥ
ھﻐﮫ ﯾﯥ ھره ورځ ﻟﯾدﻟﯽ ﺷﻲ.

ﺗر ﭘﻧځو ﭘورې ﺣﺳﺎب وﮐړئ
ﭘﮫ ﺧﭘﻠو ګوﺗو ﺗر ﭘﻧځو ﭘورې ﺷﻣﺎر وﮐړئ .ﮐﻠﮫ ﻣو ﭼﯥ ﺷﻣﺎر ﮐﺎوه ،د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ اړه ﯾوه ﻣﺛﺑﺗﮫ ﺧﺑره ﮐوئ ﻟﮑﮫ:
»ﺗﮫ زړور ﯾﯥ« ﯾﺎ »ﺗﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐووﻧﮑﯽ ﯾﯥ« ﯾﺎ »ﺗﮫ ﭘر ﺧﭘﻠو ﺧوﯾﻧدو/وروڼو ﻣﮭرﺑﺎﻧﮫ ﯾﯥ« .ھﻐوی ﺗﮫ ﺑﻠﻧﮫ ورﮐړئ
ﭼﯥ ھﻣداﺳﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﯾﺎ د ﮐورﻧۍ د ﮐوم ﺑل ﻏړي ﻟﭘﺎره وﮐړي.
ھڅوﻧﮫ—ﻟﮫ ﯾوه ﭘﺎﻟوﻧﮑﻲ ﻟوی ﮐس څﺧﮫ ﯾﺎ ﭘﺧﭘﻠﮫ ﻟﮫ ھﻐوی څﺧﮫ—ﻟﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻻی ﺷﻲ ﺗر څو ﭘر
ځﺎن د ﺑﺎور اﺣﺳﺎس وﮐړي.
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زه څوک ﯾم
ﻟﮫ ﺧﭘل ځﺎن ﺳره او ﯾﺎ ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﺳره د ﻣﮭرﺑﺎﻧﮫ ﺧﺑرو ﮐول ﯾوه ﭘﯾﺎوړې ﻻره
ده ﺗر څو ﭘﮫ ﺧﭘل ذھﻧوﻧو او زړوﻧو ﮐﯥ ﻣﺛﺑت اﻧدوﻧﮫ وﺳﺎﺗﻲ ،ھﻐﮫ وﺧت ﭼﯥ ﺗﺎﺳو
ورﺗﮫ ډﭔره اړﺗﯾﺎ ﻟري .دﻏﮫ ﮐﺎرﺗوﻧﮫ ﭼﺎپ ﮐړئ ،ﺟﻼ ﺟﻼ ﯾﯥ ﭘرې ﮐړئ او ﭘﮫ ﯾوه
ﭘﺎﮐټ ﮐﯥ ﯾﯥ درﺳره وﺳﺎﺗﺊ.
ﻣﺎﺷوم ﺑﮫ ﯾو ﻟﮫ ھﻐوی څﺧﮫ را واﺧﻠﻲ او ﭘﮫ ﻟوړ ﻏږ ﺑﮫ ﯾﯥ وﻟوﻟﻲ .ﻟﮫ ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم
څﺧﮫ وﻏواړئ ﭼﯥ ﺗﮑرار ﯾﯥ ﮐړي ،ﺑﯾﺎ ﯾﯥ ﭘﮫ ګده وواﯾﺎﺳت.
د ډﭔرو ﻣﮭرﺑﺎﻧﮫ ﺷﯾﺎﻧو ﭘﮫ اړه ﻓﮑر وﮐړئ او ﭘﮫ ﺧﺎﻟﻲ ﻣرﺑﻊ ګﺎﻧو ﮐﯥ ﯾﯥ وﻟﯾﮑﺊ.
ھر څوﻣره ﭼﯥ ﻏواړئ ،ﺟوړ ﯾﯥ ﮐړئ .ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ھﻐﮫ د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﻟﭘﺎره
د ﯾﺎداښﺗوﻧو ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﭘرﭔږدئ ﺗر څو ھﻐﮫ ﯾﯥ وﻣوﻣﻲ.

زه ﭘﮫ ﺧﭘل ﭘوﺳﺗﮑﻲ ﮐﯥ ﭘﯾﺎوړی ﯾم.

زه ﺗل زده ﮐړه ﮐوم.

زه ﯾم
__________________ ،
او ھﻣدا ﮐﺎﻓﻲ ده!

ھﻐﮫ ﮐوﭼﻧﻲ ﮐﺎروﻧﮫ ﭼﯥ زه
ﯾﯥ ﮐوم د ﻟوﯾو ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧو
ﻻﻣل ګرځﻲ

زه ﻣﮭم ﯾم.

زه وده ﮐوم ھره ورځ او ﭘﮫ
ھره ﻻره.

ډﭔر ﺧﻠﮏ ﻟﮫ ﻣﺎ ﺳره ﻣﯾﻧﮫ ﻟري.
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ﮐﺗل ،ﻟوﺑﯥ ﮐول ،ﺗﻣرﯾن
د ﺗﺣوﻻﺗو او ﺑدﻟوﻧوﻧو ﭘر ﻣﮭﺎل ،دا ﺳﻣﮫ ده ﭼﯥ د ﺳﺧﺗۍ او ﻋدم اطﻣﯾﻧﺎن اﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﮐوئ .ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ ور ﭘﮫ زړه
ﮐول ﭼﯥ ھﻐوی ﻣﮭم دي او د ټوﻟو ھﻐو ﺷﯾﺎﻧو ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐول ﭼﯥ ھﻐوی ځﺎﻧګړي ﮐوي ،ﮐوﻻی ﺷﻲ ﻟﮫ ھﻐوی ﺳره
ﭘر ځﺎن د ﺑﺎور ﭘﮫ ﭘﯾﺎوړي ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي .ﭘر ﺧﭘل ځﺎن دﻏﮫ ﻣﺛﺑت ﺑﺎور د ﻋدم اطﻣﯾﻧﺎن ﭘﮫ وﺧﺗوﻧو ﮐﯥ د
اراﻣښت ﯾوه ﺳرﭼﯾﻧﮫ ﮐﭔدای ﺷﻲ .او د ھﻐوی او ﻧورو ﺗﻘدﯾرول ﻟﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺗر څو ﭘﯾﺎوړې اړﯾﮑﯥ
ﺟوړې ﮐړي.

د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره:
ﺧوښ ﯾم ﭼﯥ دا زه ﯾم ـــ ﺷﺎه ﭘر د ځﯾﻧﯥ ﺷﯾﺎﻧو ﭘﮫ اړه ﺳﻧدره واﯾﻲ
ﭼﯥ ھﻐﯥ ﺗﮫ د ﺧوښﯥ او ځﺎﻧګړﯾﺗوب اﺣﺳﺎس ورﮐوي.
اﻟﻣو ځﺎﻧګړی دی ـــ اﻟﻣو د ﺷﮏ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺗﺟرﺑﮫ ﮐوي ،ﻣګر ھﻐﮫ
ﺷﯾﺎن ور ﭘﮫ زړه ﮐﭔږي ﭼﯥ ھﻐﮫ ھم ځﺎﻧګړی ﮐوي!

ﺧوﺷﺣﺎﻟﮫ ﯾم ﭼﯥ زه ﯾم

وﯾډﯾو ﭘﮫ ګډه ﻟﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره وګورئ .ﺑﯾﺎ ﻟﮫ ھﻐوی څﺧﮫ وﭘوښﺗﺊ
ﭼﯥ د ﺧﭘل ځﺎن ﭘﮫ اړه ﯾوه ځﺎﻧګړې ﺧﺑره وﮐړي .ھﻐوی ﭘر څﮫ
وﯾﺎړي؟ ھﻐوی ﭘﮫ څﮫ ﮐﯥ ښﮫ دي؟ څﮫ ﺷﯽ د ھﻐوی د ځﺎﻧګړﺗﯾﺎ
ﻻﻣل ﮐﭔږي؟

اﻟﻣو ځﺎﻧګړی دی

د ﭘﺎﻟوﻧﮑو ﻟﭘﺎره:
د ﺧﭘل ځﺎن ﺗﻘدﯾرول د ﻟوﯾﺎﻧو ﻟﭘﺎره ھم ﯾو ﻣﮭم ﻣﮭﺎرت دی ﺗر څو
ورﺗﮫ ﻋﻣل وﮐړي .ھره ورځ ﺧﭘل ځﺎن ﺗﮫ ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ اړه ﯾوه ښﮫ
ﺧﺑره وﮐړئ ﯾﺎ د ھﻐﮫ څﮫ ﭘﮫ اړه ﭼﯥ ﺗﺎﺳو د ورځﯥ ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ
ﺗرﺳره ﮐړي دي:
»ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ھڅﮫ ﮐوم ﯾوه ﺳﺗوﻧزه ھواره ﮐړم ﻧو ارام را ﭘﮫ زړه
ﮐوم«.

د ﻣﺎري دﻗﯾﻘﮫ :ﭘر ځﺎن ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ

»ﻣﺎ ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﺗﮫ ﻏوږ وﻧﯾو او زړه ﻣﯥ ورﮐړ«.
د ﻣﺎري دﻗﯾﻘﮫ وګورئ :د ﻧورو اﻧدوﻧو ﭘﮫ اړه ﭘر ځﺎن ﭘﺎم ﮐول.

د ﮐورﻧﯾو ﻟﭘﺎره:
ﻟﮫ ﺧﭘﻠو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره د ﺧﭘل ﻧﺷﺎن ﺟوړ ﮐړئ ﻟوﺑﮫ ﺗرﺳره ﮐړئ
او ﻟﮫ ھرې ﭘﮫ زړه ﭘورې ﻻرې ﺧوﻧد واﺧﻠﺊ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﺧﭘل ځﺎن
د ھﻧر ﻟﮫ ﻻرې څرګﻧدوئ.

ﺧﭘل ﻧﺷﺎن ﺟوړ ﮐړئ
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د ﺑﯿﺎ ﻣﯧﺸﺘﯧﺪﻧې ﻟﻪ رواﻧﻲ ﺻﺪﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه ﮐﻮل
رواﻧﻲ ﺻﺪﻣﺎت ـــ د ﻣﺎﺷﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ او اﺣﺴﺎﺳﻲ ځﻮاب داﺳې ﭘﯧښﻮ ﺗﻪ ﭼې د ﻫﻐﻮی ﯾﺎ
ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ ﮐﺲ ژوﻧﺪ او ﯾﺎ ﺟﺴﻤﻲ ﯾﺎ رواﻧﻲ رﻓﺎه ګﻮاښﻲ ـــ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ د
اوږد ﻣﻬﺎل ﻟﭙﺎره اﻏﯧﺰې وﻟﺮي .ﻣګﺮ زړه ﺳﻮاﻧﺪي ﻟﻮﯾﺎن د رﻏﻮﻟﻮ ﺧﻮرا ﭘﯿﺎوړی ځﻮاک ﻟﺮي.
ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﺊ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﯾﻮ ﭘﻪ زده ﮐﻮﻟﻮ ﮐې ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﮐړئ ــ ﯾﺎ د داﺳې ﻻرو ﭘﻪ زده ﮐﻮﻟﻮ ﮐې ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړئ ﭼې ﻫﻐﻮی ورﺳﺮه ښﻪ
اﺣﺴﺎس ﮐﻮي ــ ﻫﻐﻪ ﻻرې ﭼې ﮐﻮﻻی ﺷﻲ د رواﻧﻲ زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ ﻣﻨﻔﻲ اﻏﯧﺰې را ﮐﻤې ﮐړي.
دا ﻳﻮ څﻮ ﻧﻈﺮوﻧﻪ دي ﭼې ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮه د رواﻧﻲ
زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .ﻟﻪ دوی څﺨﻪ ډﯦﺮی
ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﯾﺎﻧې ﭘﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ او ﻫﺮ ځﺎی ﮐې ﭘﻠې ﮐﯧﺪای ﺷﻲ .ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ د داﺳې
ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﯾﺎﻧﻮ د ﭘﯿﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﻫڅﻪ وﮐړئ ﭼې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎره ښﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي .ﯾﺎد وﻟﺮئ ﭼې ﻫﺮ
ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ دی؛ ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼې ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ښﻪ اﺣﺴﺎس ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐې ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﮐﻮي ،ﻣﻤﮑﻦ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ وي ﭼې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.

د دې ﮐڅﻮړې دﻧﻨﻪ:
• د اراﻣښﺖ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﯾﺎﻧﻮ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮل ــ د ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻘﺎﻟﻪ
• اﺣﺴﺎﺳﻲ څﯧﺮې ـــ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ د ﭼﺎپ وړ ﭘﺎڼﻪ
• وګﻮرئ ،ﻟﻮﺑې وﮐړئ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ وﮐړئ

ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ ﻏﯧږه ورﮐړئ ـــ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره وﯾډﯾﻮ

اﻟﻤﻮ د ﺧﭙګﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﻮي ــ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه وﯾډﯾﻮ
د ﻣﺎري دﻗﻴﻘې :د ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺘﺮس ــ د ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره وﯾډﯾﻮ
اﺣﺴﺎﺳﻲ څﯧﺮې ـــ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻮﺑﻪ

ﯾﺎدوﻧﻪ :د دﻏﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ د را ﺳﭙړﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ،اﻣﻨﯿﺖ او ﻫﻮﺳﺎﯾﻨﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻪ دي.
دا ﺳﻤﻪ ده ﭼې ﯾﻮازې ﭘﺮ دې ﺗﻤﺮﮐﺰ وﮐړئ ﺗﺮ څﻮ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړئ ﭼې ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د
ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او اراﻣﻲ اﺣﺴﺎس ﮐﻮي .ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﯧﺒﻮ ﮐې ،ﯾﻮه ژوره ﺳﺎه ښﺎﯾﻲ ﯾﻮاځﻨﯽ څﻪ وي ﭼې ورﺗﻪ
اړﺗﯿﺎ ﻟﺮئ )ﯾﺎ ځﯿﻨې وﺧﺖ ،ټﻮل ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼې ﺗﺎﺳﻮ ﯾې ﮐﻮﻻی ﺷﺊ( .ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻻ ﻫﻢ د ﻓﺸﺎر اﺣﺴﺎس
ﮐﻮئ ،دا ﻏﻮره ده ﭼې ﮐﻠﻪ ﭼې ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮئ ﺑﯿﺎ راﺷﺊ .
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د ﻫﻮﺳﺎﯾﻨې د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﯾﺎﻧﻮ ﭘﻠﻲ ﮐﻮل
ﮐﻠﻪ ﭼې زﻣﻮږ ﻣﻐﺰ ښﺎﯾﻲ ﻟﻪ ﺳﺘﺮو اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﻟﮑﻪ وﯦﺮې ،اﻧﺪﯦښﻨې ﯾﺎ ﻏﻮﺳې ﺳﺮه ﻣﺦ
وي ،ﺳﺎده ﻻرې ﭼﺎرې او ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﻟﻪ دې ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ ځﺎن »ﺧﻼص« ﮐړي .ﻟﻪ ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه دﻏﻪ
ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﯾﺎﻧې ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐړئ )ﭘﻪ ﯾﺎد وﻟﺮئ ﭼې دا د ﻟﻮﯾﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻮي( ،ﺑﯿﺎ د ﻧﻮرو
ﻻرو ﭘﻪ اړه ﻓﮑﺮ وﮐړئ ﭼې ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﯾې د اراﻣۍ ،ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او
ﻫﻮﺳﺎﯾﻨې اﺣﺴﺎس وﮐړئ.
• ﺳﺎه اﺧﯧﺴﺘﻞ .ﺳﺎه اﺧﯧﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮل ،ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﺗﺮ څﻮ
اوﺳﻨۍ ﺷﯧﺒې ﺗﻪ را ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮ او دا ﮐﺎر ﻫﺮ ﭼﯧﺮﺗﻪ او ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪای
ﺷﻲ .درې ځﻠﻲ ژوره ﺳﺎه واﺧﻠﺊ ــ د ﭘﻮزې ﻟﻪ ﻻرې ﺳﺎه واﺧﻠﺊ او د ﺧﻮﻟې ﻟﻪ
ﻻرې ﯾې ﺑﻬﺮ ﮐړئ ـــ او اﺣﺴﺎس وﮐړئ ﭼې ﺧﯧټﻪ ﻣﻮ ﭘﻮرﺗﻪ او ښﮑﺘﻪ ﮐﯧږي.
• ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﺗﻪ ﺣﺮﮐﺖ ورﮐړئ .ځﯧﻨې وﺧﺖ زﻣﻮږ اﺣﺴﺎﺳﺎت د ﮐﻠﻤﻮ ﻟﭙﺎره
ﺧﻮرا ﻟﻮی وي .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐړئ ﭼې ﺧﭙﻞ اﺣﺴﺎﺳﺎت د ﺧﭙﻞ ﺑﺪن
ﭘﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﺎن ﮐړي .ﻫﻐﻮی ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ښﮑﺘﻪ او ﭘﻮرﺗﻪ ټﻮپ ﮐړي ،ځﺎن
ﻟﻮړ وﻏځﻮي ،ﺧﭙﻞ وﺟﻮد را ټﻮل ﮐړي ،ډﯦﺮه ﭼټﮑﻪ ﻣﻨډه ووﻫﻲ ﯾﺎ ﯾﻮې
ﻣﺴﺘې ﺳﻨﺪرې ﺗﻪ ﻧڅﺎ وﮐړي.
• ﺧﭙﻞ اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧځﻮر ﮐړئ .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﺧﭙﻞ
اﺣﺴﺎﺳﺎت د ﻫﻨﺮ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐړي .ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﻟﻪ
ﻫﻐﻮی څﺨﻪ وﻏﻮاړئ ﭼې ﻫﻐﻪ څﻪ رﺳﻤﻲ ﮐړي ﭼې
ﻫﻐﻮی ﯾې ﺧﭙﻪ )ﯾﺎ ﻏﻀﺒﻨﺎک ،ﯾﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ!( ﮐړي دي،
ﯾﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ اﺣﺴﺎس وﭘﻠټﺊ )»ﮐﻮم رﻧګ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻪ ﮐﻮي؟«
»د دۍ ﮐﻮم ﺷﮑﻞ دی؟«( .دﻏﻪ ﭘﻮښﺘﻨې ﮐﻮﻻی ﺷﻲ
ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﭼې د ﺧﭙﻠﻮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ
ﭘﻪ اړه زده ﮐړه وﮐړي او د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ اړه د اراﻣۍ
اﺣﺴﺎس وﮐړي.
• ﯾﻮ ژورﻧﺎل وﺳﺎﺗﺊ .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ د ﻫﻐﻮئ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ
ورﮐړئ .ﻫﻐﻮی ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭘﻪ دې ﮐې ﻫﺮ څﻪ وﻟﯿﮑﻲ
او رﺳﻢ ﯾې ﮐړي ـــ د ورځې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐې څﻪ ﺗﯧﺮ
ﺷﻮي دي ،ﯾﻮه ﺟﻮړه ﺷﻮې ﮐﯿﺴﻪ ،ﯾﻮ ﻧﻈﻢ ـــ د ﻟﯿﮑﻠﻮ
ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼې ﺧﭙﻞ اﻓﮑﺎر
ﻣﻨﻈﻢ ﮐړي او ﻧﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درک ﮐړي .ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻟﯿﮑﻞ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻی ،ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﺧﭙﻞ اﻓﮑﺎر
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﯾﻲ او ﺗﺎﺳﻮ ﯾې وﻟﯿﮑﺊ.
• ﯾﻮ ارام ﺷﯽ ﭘﻪ ﻏﯧږ ﮐې وﻧﯿﺴﺊ.
د ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﯾﻮه اﺷﻨﺎ
ﺷﻲ ﺳﺎﺗﻞ ﻟﮑﻪ د ﯾﻮې ﮐﻤﭙﻠې،
د دوئ د ﺧﻮښې د رﻧګ د ﺟﺎﻣﻮ
ﻳﻮه ټﻮټﻪ ،ﯾﺎ ﯾﻮ د ﻟﻮﺑﻮ د ﺧﺮﺳﮏ
ﺳﺎﺗﻞ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ﺗﻪ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب اﺣﺴﺎس ورﮐړي.
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اﺣﺴﺎﺳﻲ څﯧﺮې
د اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ درک ﮐﻮل او ﺑﯿﺎﻧﻮل د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﺳﺮه د ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﯾﻮ ﺑﻞ اړﯾﻦ ﻣﻬﺎرت دی .ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه د اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ د ﻧﻮم اﺧﯿﺴﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮل د ټﻮﻟﻨﯿﺰو-ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي او ﮐﻮﻻی ﺷﻲ د
رښﺘﯿﻨﻮ او ﺷﻔﺎ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﺑﻨﺴټ ﺷﻲ .د اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻧﻮم ﭘﻮﻫﯧﺪل
ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻۍ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﺧﭙﻞ اﺣﺴﺎﺳﺎت وﭘﯧﮋﻧﻲ او ﭘﻪ اړه ﯾې ﺑﺤﺚ
وﮐړي ،ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﺧﻮاﺧﻮږۍ اﺣﺴﺎس وﮐړي ﭼې دوی ﺗﻪ
ورﺗﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻟﺮي.
ﭘﺎڼﻪ ﭼﺎپ ﮐړئ او ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﻮ ﮐﺮﮐټﺮوﻧﻮ ﺗﻪ اﺷﺎره وﮐړئ .ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮی د
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮې وﮐړئ .ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﭼې وواﯾﺊ» ،وګﻮرئ ،ﺷﺎه ﭘﺮ/ﺑﯿﮓ ﺑﺮد
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ده .ﻫﻐﻪ ﺧﺎﻧﺪي «.ﻟﻪ ﮐﺮﮐټﺮوﻧﻮ ﺳﺮه اﺣﺴﺎﺳﻲ څﯧﺮې ﺟﻮړې ﮐړئ .ﮐﻮﻻی ﺷﺊ
وواﯾﺊ» ،دا زﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ څﯧﺮه ده «.ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭘﺎڼﻪ رﻧګ ﮐړي.

ﺧﺸﻤﻨﺎک

ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ

ﻏﻮﺳﻪ

ﺳﺮﻣﺴﺖ

ﺑې وﺳﻪ

ﺧﭙﻪ

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ

ﻣﺎﯾﻮﺳﻪ

ﻫﯿﺠﺎﻧﻲ
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وګﻮرئ ،ﻟﻮﺑې وﮐړئ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ وﮐړئ
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره:
ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ ور ﻏﺎړه وځﺊ ﺑﺮﺧﻪ ﮐې ،د ﺳﯿﺴﻤﻲ ﺳﺘﺮﯾﺖ
ﻣﻠګﺮي ﻣﻮږ ﺗﻪ ښﺎﯾﻲ ﭼې ﭘﻪ ﻏﯧږ ﮐې ﻧﯿﻮل څﻪ ډول د ښﻪ
واﻟﻲ اﺣﺴﺎس ورﮐﻮي ﮐﻠﻪ ﭼې ﻫﻐﻮی ﻟﻮی اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻟﺮي.
او اﻟﻤﻮ د ﺧﭙګﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﻮي )وﯾډﯾﻮ وګﻮرئ( ،ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐې د اﻟﻤﻮ ﭘﻼر ﺗﻪ ﻏﯧږ ورﮐﻮل او د اﻧځﻮروﻧﻮ رﻧګ
ﮐﻮل ﻟﻪ اﻟﻤﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﺗﺮ څﻮ ښﻪ اﺣﺴﺎس وﮐړي.
دﻏﻪ وﯾډﯾﻮ ګﺎﻧې ﭘﻪ ګډه وګﻮرئ او روښﺎﻧﻪ ﮐړئ ﭼې ﻏﯧږ
ورﮐﻮل ﯾﺎ ور ﻏﺎړې وﺗﻞ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه د ﻣﯿﻨې د اﻇﻬﺎر
او ﻣﺮﺳﺘې ﻻره ده ﭼې ﻣﻮږ ﭘﺮې ﭘﺎم ﮐﻮو ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ
ﺳﺨﺘﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐې .او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻞ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎن څﺨﻪ
د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮوﻟﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ ورﻏﺎړې وځﺊ ﯾﺎ ځﺎن
ﭘﻪ ﻏﯧږ ﮐې وﻧﯿﺴﺊ! ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻫڅﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ
ﭼې ﺧﭙﻠﻪ ﺷﺎ وټﭙﻮي ،ﺧﭙﻠې ﺳﺘﺮګې ﭘټې ﮐړي او وړاﻧﺪې او
وروﺳﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ وﮐړي ،ﯾﺎ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﮐﻠﮏ ﯾﺎ ﭘﻪ اراﻣۍ ﭘﻪ ﻏﯧږ
ﮐې وﻧﯿﺴﺊ.

ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ ور ﻏﺎړې وځﺊ

اﻟﻤﻮ د ﺧﭙګﺎن اﺣﺴﺎس
ﮐﻮي

آﯾﺎ ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ ور ﻏﺎړې وﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻞ د ﺧﻮښې وړ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻟﺮي؟

د ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره:
ﻟﻮی اﺣﺴﺎﺳﺎت او ﺳﺘﺮس اﮐﺜﺮ د ﮐﻢ ﻋﻤﺮه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﭼﻠﻨﺪوﻧﻮ ﮐې څﺮګﻨﺪﯦږي .د ﻣﺎي دﻗﻴﻘې وګﻮرئ :ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮه
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐې د ﺳﺘﺮس د ﻧښﻮ د ﺗﺸﺨﯿﺼﻮﻟﻮ او دا ﭼې څﻪ
ډول ﺑﻪ وﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړئ ،ﭘﻪ دې
د ﻣﺎري دﻗﻴﻘﻪ :د ﻣﺎﺷﻮم
اړه د ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎري دﻗﻴﻘﻪ :د ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺘﺮس وګﻮرئ.
ﺳﺘﺮس

د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره:
ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ګډه اﺣﺴﺎﺳﻲ څﯧﺮې ﻟﻮﺑﻪ اﺟﺮا ﮐړئ
ﺗﺮ څﻮ د اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ د ﺗﺸﺮﯦﺢ ﮐﻮﻟﻮ او ﺑﯿﺎﻧﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﻠﯿﻤې
زده ﮐړئ.

اﺣﺴﺎﺳﻲ څﯧﺮې
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ﮐﺗل ،ﻟوﺑﯥ ﮐول ،ﺗﻣرﯾن ﮐول
د ﭼﻣﺗو ﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره:
ﻓﻌﺎﻟﯾت  :1ټوﻟﻧﯾز-ﻋﺎطﻔﻲ ﮐﺎري ﭘﺎڼﯥ

ټوﻟﻧﯾزې-ﻋﺎطﻔﻲ ﮐﺎر ﭘﺎڼﯥ

دﻏﮫ ﮐﺎري ﭘﺎڼﯥ ﺑﭔﻼ ﺑﭔل ټوﻟﻧﯾز او ﻋﺎطﻔﻲ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ څرګﻧدوي
ﻟﮑﮫ اراﻣﭔدل ،ھوﺳﺎﯾﻧﮫ ،د ﺳﺗوﻧزې ھوارول او ﺷرﯾﮑول .ﻟﮫ
ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﺳره ﮐﭔﻧﺊ او ﻟﮫ ھﻐوی ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړئ ﭼﯥ
ﭘﮫ ﭘﺎڼو ﮐﯥ ﺷﺗﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﺑﺷﭘړ ﮐړي ،او ﯾﺎ ﯾوازې ھﻐوی
رﺳم ﮐړي او ﭘﮫ اﻧځوروﻧو ﮐﯥ د ﺷﺗﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﭘﮫ اړه ﺧﺑرې
وﮐړي.
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ﻓﻌﺎﻟﯾت  :2زﻣﺎ ﺗوری وﻣوﻣﺊ!
ﻟﮫ ﺧﭘﻠو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړئ ﺗر څو د ﺳﻣﺳم ﺑﺎﻏﭼﯥ
د اﻟﻔﺑﺎ ﻟﮫ ﭘوﺳټر څﺧﮫ ﭘﮫ ګټﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﺳره د ﺧﭘﻠو ﻧوﻣوﻧو
ﺗوري ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ اﺻﻠﻲ ژﺑﮫ ﮐﯥ وواﯾﻲ .ﺑﯾﺎ ﻟﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو څﺧﮫ
ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړئ ﭼﯥ د »د ﺧﭘل د ﻧوم ﺗوري ﭘﯾژﻧم« ﻟﮫ رﻧګﻲ
ﭘﺎڼﯥ څﺧﮫ ﭘﮫ اﺳﺗﻔﺎدې د ﺧﭘل د ﻧوم ﺗوري وواﯾﻲ.
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زه ﺧﭘل ﺗوري ﭘﭔژﻧم!

ﻟﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو څﺧﮫ وﻏواړئ ﭼﯥ ﺧﭘل ﺷﺎ و ﺧوا ﭼﺎﭘﭔرﯾﺎل او
ټوﻟﻧﯥ ﺗﮫ ﻧظر واﭼوي ﺗر څو د ﺧﭘﻠو ﻧوﻣوﻧو ﺗوري وﻣوﻣﻲ او
ﻟﮫ ﯾو ﺑل ﺳره ﯾﯥ ﺷرﯾﮏ ﮐړي ﺗر څو ﻧوي ﺗوري زده ﮐړي.
ﮐﮫ ﭼﭔرﺗﮫ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ اﻧګﻠﯾﺳﻲ ﭘوھﭔږئ ،ﺗﺎﺳو ھﻣدارﻧګ ﮐوﻻی
ﺷﺊ ﻟﮫ ھﻐوی ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړئ ﭼﯥ ھﻐﮫ ﮐﻠﯾﻣﯥ زده ﮐړې
ﭼﯥ ﭘﮫ ورﺗﮫ ﺗوري ﭘﯾﻠﭔږي.
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اړوﻧﺪ
ﭘﻪ ﻧﻮي ﻫﯿﻮاد ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺘﻪ ﮐﯿﺪل ﻫﯿ﮶ﺤﮑﻠﻪ اﺳﺎن ﻧﻪ دي ،او دا ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ د ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﯿږدوﻧﻮ څﺨﻪ ډﮐﻪ وي .ﺗﺎﺳﻮ
او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮرﻧۍ ﻣﻤﮑﻦ د اوږدې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻧﺎڅﺮګﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ژوﻧﺪ وﮐړئ ،ﻣﻤﮑﻦ د ﯾﻮ څﻪ وﺧﺖ ﻟﭙﺎره
د ﻫﻮټﻞ ﺧﻮﻧﯥ ﺗﻪ »ﮐﻮر« وواﯾﺎﺳﺖ ﯾﺎ ډﯾﺮی وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﯾﻮ ځﺎی څﺨﻪ ﺑﻞ ځﺎی ﺗﻪ ﺣﺮﮐﺖ وﮐړئ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ
ﻧﻪ ﺷﺊ ﻟﯿﺪﻟﯽ ﭼﯥ ﻣﺨﮑﯥ ��ره ﭼﯿﺮﺗﻪ ځﻲ ،دا ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ څﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﮐړي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﯾﯥ ﮐﻨټﺮول ﮐﻮﻟﯽ
ﺷﺊ ،ﻟﮑﻪ ډاډ ﺗﺮ ��ﺳﻪ ﮐړئ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﮐﻮرﻧۍ ﻫﺮ ﻏړی ﺧﻮﻧﺪي ،ارز﮳﮲ﺳﺘﻨﺎﮐﻪ او وړ اﺣﺴﺎس ﮐﻮي .دا ﻣﻤﮑﻦ
وﺧﺖ وﻧﯿﺴﻲ ،ﻣګﺮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ وﻣﻮﻣﺊ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻧﻮې ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ داﺳﯥ ﺧﻠﮏ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه
ﻟﯿﺪﻟﻮ ،ﻣ��ﺗړ ﮐﻮﻟﻮ او ﻣﻠګﺮﺗﯿﺎ ﺗﻪ ﻟﯿﻮاﻟﻪ دي.
ﭘﻪ دې ﺑﺴﺘﻪ ﮐﯥ داﺳﯥ اﻧﺪوﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد دي ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﮐﻮرﻧۍ د ﯾﻮ ځﺎی واﻟﻲ ،ﮐﻨﺠﮑﺎوۍ او اﻋﺘﻤﺎد ﺣﺲ
ﭘﯿﺎوړی ﮐﻮي.

ﭘﻪ دې ﮐﯥ د ﻧﻨﻪ:
• ﺳﺎزګﺎري او ��ﺳﺮﺳﯽ  -د ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﻣﻘﺎﻟﻪ
• د ﺳﺴﻤﻲ ﻣﻠګﺮي  -د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ د ﭼﺎپ وړ ﭘﺎڼﻪ
• وګﻮرئ ،ﻟﻮﺑﯥ وﮐړئ ،د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺗﻤﺮﯾﻦ وﮐړئ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ځﺎی ــ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه وﯾډﯾﻮ
د ﺳ��م اﭼﻮل ــ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه وﯾډﯾﻮ
د ﻣﺎري د ﻗﯿﻘﻪ :د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب داﯾﺮه ـــ د ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه وﯾډﯾﻮ
زﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻠګﺮو څﺨﻪ ﻟږه ﻣﺮﺳﺘﻪ ــ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ګﯧﻢ

ﭘﻪ ﯾﺎد وﻟﺮئ :ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ دﻏﻪ ﴎﭼﯿﻨﯥ را څﺮګﻨﺪې ﮐړئ ،ﭘﻮﻫﯧږئ ﭼﯥ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ،اﻣﻨﯿﺖ او اراﻣښﺖ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻪ دي .دا ﺳﻤﻪ ده ﭼﯥ ﯾﻮازې ډاډ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐړئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او اراﻣۍ اﺣﺴﺎس ﮐﻮي .ﭘﻪ دې ﺷﯧﺒﻮ ﮐﯥ ،ﯾﻮه ژوره ﺳﺎه اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ څﻪ وي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ورﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮئ )ﯾﺎ ځﯿﻨﯥ
وﺧﺖ ټﻮل ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﯾﯥ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ( .ﮐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻻ ﻫﻢ د ﺳﱰس اﺣﺴﺎس ﮐﻮئ ،دا ﺳﻤﻪ ده ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ ﻓﺮﺻﺖ ورﮐړئ او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺷﺊ ﭼﯥ
ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي ﯾﺎﺳﺖ.
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ﺳﺎزګﺎري او ��ﺳﺮﺳﯽ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﻮې ﯾﺎ د »اوس ﻟﭙﺎره ټﻮﻟﻨﯥ« ﺳﺮه د اړوﻧﺪواﻟﻲ ﺣﺲ اﯾﺠﺎدول ﺑﻪ وﺧﺖ وﻧﯿﺴﻲ .ﮐﻮﭼﻨﻲ ،ﺛﺎﺑﺖ
ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ .ﭘﺮ دﻏﻮ اﻧﺪوﻧﻮ ﻓﮑﺮ وﮐړئ:

ﺳﺎزګﺎري ﮐﻮل
ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﺑﻬﺮ ﺧﭙﻠﯥ ﻧﻮې ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ ��ړ ﺷﺊ ،ﻫﺮ ﻫﻐﻪ څﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړئ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وس ﮐﯥ وي ﺗﺮ
څﻮ ﺧﭙﻞ ﻧﻮی ﯾﺎ د »اوس ﻟﭙﺎره« ﮐﻮر راﺣﺖ ﮐړئ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐړئ ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ درﺳﺮه وﮐړي.
• ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮ ��ی ﺷﺊ ﭘﻪ ګډه وټﺎﮐﺊ ﭼﯥ ځﺎﻧګړي ﺗﻮﮐﻲ ﯾﺎ د ﮐﻮرﻧۍ اﻧځﻮروﻧﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﮐﯧږدئ
)ﯾﺎ ﮐﻮ ��ی ﺷﺊ د ﻧﻨﺪارې ﻟﭙﺎره اﻧځﻮروﻧﻪ وﺑﺎﺳﺊ او ﯾﺎ د ﻫ﮶ﺤﻮﻧﯥ ﺗﻮري وﻟﯿﮑﺊ(.
• د ﮐﻮرﻧۍ ورځﻨﻲ ﮐﺎروﻧﻪ وﺳﺎﺗﺊ ﯾﺎ ﻫ﮶ﺤﻪ وﮐړئ داﺳﯥ ﻧﻮي رواﺟﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﮐړئ ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻣﺘﻔﺎوت
ځﺎی ﮐﯥ ﯾﻮ ځﺎی واﻟﯽ وﻟﻤﺎﻧځﺊ .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ډوډۍ ﮐﯥ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻪ ورځﯥ څﺨﻪ د
﮳﮲ﺳﻮ ﺧﻮځ﮳﮲ﺴﺘﻮﻧﻮ د ﺷﺮح ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻮﺑﺖ اﺧﯿﺴﺘﻞ.
• ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ور ﭘﻪ زړه ﮐړئ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮرﻧۍ ﯾﻮ ټﯿﻢ دی او ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﯾﻮ د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ﯾﻮ ځﺎﻧګړی رول ﻟﺮئ .ﭘﻪ دې اړه ﺧﺒﺮې وﮐړئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ څﻪ ډول ﮐﻮ��ی ﺷﺊ ﻫﺮه ورځ ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړئ.
• ﮐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺧﭙﻪ وو ﯾﺎ ﯾﯥ ﻣﺘﻔﺎوت ﭼﻠﻨﺪ ﮐﺎوه ،ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮرې ﭼﺴﭙﯧﺪل ﯾﺎ ژر ﻧﻪ وﯾﺪه
ﮐﯧﺪل ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺻﺒﺮ وﮐړئ .د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه ﮐﻮ ��ی ﺷﺊ ﭘﻪ ﻣﯿﻨﻪ او ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺳﺮه
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړئ ﺗﺮ څﻮ زده ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮي ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎل ﮐﯥ څﻪ ډول ﺳﺎزګﺎري وﮐړي.

��ﺳﺮﺳﯽ ﻟﺮل
د ﺧﭙﻠﯥ ﻧﻮې ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ اړه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺮ��ﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ځﺎﯾګﺎه ﭘﻪ اړه د ﺗﺼﻮر ﻟﭙﺎره ﺗﺎﺳﻮ ﮳﮲ﺳﺎﯾﻲ:
• ﻧږدې ﭘﺎرﮐﻮﻧﻪ ،د ﻟﻮﺑﻮ ﻣﯿﺪاﻧﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﻮرو ځﺎﯾﻮﻧﻪ وګﻮرئ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې
﮳﮲ﺳﮑﺎري ﻟﮑﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ژوﺑڼ ﯾﺎ ﻟﻪ ﮐﻮره ﺑﻬﺮ د ﻣﺠﺴﻤﻮ ﺑﺎﻏﭽﻪ.
• ﯾﻮه ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰ ،ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن ،ﻣﻮزﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ ور ﺷﺊ او د داﺳﯥ ټﻮﻟګﯿﻮ ﭘﻮ﮳﮲ﺳﺘﻨﻪ وﮐړئ ﭼﯥ
﮳﮲ﺳﺎﯾﻲ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﮑﯥ ګډون وﮐړئ.
• ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړئ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻮل ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐړي .وواﯾﺊ» :ﺳ��م ،زﻣﺎ
ﻧﻮم – دی .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮم څﻪ دی؟« ﻫﻐﻮی وﻫ﮶ﺤﻮئ ﭼﯥ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐړي او د ﻧﻮرو ﭘﺮ وړاﻧﺪې
زﻏﻢ وﻟﺮي .رو﮳﮲ﺳﺎﻧﻪ ﮐړئ ﭼﯥ ﮳﮲ﺳﺎﯾﻲ ﻧﻮر ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ وﻏﻮاړي ﺗﺮ څﻮ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﺗﮑﺮار ﮐړي ،ﯾﺎ ﮳﮲ﺳﺎﯾﻲ
ﯾﺎدوﻧﻲ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وﻟﺮي ﭼﯥ څﻪ ډول ﯾﯥ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﮐړي.
دا ﻋﺎدي ﺧﺒﺮه ده ﭼﯥ د ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﮐﻮئ او ﻃﺒﯿﻌﻲ ده ﭼﯥ ﺗﯧﺮوﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﻮئ! ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ دا ده
ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻫ﮶ﺤﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړئ .ﭘﻪ ﯾﺎد وﻟﺮئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮ ��ی ﺷﺊ ﭘﻪ اﻟګﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺳﺮه ﭼﻠﻦ وﮐړئ .ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ اړﯾﮑﻪ ﻧﯿﺴﺊ )ﺗﺮ څﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮاړئ ،ﯾﺎ ﯾﻮازې ﺳ��م واﭼﻮئ( ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﺧﻮش ﺑﯿﻨۍ
او ﻋﺰم ﻧﻤﻮﻧﻪ ورﮐﻮئ.
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د ﺳﺴﻤﯽ ﻣﻠګﺮي
﮳﮲ﺳﺎﯾﻲ دا ﺑﻪ اﺳﺎﻧﻪ )ﻳﺎ ﺳﺎده( ﮳﮲ﺳﮑﺎري ،ﻣګﺮ رﻧګﻮل ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﻫﻢ ﻟﻪ ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﺳﺘﺮس ﭘﻪ ﮐﻤﻮﻟﻮ
ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮ ��ی ﺷﻲ .او ﭘﻪ ګډه رﻧګﻮل ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮ ��ی ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻬﻢ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﮐړئ ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﮐﻮم څﻪ وواﯾﺎﺳﺖ :ﻣﻮږ ﭘﻪ ﯾﻮه ټﯿﻢ ﮐﯥ ﯾﻮ .ﻣﻮږ ﺑﻪ ﭘﻪ ګډه ﯾﻮ ﮳﮲ﺳﻪ وﺧﺖ
وﻟﺮو .زه دﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﯾﻢ .زه ﻏﻮږ ﻧﯿﺴﻢ .زه ﺗﺎ ﺗﻪ ﻟﯧﻮاﻟﻪ ﯾﻢ .ﻣﻮږ ﺧﭙﻞ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺮﯾﮑﻮ��ی ﺷﻮ .ﻣﻮږ
ﯾﻮ ﮳﮲ﺳﮑﻠﯽ ﺷﯽ ﺟﻮړوﻟﯽ ﺷﻮ ،ان ﮐﻪ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺷﺎو ﺧﻮا ﮐﯥ ﻧړۍ د وﯦﺮې او ﺗﻮﭘﯿﺮ اﺣﺴﺎس ﻫﻢ راﮐﻮي.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﮐﻮ ��ی ﺷﻲ د ﺳﺴﻤﯽ ﻣﻠګﺮو ﺗﺮ څﻨګ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ رﺳﻢ ﮐړي .ﺧ��ﻗﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﯧﺪای ﺷﻲ
د ﺧﭙﻠﻮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﻋﺎﻟﻲ ��ر وي ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﮐﻮم څﻪ وواﯾﺎﺳﺖ.
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ﮐﺘﻞ ،ﻟﻮﺑﯥ ﮐﻮل ،ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻛﻮل
ﮐﯧﺪای ﺷﻲ ﯾﻮ څﻪ وﺧﺖ وﻧﯿﺴﻲ ﺗﺮ څﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻧﻮي ځﺎی ﮐﯥ داﺳﯥ اﺣﺴﺎس وﮐړئ ﭼﯥ ګﻨﯥ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﯾﺎﺳﺖ.
دا ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮ��ی ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻮږ را ﭘﻪ زړه ﮐړو ﭼﯥ ﻣﻮږ ارز﮳﮲ﺳﺖ ﻟﺮو ،ﻣﻬﻢ ﯾﻮ او ﻣﻮږ ﯾﻮازې ﻧﻪ ﯾﻮ.

د ماشومانو لپاره:
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ځﺎی  -ﯾﻮه ﺳﻨﺪره ﭼﯥ داﺳﯥ ﻋﺒﺎرﺗﻮﻧﻪ ﭘﮑﯥ
دي ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﮐﻮ ��ی ﺷﻲ ﻟﻪ ﯾﻮ څﻮ ځﻠﻲ اورﯦﺪو
څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه زﻣﺰﻣﻪ ﮐړي.
د ﺳ��م وﯾﻞ  -زري ﻣﻮږ ټﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ دې اړه واﯾﻲ ﭼﯥ څﻪ
ډول ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠګﺮو او ګﺎوﻧډﯾﺎﻧﻮ ﺳﺮه روﻏﺒﺮ وﮐړو
او د »ﺳ��م« د ﮐﻠﯿﻤﯥ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﻪ واﯾﻲ.

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ځﺎی

دﻏﻪ وﯾډﯾﻮ ګﺎﻧﯥ وګﻮرئ ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ وﯾﻠﻮ ﻏﻮر وﮐړئ:
•
•
•
•
•
•
•

ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮﻧﺪي ﯾﺎﺳﺖ.
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﯿﺎوړي ﯾﺎﺳﺖ.
دﻟﺘﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ځﺎی ﺷﺘﻪ.
ﺗﺎﺳﻮ ﺗړاو ﻟﺮئ.
ﻣﻮږ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺳﺮه ﯾﻮ ځﺎی ﯾﻮ.
زه ﻏﻮږ ﻧﯿﺴﻢ .د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻏﻮ﮳﮲ﺳﺘﻨﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ دی.
ﺗﺎﺳﻮ ﯾﻮازې ﻧﻪ ﯾﺎﺳﺖ .ﺗﺎﺳﻮ ﮐﺴﺎن ﻟﺮئ ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ درﺳﺮه وﮐړي.

د ﺳ��م اﭼﻮل

د پالونكو لپاره:
د ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻲ ﻣﺸﺮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮ ��ی ﺷﺊ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮم
ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړئ ﺗﺮ څﻮ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او اﻣﻨﯿﺖ اﺣﺴﺎس
وﮐړي .د ﻧﻮرو ﺑﺎوري ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﮐﻮ ��ی ﺷﻲ ﯾﻮ ﻟﻮی
ﺗﻮﭘﯿﺮ را ﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي.

د ﻣﺎري دﻗﯿﻘﻲ :د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب داﯾﺮه

د ﻣﺎري دﻗﯿﻘﻲ وګﻮرئ :د اﻧﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب داﯾﺮه.

د كورنيو لپاره:
ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﯾﻮ ځﺎی د زﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻠګﺮو څﺨﻪ
ﻟږه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړئ ﺗﺮ څﻮ د ﺳﺴﻤﯽ ﻟﻪ ﻣﻠګﺮو
ﺳﺮه وګﻮرئ او د اراﻣۍ د اﺣﺴﺎس ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ﻧﻮې ��رې ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐړئ.
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زﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻠګﺮو څﺨﻪ
ﻟږه ﻣﺮﺳﺘﻪ

ﮐﺗل ،ﻟوﺑﯥ ﮐول ،ﺗﻣرﯾن ﮐول
د ﭼﻣﺗو ﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره:

ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ ورځ ﺧوﻧدي ﮐوي

ﻓﻌﺎﻟﯾت  :1ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﮭرﺑﺎﻧۍ ﻟﻣﺎﻧځل
ﻣﮭرﺑﺎﻧۍ ورځ ﺧوﻧدي ﮐوي ﯾو ﮐﺗﺎب دی ﭼﯥ داﺳﯥ ﺳﺎده ﻻرې ﭘﮫ ګوﺗﮫ
ﮐوي ﺗر څو ﺧﭘل ﺣواس د دې ﻟﭘﺎره وﮐﺎروو ﭼﯥ ﻣﮭرﺑﺎن اوﺳو او زﻣوږ
ﭘﮫ ټوﻟﻧو ﮐﯥ ﻟﮫ ﻣﮭرﺑﺎﻧۍ څﺧﮫ ﺧﺑر اوﺳو .وروﺳﺗﮫ ﺗر ھﻐﯥ ﭼﯥ دا ﻣو
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ وﻟوﺳﺗل ،ھﻐوی ﺗﮫ ﺑﻠﻧﮫ ورﮐړئ ﺗر څو ﺧﭘل د ﻣﮭرﺑﺎﻧۍ
د »ﻣوﻧدﻟو« ﻟﮫ ﻋﻣﻠوﻧو څﺧﮫ ګټﮫ واﺧﻠﻲ .د ﮐﺗﺎب ﺑﭔﻠګﯥ و څﺎرئ :ﯾو
ﻣﻠګری وﯾﻧﺊ ﭼﯥ ﻣﮭرﺑﺎﻧﮫ دی ،د ﮐورﻧۍ ﻏړي ﯾو ﺑل ﺗﮫ ﯾوه د ﻣﯾﻧﯥ ﻏﭔږ
ورﮐوي )ﻟﻣس ﮐول( ،ﺧوﻧدور ﺧواړه ﺟوړوي او ﺷرﯾﮑوی ﯾﯥ )ﺧوﻧد(،
ﻣﮭرﺑﺎﻧﮫ ﺧﺑرې ﮐوي او اوري ﯾﯥ او داﺳﯥ ﻧور.

Ձ
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ﻓﻌﺎﻟﯾت  :2زه ﭘﯾﺎوړی ﯾم ،زه ﺑدﻟون را ﻣﻧځﺗﮫ ﮐوﻻی ﺷم
دا ﻓﻌﺎﻟﯾت د ﻣﺛﺑﺗو ،طﺑﯾﻌﻲ ﺑدﻟوﻧوﻧو د څرګﻧدوﻟو ﻟﭘﺎره دی ﭼﯥ ﻣﺎﺷوم ﯾﯥ ﻟﮫ ورڅﭔرﻣﮫ ﻧړۍ څﺧﮫ زده ﮐوي او د
ھﻐو اړوﻧد وي ﭼﯥ ﺑدﻟوﻧوﻧﮫ ﯾﯥ ﭘﺧﭘﻠﮫ اﺣﺳﺎس ﮐړي وي ،ﻟﮫ ﻧوﯾو ﻧﻧګوﻧو ﺳره د ﻣﺦ ﮐﭔدو ﭘﮫ اړه ﭘﮫ ﺧﭘل ځﺎن د
ﺑﺎور ﺟوړوﻟو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي.
ﻟوﻣړی د طﺑﯾﻌﻲ ﺑدﻟوﻧوﻧو ﭘﮫ اړه ﺧﺑرې وﮐړئ ﭼﯥ ﻣوږ ﯾﯥ ﭘﮫ ﻣﻧظﻣﮫ ﺗوګﮫ وﯾﻧو او ﺑﯾﺎ دوی ﺗﮫ د اﻧﻌطﺎف ﻣﻧﻠو او
ودې ﻟﮫ ﻧظرﯾﺎﺗو ﺳره اړﯾﮑﮫ ورﮐړئ .وواﯾﺊ:
• »ﻧن ﻣوږ ﻏواړو ﭼﯥ د ﺑدﻟوﻧوﻧو ﭘﮫ اړه ﺧﺑرې وﮐړو .ﻣوږ ﺧﭘل ځﺎن ﺗﮫ څﭔرﻣﮫ ﻧړۍ ﮐﯥ ھره ورځ ﺑدﻟوﻧوﻧﮫ
وﯾﻧو .د ﺑﭔﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ د ﺷﭘﯥ د ﺗﯾﺎرې ﺑدﻟون د ورځﯥ رڼﺎ ﺗﮫ«.
• »اﯾﺎ ﺑل څوک د ھﻐو ﺑدﻟوﻧوﻧو ﭘﮫ اړه ﻓﮑر ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣوږ ﯾﯥ ﭘﮫ ﺧﭘل ﭼﺎﭘﭔرﯾﺎل ﮐﯥ وﯾﻧو؟« )د ﺑﭔﻠګﯥ ﭘﮫ
ﺗوګﮫ د ﻣوﺳم ﺑدﻟون ،د وﻧو ﺑدﻟون ،د ﺑدن ﺑدﻟوﻧوﻧﮫ ﭼﯥ وده ﮐوو ،ځﻧﺎور ﭼﯥ ﺑدﻟﯾږي او داﺳﯥ ﻧور(«
• »ځﯾﻧﯥ وﺧت ښﯾﺎﯾﻲ ﺑدﻟوﻧوﻧﮫ ﺳﺧت وي ،ﻣګر ﻣوږ ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه ﭘﯾﺎوړي ﯾو ﺗر څو ﭘﮫ ﺑدﻟون ﮐﯥ وده
وﮐړو«.
ھر ﻣﺎﺷوم ﺗﮫ ﯾوه ټوټﮫ ﮐﺎﻏذ ورﮐړئ او ﻟﮫ ھﻐوی ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړئ ﺗر څو ﺧﭘل ﻻس وګوري .ﻟﮫ ھﻐو څﺧﮫ ﭘوښﺗﻧﮫ
وﮐړئ ﭼﯥ د ھﻐو ﭘﻧځﮫ ﺑدﻟوﻧوﻧو ﭘﮫ اړه ﻓﮑر وﮐړي ﭼﯥ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐړي ﯾﯥ دي او ھر ﺑدﻟون ﭘﮫ ﯾوه ګوﺗﮫ رﺳم ﮐړي ﯾﺎ
ﯾﯥ وﻟﯾﮑﻲ .ﻟﮫ ھﻐوی څﺧﮫ وﻏواړئ ﭼﯥ ﺧﭘل ﺗﺟرﺑﮫ ﮐړی ﺑدﻟون ﺑﭔرﺗﮫ ﻟﮫ ګروپ ﺳره ﺷرﯾﮏ ﮐړي .دا ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭘﮫ
داﺳﯥ ډول ﭘﺎی ﺗﮫ ورﺳوئ ﭼﯥ ﭘر دې ټﯾﻧګﺎر ﮐوئ ﭼﯥ د ھﻐوی د ودې او ﭘﮫ دې ﺑدﻟوﻧوﻧو ﮐﯥ د ﭘﯾﺎوړي اوﺳﭔدو ﻟﮫ
اﻣﻠﮫ ﭘر ھﻐوی څوﻣره وﯾﺎړ ﮐوئ.
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ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﻣﻠګﺮي

د ﻫﻐﻪ څﻪ ﭘﻪ اړﻩ ﻏږﯦږم ﭼﯥ ﻣﻠګﺮي ﻳﯥ ﭘﻪ ښﻪ راﻏﻼﺳﺖ ﺳﻤﺴﻢ ﮐﯥ ﮐﻮي.

 -ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺗﻪ ﻟﻪ دې ﻣﻠګﺮو ﺳﺮه وای ،ﻧﻮ ﮐﻮم ﺧﻨﺪوﻧﮑﯽ او ﻟﻪ ﺧﻮﻧﺪه ډک ﮐﺎر ﺑﻪ دې ﮐړی وای؟

 -ﭘﻪ دې اﻧځﻮر ﮐﯥ څﻪ ﺷﯽ ﺧﻨﺪوﻧﮑﯽ دی؟

 -ﭘﻪ دې اﻧځﻮر ﮐﯥ ﻫﺮ ﻣﻠګﺮی څﻪ ﮐﻮي؟

ﺧﺒﺮې وﮐړﻩ ﻟﻪ:

زﻣﺎ ﻧﻮم

وږې ﻋﺰﻳﺰه

ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دې ﻋﺰﻳﺰه ﺧﭙﻞ ﺧﻮراک ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻪ څﻪ اﺣﺴﺎس دې وﮐړ؟

ﮐﻮم ﺧﻮراک دې ډﯦﺮ ﺧﻮښ دی؟

زه ﻟﻪ ﻋﺰﻳﺰه ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ ﺑﺴﯿﻤﻪ او ﺳﺠﺎد ﺗﻪ ورﺳﯧږي او ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎی ډودۍ وﺧﻮري.

د اﺳﺎﻧﭽﺎرو ﻟﭙﺎره  -ﻟﻪ ﮐﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮم:
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻨﺪې ﻻرې ﺗﻪ ورﺳﯧﺪې څﻪ اﺣﺴﺎس دې وﮐړ؟

زﻣﺎ ﻧﻮم

زﻣﺎ ﻧﻮم

ﭼﯧﺮﺗﻪ ﮐﺎر ﮐﻮم

ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻛﺘﺎر ﮐﯥ د ﺷﺘﻪ ﺷﺨﺺ او ﭘﻪ دوﻳﻢ ﻛﺘﺎر ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ د ځﺎی ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻟﻴﮑﻪ ﮐﺎږم.

ډاﮐټﺮه

ﻧﺎﻧﻮاﯾﻲ

د وړﮐﺘﻮن ښﻮوﻧﮑﯥ

ﮐﺮﻧﺪوی
د اﺳﺎﻧﭽﺎرو ﻟﭙﺎره:
ﻟﻪ ﮐﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ وﻏﻮاړﻩ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ اﺷﺨﺎﺻﻮ او ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻓﮑﺮ وﮐړي او ﺑﻴﺎ ورﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏږ ﺧﭙﻞ اﻓﮑﺎر ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺷﺮﻳﮏ ﮐړي.

زﻣﺎ ﻧﻮم

ﺳﻬﺎرﻧﯽ ﭼﻤﺘﻮاﻟﯽ

زه اﻧځﻮروﻧﻪ د ټﮑﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﻮړې ﺷﻮې ﻟﻴﮑﯥ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﭘﺮې ﮐﻮم ،او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﯧﺮﺗﻪ
ﺟﻮړوم ﭘﻪ ﮐﻮم ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﯥ زه ﻫﺮ ﺳﻬﺎر ﺧﭙﻞ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮم.

د اﺳﺎﻧﭽﺎرو ﻟﭙﺎره:
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﻮﭼﻨﻴﺎن دا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي ،دوی وﻫڅﻮه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏږ د ﺳﻬﺎر د ﭼﻤﺘﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﺒﺮې وﮐړي .دا ﭼﺎره د ﻃﺮﺣﯥ ﺟﻮړوﻟﻮ او ﻫﺮ ﺳﻬﺎر ﭘﻪ ﺳﻢ ډول
د ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻮﺧﻮ د ټﺎﮐﻠﻮ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮي.

ﮐﺗل ،ﻟوﺑﯥ ﮐول ،ﺗﻣرﯾن ﮐول
د ﭼﻣﺗو ﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره:
ﻓﻌﺎﻟﯾت  :1ﺳﺗﺎﺳو د ﺧﯾر داﯾره

د ﺧﯾر داﯾره

د ﺧﯾر ﭘﮫ داﯾره ﮐﯥ ،ﮐرﮐټروﻧﮫ د ﺧﭘﻠو ﻣﻠګرو ﻣرﻏﯾو ﻟﭘﺎره د
»ﺧﯾر ﯾوه داﯾره« ﺟوړوي ،ﭼﯥ ﭘﮫ ډﭔر ﺳﺧت وﺧت ﮐﯥ دي .ﭘﮫ
دې داﯾره ﮐﯥ ھر ﻣﻠګری ﯾوه ﮐوﭼﻧۍ ډاﻟۍ ږدي ﺗر څو وښﯾﻲ
ﭼﯥ ھﻐوی ﻟﮫ ﻣرﻏﯾو ﺳره ﻣﯾﻧﮫ ﻟري او ﭘﺎم ﭘرې ﮐوي .داﯾره
ﯾو داﺳﯥ ځﺎی دی ﭼﯥ ﻣرﻏۍ ور ﺗﮫ د ھوﺳﺎﯾﻧﯥ د ﻣوﻧدﻟو ﻟﭘﺎره
را ﺗﻼی ﺷﻲ .ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ ﺳﺎﺣﮫ ،ﮐور ﯾﺎ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ ﺗﺎﺳو د ﺧﯾر
داﯾره ﺟوړه ﮐړئ .د ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻟﮫ ﻣرﮐز څﺧﮫ ﻟرې ﯾوه ﮐوﭼﻧۍ
ﺳﺎﺣﮫ وﻣوﻣﺊ ،ﭼﯥ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو وﮐوﻻی ﺷﻲ ھﻠﺗﮫ د اﺳﺗراﺣت ﻟﭘﺎره
ور ﺷﻲ او ھﻐﮫ ﻣﮭﺎل د اراﻣۍ اﺣﺳﺎس وﮐړي ﭼﯥ ھوﺳﺎﯾﻧﯥ ﺗﮫ
اړﺗﯾﺎ ﻟري .ﻟﮫ ھر ﭼﺎ څﺧﮫ وﻏواړئ ﭼﯥ د ﯾو ھوﺳﺎ ،ارام او
دوﺳﺗﺎﻧﮫ څﮫ ﭘﮫ اړه ﻓﮑر وﮐړي ،ﭼﯥ ھﻐوی ﮐوﻻی ﺷﻲ د ﺧﯾر
داﯾرې ﺗﮫ ﯾﯥ را وړي.

гÔ-ÔĖϝȴǜό

ځﯾﻧﯥ ﻧظرﯾﺎت :د ﺧوښۍ د ﯾوه ځﺎی ،ﯾو ګل ،د داﺳﯥ څﮫ اﻧځور
ﮐﺎږل ﭼﯥ ھﻐوی ﺗﮫ ښﮫ اﺣﺳﺎس ورﮐوي ،د ھﻧروﻧو د وﺳﯾﻠو،
ﻣوﺳﯾﻘۍ ،د ﺧﭘﻠﯥ ﺧوښﯥ ﮐﺗﺎﺑوﻧو ،ﯾوه د ﻟوﺑو د ﺣﯾوان ﯾﺎ ﻧرم
ﺑﺎﻟښﺗﮏ ،د ﻟﻣس ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﮐﻣﭘﻠﯥ ﯾﺎ ﻧرم ټوﮐر رﺳﻣول او
داﺳﯥ ﻧور .د رﻧګ ﭘټۍ ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﭘﮫ ﻓرش ﯾﺎ دﭔوال ﯾوه داﯾره
رﺳم ﮐړئ او ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ښو ﺷﯾﺎﻧو ﯾﺎدوﻟو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ
ﻟرﻟﮫ را وﯾﯥ ﺑوﻟﺊ ﭼﯥ ﻟﮫ داﯾرې څﺧﮫ ﻟﯾدﻧﮫ وﮐړي.
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ﮐﺗل ،ﻟوﺑﯥ ﮐول ،ﺗﻣرﯾن ﮐول
د ﭼﻣﺗو ﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره:
ﻓﻌﺎﻟﯾت  :2ﭘرﭔږدئ ﭼﯥ ﺑﮭر ﺷﻲ ،ﺑﮭر ﯾﯥ ﮐړئ ﭼﯥ ﺣرﮐت ﮐوي
ﭘﮫ دې ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﯥ ﺑﮫ ﺗﺎﺳو د ﯾوه ﺳﺎده ﺗﻣرﯾن ﻣﺷري ﮐوئ ﭼﯥ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ ﻻرې ښﯾﻲ ﭼﯥ ﮐوﻻی ﺷﻲ د ﺧﭘﻠو ځﺎﻧوﻧو
د اراﻣوﻟو او د ﺳﺗوﻧزﻣﻧو ﺣﺎﻻﺗو ﻟﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎﺗو ﺳره د ﺧﭘل ﺑدن ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو ﻣﺑﺎرزه وﮐړي .ﻟﮫ دې ﻓﻌﺎﻟﯾت څﺧﮫ ﻣوﺧﮫ د
اراﻣښت د ﻓزﯾﮑﻲ ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧو او د ﻣﺑﺎرزې د وﺳﯾﻠو ﺗدرﯾس دی ﭼﯥ ﻟﮫ دې ﺳره ﭘﮫ ھم ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗوګﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﺧﭘﻠو ﺑدﻧوﻧو
ﺗﮫ ﺣرﮐت ورﮐوي ،ﻻرښووﻧو ﺗﮫ ﻏوږ ﻧﯾﺳﻲ او ﺗﻌﻘﯾﺑوي ﯾﯥ .ﻟﮑﮫ څرﻧګﮫ ﭼﯥ ﺷﻌﺎر ورﮐوئ ،ﭘﮫ اﺳﺎﻧﮫ ﺗوګﮫ ﻟﮫ ﻻس او
ﭘښﯥ وھﻠو څﺧﮫ د ﺧوځښت د رﯾﺗم ﻟﭘﺎره ﮐﺎر واﺧﻠﺊ.
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ زه ﺧﭘﮫ ﯾم ،دا ﻟﮫ ﻣﺎ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺗر څو
ﻻﺳوﻧﮫ وﭘړﮐوي ،ﻻﺳوﻧﮫ ﭘړﮐوي ،ﻻﺳوﻧﮫ ﭘړﮐوي.
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ زه ﺧﭘﮫ ﯾم ،دا ﻟﮫ ﻣﺎ ﺳره
ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺗر څو ﻧڅﺎ وﮐړي ،ﻧڅﺎ ﮐوې ،ﻧڅﺎ ﮐوي.
زه ﭘر دې ژاړم.
)ﭘﮫ ﺧم ﺷوو ﻻﺳوﻧو ﯾو ژړﻏوﻧﯽ ﻣﺦ ﺟوړ ﮐړئ،
ﻻﺳوﻧﮫ ﺳﺗرګو ﺗﮫ اﺷﺎره ﮐړې(
زه ﯾوه ژوره ﺳﺎه اﺧﻠم او ﺑﮭر ﮐوم ﯾﯥ.
)د ﭘوزې ﻟﮫ ﻻرې د ژورې ﺳﺎه اﺧﯾﺳﺗل وښﯾﺊ،
ﻻﺳوﻧﮫ ﻣو ﭘر ﺧﭔټﮫ ﮐﭔږدئ او ﻧﻔس ﻣو د ﺧوﻟﯥ
ﻟﮫ ﻻرې ﺑﮭر ﮐړئ ،دا ﮐﺎر  3ځﻠﮫ ﺗﮑرار ﮐړئ(
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ زه ﺧﭘﮫ ﯾم ،دا ﻟﮫ ﻣﺎ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺗر څو
ﻻﺳوﻧﮫ وﭘړﮐوي ،ﻻﺳوﻧﮫ ﭘړﮐوي ،ﻻﺳوﻧﮫ ﭘړﮐوي.
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ زه ﺧﭘﮫ ﯾم ،دا ﻟﮫ ﻣﺎ ﺳره
ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺗر څو ﻧڅﺎ وﮐړي ،ﻧڅﺎ ﮐوې ،ﻧڅﺎ ﮐوي.
ﺧﭘل ﻻﺳوﻧﮫ ﻟﮫ ځﺎن ﻧﮫ را ﭼﺎﭘﭔروم او ﻓﺷﺎر ورﮐوم.
)ﺧﭘل ﻻﺳوﻧﮫ ﻟﮫ ﺧﭘل ځﺎن څﺧﮫ د ﺷﺎ ﻟوري ﺗﺎو ﮐړئ
او ﺳﺗرګﯥ ﻣو ﭘټﯥ ﮐړئ او ځﺎن ﺗﮫ ﻓﺷﺎر ورﮐړئ(
زه ﺧﺑرې ﮐوم »زه ﺧﭘﮫ ﯾم«
)ﻻﺳوﻧﮫ ﻣو د ﺧوﻟﯥ ﺗر څﻧګ وﻧﯾﺳﺊ ﺗر څو ﭼﯾﻐﻲ وﮐړئ،
ځﺎﻧﺗﮫ ﻧږدې ﮐس ﺗﮫ ﭘﮫ واﺿﺢ ډول او ﭘﮫ اراﻣۍ ﺳره دا ټﮑﻲ وواﯾﺊ(
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ زه ﺧﭘﮫ ﯾم ،دا ﻟﮫ ﻣﺎ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺗر څو
ﻻﺳوﻧﮫ وﭘړﮐوي ،ﻻﺳوﻧﮫ ﭘړﮐوي ،ﻻﺳوﻧﮫ ﭘړﮐوي.
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ﮐﺗل ،ﻟوﺑﯥ ﮐول ،ﺗﻣرﯾن ﮐول:
د ﭼﻣﺗو ﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره:
ﻓﻌﺎﻟﯾت  :1ﯾو ﻧوی ﮐورﻧﯽ ﮐﺗﺎب ﺟوړ ﮐړئ

ډﺑرې ﭼﭔرﺗﮫ دي

ﺳﺟﺎد ﭘﮫ ډﺑرې ﭼﯾرﺗﮫ دې ﮐﯥ د ھﻐوی ﻟﮫ زاړه ﮐور څﺧﮫ
ﭘﮫ ﺧﭘل ﻧوي ګﺎوڼد ﮐﯥ د ﺧﭘﻠﯥ ﻧﯾﺎ څو د ﺧوښﯥ وړ ﻓوارې
ﺟوړوي.
د ھﻐو ځﺎﯾوﻧو ﯾﺎ ﺷﯾﺎﻧو را ﭘﮫ زړه ﮐول ﭼﯥ ﻣوږ ﭘﮫ ﺧﭘل زاړه
ﮐور ﮐﯥ ورﺳره ﻣﯾﻧﮫ ﻟرﻟﮫ او ﭘﮫ ﻧوي ﮐور ﮐﯥ ﻣو د ھﻐوی
درﻧﺎوی ﮐول ﻣوږ ﺗﮫ ھوﺳﺎﯾﻧﮫ را ﺑښﻠﯽ ﺷﻲ .ﺧﭘل ګروپ ﺗﮫ
ﻻرښووﻧﮫ وﮐړئ ﭼﯥ د »ﺧﭘل ﻧوي ﮐور« ﮐﺗﺎﺑوﻧﮫ ﺟوړ ﮐړي
ﭼﯥ د ھﻐوی ﮐﯾﺳﮫ د ﭘﺧواﻧﯾو او ﻧوﯾو ﮐوروﻧو ﮐﯾﺳﮫ ﮐوي.
ھﻐوی وھڅوئ ﭼﯥ د ﺧﭘﻠو ﻧوﯾو ﮐورﻧﯾو ﯾﺎ ټوﻟﻧو ﭘﮫ اړه ﻟﮫ ﯾو
څﺧﮫ ﺗر درې ﺷﯾﺎﻧو ﭘورې رﺳم ﮐړي او ﯾو څو ﺷﯾﺎن د ﺧﭘل د
ﻧوي ﮐور رﺳم ﮐړي ﭼﯥ دوی ﯾﯥ ﺧوښوي.
ﻟﮫ ھﻐوی څﺧﮫ وﭘوښﺗﺊ» ،آﯾﺎ ﮐوم څﮫ ﺳره ورﺗﮫ دي؟« »ﺗوﭘﯾروﻧﮫ ﮐوم دي؟«
دﻏﮫ ﭘروژه ﭘﮫ څو ﻣوﺳﻣوﻧو ﮐﯥ ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳﭔدای ﺷﻲ ﺗر څو ﺧﺎطرې ﺗﺎزه ﮐړي او درﻧﺎوی ور ﺗﮫ ورﮐړي او د ﻧوﯾو
ﮐوروﻧو او راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﻟﭘﺎره ھﯾﻠﯥ ﭘﯾدا ﮐړي.

ﻓﻌﺎﻟﯾت  :2د ھﯾﻠﯥ ﻻس
دﻏﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ ان د وﭔرې وﺧت ور ﭘﮫ زړه ﮐوي ،د ھﻐوی د ښو ﺗﺟرﺑو او ھﻐو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﺗﻣﮫ ﭼﯥ د ھﻐوی
ﭘﮫ ژوﻧد ﮐﯥ وي او ﻣﯾﻧﮫ ورﺳره ﻟري.
ﻟﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو څﺧﮫ وﻏواړئ ﭼﯥ د ﯾوه ﮐﺎﻏذ ﭘر ﻣﺦ د ﻻس ﺷﺎ و ﺧوا ﺑرﺧﯥ وڅﺎري .د ھرې ګوﺗﯥ ﭘﮫ ټوﻟﯾزه طرﺣﮫ
ﮐﯥ ھﻐوی ﮐوﻻی ﺷﻲ ھﻐﮫ څﮫ وﻟﯾﮑﻲ ﭼﯥ دوی ﯾﯥ اﻧﺗظﺎر ﻟري )ﯾﺎ ﯾﯥ ﺗﺎﺳو د ھﻐوی ﻟﭘﺎره وﻟﯾﮑﺊ( .ﮐوﭼﻧﯽ ﭘﯾل
وﮐړئ .د ﺑﭔﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ »ھﯾﻠو« ﮐﯥ ښﺎﯾﻲ ﭘﮫ ﭘﺳرﻟﻲ ﮐﯥ د ﭼوﻧګښﯥ د ﻟوﻣړﻧﯾو ﻏږوﻧو اورﭔدل ،د
ﮐورﻧۍ ﻟﮫ ﻏړي ﺳره د ﺧﭘل د ﺧوښﯥ وړ ﺧوړو ﭼﻣﺗو ﮐول ،د ﺳﺎﯾﮑل زده ﮐول ﯾﺎ ﭼﻠول ﺷﺎﻣل وي .ګروپ ﺗﮫ ور
ﺷﺊ او ﻟﮫ ھر ﯾوه څﺧﮫ وﻏواړئ ﭼﯥ ﺧﭘﻠﯥ ھﯾﻠﯥ ﻟﮫ ﺧﭘﻠو رﺳﻣوﻧو څﺧﮫ ﻟﮫ ګروپ ﺳره ﺷرﯾﮑﯥ ﮐړي .ﺗﺎﺳو ﮐوﻻی
ﺷﺊ ﻟﮫ ﺧوﻧﯥ څﺧﮫ ﻻﺳوﻧﮫ څرګﻧد ﮐړئ ﺗر څو د ھﭔﻠﯥ ﯾوه ﮐړۍ/طﻧﺎب ﺟوړ ﮐړئ.
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