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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