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پروفیسور ډاکټر راچیل کالم

ډاکټر اعلی الخاني

ډاکټر کیم کارټرایټ

 د شخړې او بېځایه توب په حالت کې د
ماشومانو څارنه/مراقبت
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 د هغو ماشومانو روزنه
 چې شخړې او بېځایه

توب یې تجربه کړی دی

 هغو میندو او پلرونو چې په جګړو کې یې ژوند کړی
 دی او د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي، موږ ته
 ویلي چې خپل ماشومان ورته څومره ارزښت لري، او

 دا چې دوي د خپلو ماشومانو په اړه څومره اندیښمن دي.
 دلته د وړاندې کیدونکو معلوماتو موخه دا ده چې د ځینو
 نظرونو په وړاندې کولو له تاسو سره مرسته وکړي چې
 څنګه د خپل ځان سره د ښه احساس په کولو کې مرسته
 کولی شئ، او څنګه له خپلو ماشومانو سره مرسته کولی

 .شئ

 د لویانو پاملرنه په ستونزمنو وختونو کې د ماشومانو
 ساتنه کې مرسته کوي، په ځانګړې توګه کله چې دوي

 د دې وړتیا ولري چې مهربانه، مرستندویه، او ډاډ
 ورکونکي اوسي او له ماشومانو سره د وېروونکو پېښو

 په درک کولو کښې مرسته وکړي. د کورنۍ همغږي
 د ماشومانو په خوندي ساتلو او د اندیښنې په کمولو

 کښې مرسته کوي. په ماشومانو کې د ښه چلند هڅول
 له ماشومانو سره مرسته کوي چې د امکان تر حده ښه
 مقاومت وکړي. دا د میندو او پلرونو لپاره دا هم اسانه

 کوي چې دوي خوندي وساتي

 موږ هیله لرو چې دا معلومات به د تاسو او ستاسو د
 ماشومانو د پاملرنې په برخه کې ګټور اوسي. موږ د هغه

 څه په لټه کې پیل کوو چې تاسو یې تجربه کوئ ، لکه
 څنګه چې موږ پوهیږو هغه الرې یا طریقې چې لویان
 پرې پوهیږي،  کولی شي په هغه طریقه )الرې( اغیزه
 وکړي چې دوي د ماشومانو پاملرنه کوي . وروسته به

 موږ له ماشومانو سره د مرستې پر الرو چارو وغږېږو.
 بیا موږ له ماشومانو سره د مرستې کولو د الرو  چارو

په اړه خبرې کوو

 که چېرته تاسو ته دا نظرونه ګټور ښکارېږي او غواړئ
 چې ویې ازمایئ، نو په نرمۍ سره، ګام پر ګام مخ ته
 والړ شئ، او کوښښ مه کوئ چې هر څه په یو ځل
 ترسره کړئ. ښایي د عملي کیدلو لپاره یو څه وخت

 ونیسي، خو که تاسو دوام ورکړئ له یو څه وخت
 .وروسته به  بدلونونه وګورئ
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کوم شیان کیدای شي تاسو په خپله  تجربه کړئ؟ستاسو په اړه

 د شخړې او کډې کولو په وړاندې ځینې ډیر عام
.غبرګونونه شتون لري

 دا ټول شیان په هغو خلکو کې عام غبرګونونه دي چې په
.شخړه کې د اوسیدلو تجربې لري

 تاسو ښایي ومومئ چې تاسو د پخوا په پرتله ډیر په
 اسانۍ خپه یا غوسه کیږئ او ستاسو مزاج ممکن

 ناڅاپه بدل شي تاسو ممکن په ځانګړې توګه اندیښمن یا
.عصبي اوسئ یا د خپګان احساس وکړئ

 ښایي تاسو د خپلو تجربو روښانه خاطرې ولرئ چې بیا
 بیا راګرځي. دا خاطرې، یا یادونه، ستاسو په بدن کې د
 غبرګون المل ګرځیدلی شي لکه د زړه چټک ضربان یا

.خولې کیدل

 دا ښایي ستاسو لپاره ستونزمنه وي چې تمرکز وکړئ یا
 پرېکړې وکړئ، یا په ډیرې اسانۍ سره مغشوش کیدلی
 شئ. ښایي تاسو ته معلومه شي چې ستاسو د خوب او

.ډوډۍ عادتونه بدلېږي. دا چاره تاسو سخت ستړی کوي

تاسو څه کولی شئ چې له خپل ځان سره مرسته وکړئ؟

 په یاد ولرئ چې دا یو ننګوونکی وخت دی، خو تاسو یې د مدیریت لپاره یو څه کولی شئ. تاسو د خپل ژوند په نورو
 .وختونو کې هم ستونزې حل کړې دي

 پوه شئ چې تاسو پیاوړتیاوې لرئ. د هغو مهارتونو او سرچینو په اړه فکر وکړئ چې تاسو یې په شخصي توګه لرئ

 خپل ځان او ماشومانو ته اجازه ورکړئ چې پر هغو تاوانونو خپګان وښیي چې تجربه کړې مو دي. هڅه وکړئ چې له
 هغو بدلونونو سره صابر اوسئ چې احساس یې کوئ. دا د هغه څه په اړه طبیعي عکس العمل دی چې پر تاسو تېرېږي

.او دا چې څنګه ورڅخه تاسو ګټه اخیستلی شئ چې له خپل ځان او کورنۍ سره مرسته وکړئ
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 هڅه وکړئ او هیله مند اوسئ، او که کولی شئ یو مثبت لرلید ولرئ، که څه هم د کوچنیو ورځنیو شیانو په اړه وي.
 .دا چاره به له ماشومانو سره مرسته وکړي چې د راتلونکي لپاره هیلې ولري

 .یو د بل مالتړ وکړئ او له ملګرو، خپلوانو، ټولنې او دیني مشرانو څخه مرسته ترالسه کړئ

 هڅه وکړئ چې له هغو لویانو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې وکړئ چې تاسو پرې باور لرئ، او له هغو ماشومانو
 .سره د دې شیانو په اړه خبرې مه کوئ چې تاسو خپه کوي

.د امکان تر حده د خپل ځان خیال وساتئ او هڅه وکړئ چې له امکان سره سم استراحت وکړئ

.څومره چې مو وسه کېږي، هڅه وکړئ چې خپل عادي کارونه تنظیم را تنظیم کړئ،  لکه د خوب عادي وختونه

 هڅه وکړئ چې پر عادي کورنیو کارونو باندې مشغول اوسئ یا له نورو خلکو سره پر کارونو او فعالیتونو باندې
 .مشغول اوسئ چې شاوخوا مو دي

.هغو دیني او مدني فعالیتونو ته ادامه ورکړئ چې تاسو یې کوئ، ځکه دا چاره ښایي تاسو ته ښه احساس درکړي

 په یاد ولرئ چې د خپل ځان خیال ساتل به تاسو پیاوړي کړي او د دې جوګه به مو کړي چې د هغو خلکو خیال وساتئ
 .چې تاسو یې باید مراقبت وکړئ
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 موشام د وساتس
هړا هپ

 دا مهمه ده چې په یاد ولرئ چې د نیمایي څخه زیات ماشومان د ډیرو ډارونکو او نارامه کوونکو تجربو وروسته دا ډول
 غبرګونونه او د چلند بدلونونه څرګندوي. ځینې وختونه میندې او پلرونه په ماشومانو کې د بدلونونو لپاره خپل ځانونه

 ساتونکي یا پالونکي وایي چې دوي په دې اړه اندېښمن دي: مالمتوي، خو دا عادي، او عام غبرګونونه دي، او دا هغه څه
 .دي چې ډېرې کورنۍ یې تجربه کوي

ستاسو ماشوم به څه تجربه کوي؟

 موږ پوهېږو چې داسې ډېرې الرې شته چې په شخړو او
 بېځایه توب کې اوسیدونکي ماشومان څرګندوي چې دوي
 سټرس لري. دا چې ماشومان د سټرس راوستونکو تجربو

 په وړاندې څنګه غبرګون  ښیي په یو لړ مختلفو شیانو
 پورې اړه لري، لکه د دوي عمر، مګر دلته ځینې عامې

 :الرې شته چې ماشومان غبرګون ښیئ

 په سختۍ سره ویده کیدل، خپسۍ نیول، په خوب کې
.وېریدل، چغې وهل یا ژړل

 ماشومان ښایي بېرته هغو چلندونو او عادتونو ته ور
 وګرځي چې دوي پخوا لرل، لکه په کټ کې متیازې

 کول، زیاته ژړا کول، د ګوتو رودل، په مور او پالر یا
.پالونکو پسې نښتل، له یواځې پاتې کیدلو څخه وېرېدل

 په غیر عادي ډول فعالیدل یا متجاوز کیدل یا، له بل پلوه،
شرم کول، غلی، ګوښی او غمجن کیدل

په تمرکز کې ستونزه لرل

ډاډه نه دي چې څه وکړي

د عادي کارونو په روان ساتلو یا رامنځ ته کولو کې ستونزې

له خپلو ماشومانو سره مفاهمه کوي، او اندېښمن دي چې ماشومان یې ورته غوږ نه نیسي

 موشام لپخ هل ېچ ئش یلوک هڅ وسات
؟ئړکو هتسرم هرس
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 که تاسو د کورنۍ لپاره د خواړو یا نورو شیانو راټولولو ته ځئ نو یا مو خپل ماشومان تل له ځان سره نږدې ساتئ یا
 . یې په کور کې د یو مسؤل او باوري خپلوان یا بل لوی شخص تر څارنې الندې پرېږدئ

 که ستاسو ماشوم د باندې لوبو ته ووځي نو ډاډه اوسئ چې دوي پر دې پوهېږي چې تاسو ته باید ووایي چې دوي
 .چېرته ځي، له چا سره ځي او کله به بېرته راځي

 که ستاسو ماشومان له تاسو سره کوم ځای ته الړ شي، مخکې له دې چې تاسو سره جال شئ نو تاسو سره د لیدلو
.پالن جوړ کړئ. ډاډه اوسئ چې دا ځای باید داسې ځای وي چې ماشومانو ته معلوم وي او راحت احساس کړي

 که تاسو په داسې ځای کې اوسېږئ چې ډېر خطرناک وي، ځینې کورنۍ وایي چې د داسې یوې ځانګړې کلمې یا
 جملې لرل ګټور دي چې ماشوم یې پېژندلی شي چې په دې معنی وي چې په هغه ځانګړې شیبه کې د دوي لپاره

 مهمه ده چې سمدالسه ستاسو خبره ومني. د بېلګې په توګه، دا ښایي په خطرناک وضعیت کې خطر راکم کړي، که
 چېرته ستاسو ماشوم پر دې پوهېږي چې کله تاسو یاده کلمه وکاروئ نو دوي غلی شي. ښایي دا یوه شفري کلمه وي
 چې تاسو پرې موافق یاست. مهم شی دا دی چې کله ماشوم یاده کلمه اوري نو په دقیق ډول د هغه څه د ترسره کولو

 هڅه کوي چې تاسو یې ورڅخه غواړئ. د کلمې کارولو تمرین وکړئ او د خپل ماشوم ستاینه وکړئ کله چې دوي
 ستاسو غوښتنه ومني. تاسو کولی شئ دا د لوبې په څیر په یوه لوبه کې تمرین کړئ، ترڅو یې ښه یاده شي او ورسره

 عادي شي. ، خو باوري اوسئ چې ستاسو ماشوم پر دې پوهېږي چې کله تاسو دا کلمه په نورو وختونو کې کاروئ
  .نو یاده کلمه په حقیقي معنی ده

 که تاسو په یو خطرناک ځای کې اوسېږئ، هڅهخوندیتوب  
 وکړئ چې خپله کورنۍ مو په هر وخت کې او تل

.سره یوځای وساتئ

 ډیره هڅه وکړئ چې د اوږدې مودې لپاره له خپلو
..ماشومانو څخه جال نه شئ

 ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو ماشومان د هغه ځای
 نوم پیژني، چیرته چې تاسو اوسیږئ او څنګه

 مرسته ترالسه کړئ که چیرې دوي له تاسو څخه
 جال شي
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 د نرمښت او مالتړ چمتو
کول

 ژمنه وکړئ چې تاسو به د ماشوم د پاملرنې او ساتنې
لپاره هرهغه څه چې تاسو یې کولی شئ ترسره کړئ

 هڅه وکړئ چې د ماشوم سره ډیری وختونه مینه
 وکړئ ، د بیلګې په توګه، دوي ته غیږ ورکول، ښکلول

. یا د دوي الس نیول

 وا لتاس لایخ وناموشام د .ئتاس لایخ ېی وسات ېچ ئیاوو هنوتخو یرېډ هت يود ېچ ئړکو هڅه
 يرواب هښ ېچ يوک هرسرو هتسرم وا يوکرو ډاډ هت يود ،ئرل هنیم هرسرو وسات ېچ لیو هت يود

 .يش
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 د هر چا د چلند د بدلولو یوه له پیاوړو الرو څخهستایل  
 ستاینه کول ، دا په ډاګه کوي چې تاسو لیدلي چې

 دوي څه کوي او تاسو یې خوښوئ. پام کول، نرمښت
 او ستاینه د لویانو او ماشومانو سره د ښو اړیکو په
 جوړولو کې مرسته کوي. همدا ډول دا له ماشومانو

 سره مرسته کوي چې هغه چلند زده کړي چې تاسو یې
 لیدل غواړئ. ماشومان ډېری وختونه هغه کارونه کوي
 چې کله پوهېږي چې د یو چا توجه راجلبوي او ستایل

.کېږي

 ماشومان معموالً خوښ ګڼي چې د هغه چا له خوا وستایل شي چې د دوي خوښېږي. کله چې تاسو د یو ماشوم د چلند
 ستاینه کوئ، تاسو تر ډېره پورې دوي اړ کوئ چې ورته کار بیا تکرار کړي. که تاسو یو ماشوم په داسې کارونو
 وستایئ چې تاسو یې هڅول غواړئ، نو دا فرصت زیاتوي چې دوي هغسې چلند وکړي چې څنګه یې تاسو لیدل

 .غواړئ

 .که دوي یو څه وکړي او ونه ستایل شي، نو ښایي دوي ډېر کم وختونه نوموړی کار بیا تکرار کړي

 فرصتونو ته ګورئ چې خپل ماشوم وستایئ چې کله دوي یو ښه کار وکړي، که څه هم ډېر کوچنی کار وي. خینې
 .وخت د مسکا په څېر ساده شیان هم مرسته کوي چې وښیئ تاسو له دوي څخه خوښ یاست

 ډاډه اوسئ چې ماشوم پوهېږي چې په دقیق ډول دوي د څه لپاره ستایل کېږي او دوي پوهه شي چې تاسو له دوي څخه
 څه کول غواړئ. د بېلګې په توګه د دې ویل چې “ډېره مننه چې ماته دې دا شیان راکړل. ته خو ډېر ښه هلک یې” په

 دې معنی دي چې ماشوم پوهېږي چې په دقیق ډول تاسو په څه سره خوښ یاست، او دا چې ستاسو دا ګټور چلند خوښ
 .شو

 ماشوم په هغه وخت کې تر ټولو ښه زده کړه کوي چې په ستایلو کې ورته وویل شي چې په دقیق ډول تاسو له دوي
 څخه په راتلونکي کې د څه کولو تمه لرئ. د بېلګې په توګه، “ډېر خوشاله یم چې تا وینم له خپلې خور سره په

 .“مهربانۍ لوبې کوئ

 هڅه وکړئ چې خپل ماشوم ته روښانه الرښوونې وکړئ. روښانه معلومات له ماشوم سره مرسته کوي چې پوه شي په
 حقیقت کښې تاسو ورڅخه څه کول غواړئ. که الرښوونې د منفي کلمو پر ځای د مثبتو کلمو په کارولو سره ورکړل
 شي نو ماشوم پوهېږي چې دوي باید څه وکړي، ډېر احتمال لري چې دوي به غوږ ونیسي او هغه څه به وکړي چې

 ورڅخه غوښتل کېږي. “هلته یې مه ږده” منفي جمله ده او داسې برېښي لکه تاسو چې ځوریدلي یاست. “مهرباني
 وکړئ پیاله پر مېز کېږدئ” مثبته خبره ده، او تاسو په سمالسي توګه ماشوم ستایلی شئ چې ورته ووایئ “ډېره مننه

 .چې پیاله دې پر مېز کېښوده” که چېرته دوي له غوښتنې سره سم همداسې وکړي
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 د ماشومانو په ستاینه عادت کیدل وخت نیسي. هغه
 ماشومان چې له ستاینې سره بلد نه وي، ځینې وختونه
 ورته عجیبه هم ښکاري، په ځانګړې توګه په لومړیو

 وختونو کې. ښه خبره دا ده چې دا چاره په ورځني
 ژوند کې پر کوچنیو کارونو باندې ترسره شي چې

 ورسره عادت شئ. په ساده ډول د دې ویل چې
 “خوشاله شوم چې...” یا “مننه چې...” ماشومان اړ

 کولی شي چې د غوښتنې پر مهال بیا یاد کار تکرار
 .کړي

 له ماشومانو څخه د خوښۍ څرګندولو ډیرې الرې شته،
 د بېلګې په توګه مسکا، پر اوږه ټپول، په غېږ کې

 نیول یا ښکلول، یا ورته ځانګړی نوم اخیستل لکه “زما
“!زمریه

 د یو چارت ساتل چې تاسو پرې په هغه وخت کې یوه
 خندانه څیره رسمولی شئ چې کله مو ماشوم داسې
 یو کار وکړي چې تاسو غواړئ په حقیقت کې دوي

.وهڅوئ
 دا چاره ښایي سمدالسه کار ورنکړي. خپل ماشوم ته وخت ورکړئ چې ورسره عادت شي، او خپلې هڅې جاري

 .ساتئ

 هڅه وکړئ چې له ماشوم سره له صبر او زغم څخه کار واخلئ او دوي باندې په چلند کې د بدلون له امله نیوکه ونه
 کړئ، لکه د راحت کیدولو لپاره تاسو ته په مکرر ډول در نږدي کیدل. ماشوم د هغه سټرس او بدلونونو په وړاندې

 عکس العمل ښیي چې دوي تجربه کړی دی او ښایي اوس یې هم تجربه کوي. زغم ولرئ او دوي په هغو وختونو کې
 وستایئ چې کله داسې چلند کوي چې تاسو یې غواړئ، چې دا چاره به له دوي سره د ال خوندي احساس کولو کې

 ماشوم وهڅوئ چې له تاسو او نورو خلکو سره مرسته وکړي، او چې کله یې مرسته وکړه نو ویې هڅوئ او مننه
 ورڅخه وکړئ. ښایي ماشومان له نورو سره د مرستې جوګه کیدلو پر مهال ښه مقاومت وکړي او په اسانۍ سره بېرته

 .ورغېږي. دا چاره دوي ته احساس ورکوي چې دوي ته اړتیا شته او مهم دي

 ماشوم ته روښانه خبرې کول او له غوسې پرته روښانه الرښوونې ورکول ډېر مهم دي. ماشومانو سره د خبرو په
 دې ارامه، روښانه او مثبتې طریقې سره، هغه به هغو وختونو کې پاملرنه وکړي کله چې  اړینه وي چې دوي باید یوه

  .الرښوونه عملي کړي

 ښایي په هغه ځای کې چې تاسو په کې اوس اوسېږئ یو څه خطرونه شتون لري چې تاسو یې په اړه اندېښمن یاست.
 ځینې وختونه مهمه ده چې ماشومان په دقیق ډول هغه څه وکړي چې ورته ویل کېږي. په دې باوري کیدل چې ستاسو
 ماشوم ستاسو خبره منونکی دی او ستاسو الرښوونو ته ژر ځواب درکوي، له تاسو سره مرسته کوي چې دوي خوندي

 .وساتئ
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 ځینې وختونه چې کله هیڅوک ماشوم ته غوږ نه نیسي، نو ښایي ماشوم سختې او ټینګې هڅې وکړي چې ځان ته
 پاملرنه راجلب کړي او یو څوک ورته غوږ ونیسي. د بېلګې په توګه، ښایي په دې معنی وي چې نوموړی په لوړ غږ

 خبرې وکړي او د څارونکو/ پالونکوو د پاملرنې جلبولو لپاره چیغې ووهي. ماشوم په شور جوړولو سره زده کوي،
 چې دوي په پای کې هغه توجو راجلبوي چې دوي یې غواړي. هغه څه ته په چټکې توجو کولو سره چې                                  دوي یې

 څرګندوي یا درته وایي، تاسو له دوي سره مرسته کوئ چې باوري احساس وکړي او پوه شي چې تاسو ورته هومره
 .ژر غوږ نیسئ څومره چې شونې وي

 ګډ وخت تېرول او
خبرې کول

 د وخت موندل ښایي سخت وي، خو ماشوم ته یو څو
 دقیقې پاملرنه کول چې کله وخت ولرئ، له دوي سره
 مرسته کوي چې باوري احساس وکړي او تشویش یې

.راکم شي

 تاسو په ګډه سره قدم وهلو یا په غېږ کې نیولو او خبرو
 کولو باندې یو څه وخت مصرفولی شئ. دا چاره به
 ستاسو او ستاسو د ماشوم د احساس څرنګوالي کې

 بدلون راولي. که شونې وي، د هر ماشوم لپاره یو څه
 .وخت ځانګړی کړئ
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 که دوي ستاسو پاملرنه غواړي مګر تاسو یې سمدالسه نشئ کولی ، باوري اوسئ چې ماشوم پوهېږي چې تاسو به
 ورته د امکان تر حده ژر غوږ ونیسئ. دا به دوي سره هم مرسته وکړي چې ستاسو پام ته لږ وخت انتظار وکړي.

 وګورئ چې تاسو ورته تشریح کولی شئ چې اوس ورته غوږ نه شئ نیولی، او ورته ووایئ چې کله به تاسو وکولی
 شئ چې دوي ته توجو وکړئ. دا چاره به د دې احتمال ډېر کړي چې دوي به تاسو ته هغه وخت خبرې وکړي چې کله

 .دوي اړتیا ولري

 ځینې وختونه کله چې ماشوم یو څه ویل غواړي او هیڅوک ورته غوږ نه نیسي، ښایي دوي له خبرو تېر شي، او بیا
 هڅه ونکړي چې ډېرې خبرې وکړي. مهمه ده چې ماشومان پوه شي چې یو څوک ورته غوږ نیسي. هڅه وکړئ چې

 یو څه وخت ولرئ چې دوي ته غوږ ونیسئ او پوه شئ. پوښتنه وکړئ چې دوي د خپلو تجربو په اړه څه احساس
 لري او دا چې کومې تجربې یې سټرس راوړونکي دي او ګوزاره ورسره ستونزمنه ده. تاسو خپل ماشوم تر ټولو ښه
 پېژنئ، او تر ټولو غوره الرې موندلی شئ چې له تاسو سره په خبرو کولو کې مرسته وکړي چې کله دوي په سخت

 .حالت کې وي. په دې باوري کیدل چې ستاسو ماشوم پوهېږي چې تاسو ورته غوږ نیسئ، ډېر مهم شی دی

 له ماشومانو سره د داسې شیانو ژمنې مه کوئ چې تاسو یې ورته نه شئ راوړلئ. ماشومان باید پوه شي چې تاسو
.رښتیني یاست او دوي کولی شي په هغه څه باور وکړي چې تاسو یې وایئ

 رښتیني اوسئ او ماشومانو ته د هغه څه په اړه کره معلومات ورکړئ چې پېښېږي. په یاد ولرئ چې معلومات پر هغه
 کچه وي چې ماشوم پرې پوهیدلی شئ، او هڅه وکړئ چې په داسې طریقې سره یې تشریح کړئ چې د دوي وېره

 .زیاته نه کړئ

 که تاسو یو چا ته اړتیا لرئ چې خبرې ورسره وکړئ،  یو بل لوی شخص وګورئ چې خپل احساسات ورسره شریک
.کړئ تر څو تاسو د خپلو ماشومانو لپاره د امکان تر حده پیاوړي پاتې شئ

 په یاد ولرئ چې دوي ماشومان دي او هڅه مه کوئ چې د دوي اوږې پر هغو شیانو درنې نه کړئ چې تاسو یې په
 اړه اندېښمن یاست، لکه د کورنۍ یو ورک شوی غړی. دا چاره ښایي یو څه ننګوونکې وي، خو د دې خبرې په پام

 .کې نیول له تاسو سره مرسته کوي چې خپل ماشومان خوندي وساتئ



12

 ډېر عملي کارونه شته چې تاسو یې له خپلو ماشومانو کول غواړئ، لکه په ادب سره خبرې کول، له نورو ماشومانو
 سره نرمه رویه کول یا خپل کالي پاک ساتل. تاسو له خپل ماشوم سره مرسته کولی شئ چې په حقیقت کې پر هغه څه

 ټینګار وکړئ چې تاسو یې له دوي څخه غوښتنه کوئ او له امله یې د دوي ستاینه کوئ. د هغه چلند څرګندول چې تاسو
 یې د خپلو عملونو له الرې په دوي کې لیدل غواړئ ډېر مهم دي. دوي ته د چلند سمه الره ښودل به پر دوي باندې

 .کلک اغېز ولري

 ځینې پالونکي چې په جګړو او شخړو کې یې ژوند کړی دی او د خوندیتوب په لټه کې د کورونو پرېښودلو ته اړ شوي
 دي، موږ ته ویلي دي چې دوي د ماشومانو له خوا د کنځلو کولو او بدو الفاظو د کارولو په اړه ډېر اندېښمن دي. له
 همدې امله، د ماشومانو لپاره یو مستقیم اصل دا کیدلی شي چې تاسو له دوي څخه څه تمه لرئ چې له تاسو او نورو
 خلکو سره څنګه خبرې وکړي. مهمه ده چې دا موضوع ورته خپله څرګنده کړئ چې دوي هغه چلند وګوري چې له

 .دوي څخه یې تمه کېږي

 موږ پوهېږو چې د ستاینې، توجو او غوږ نیولود ښه چلند هڅول  
  ترڅنګ، یو شمېر نور کارونه هم شته چې څارونکي
 یې کولی شي چې له ماشومانو سره په ښه چلند کولو

کې مرسته وکړي

 تر ټولو لومړی، دا ډېره مهمه ده چې باوري اوسئ
 تر څو ماشومان مو و پوهېږي چې اصول څه دي.

 ځینې وختونه ماشومان له دې امله ناسم چلند کوي چې
 دوي په ساده توګه نه پوهېږي چې هغه څه دي چې
 .څارونکي/ پالونکي یې له دوي څخه کول غواړي

 اصول د ماشومانو په خوندي ساتلو او ښه چلند کې
 مرسته کوي. د کورنۍ لپاره د اصولو د ساده لست
 جوړول له ماشوم سره د دې اصولو په یادولو کې
 مرسته کولی شي. مثبته جمله بندي ډېره مهمه ده
 . باوري اوسئ چې ماشوم پدې پوهېږي تاسو څه

 لیدل غواړئ، د بېلګې په توګه، “په ادب سره خبرې
 وکړئ”، “نرم اوسئ” یا “خپل کور پاک وساتئ”.

انځور: ۱۰ اصول
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 کله چې تاسو اړ یاست  ماشوم ته ووایاست چې د هغه څه کولو څخه ډډه وکړئ چې تاسو یې نه غواړئ دوي یې
 وکړي، ډاډه اوسئ چې ستاسو ماشوم تاسو ته متوجه دی او بیا ورته په ساده ډول ووایئ چې ولې تاسو د دوي د دې

 .چلند دریدل غواړئ، او پر ځای یې تاسو ورڅخه څه غواړئ
.“د بېلګې په توګه، تاسو ښایي ووایئ، “چیغې مه وهه او په کراره خبرې وکړه

 که ماشوم سمدالسه خپل کار بس کوي، د یوې روښانه او مستقیمې تبصرې په کارولو ورڅخه مننه وکړئ لکه “مننه
.“چې زما په غوښتنه مو په کراره خبرې پیل کړې
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.د هغو شپو لست جوړول چې دوي په کې متیازې نه وي کړي او د دې کار لپاره ماشوم ستایل، مرستندویه چاره ده

 د دي حالت له امله، ښایي تاسو ونشئ کولی چې د راتلونکي لپاره ژمنې وکړئ، خو تاسو دوي ته ډاډ ورکولی شئ چې
 .تاسو به د امکان ترحده د دوي خیال ساتئ، او دا چې تاسو به د دوي د خوندیتوب لپاره هر څه کوئ

 که تاسو جدي اندېښنې لرئ، هڅه وکړئ چې یو ډاکټر یا متخصص کارکوونکی پیدا کړئ چې په دې برخه کې درسره
 .مرسته وکړي

 وېره، اندیښنه او د
شپې یا شپنۍ ناآرامي

 دا په هغو ماشومانو کې عادي غبرګون دی چې شخړه
 یې تجربه کړې وي. ډېر ماشومان چې په شخړو کې یې
 ژوند تېر کړی وي وېره او تشویش تجربه کوي. د مثبتو
 تګالرو کارول چې موږ ترې یادونه وکړه له ماشومانو

 سره مرسته کولی شي چې ماشومان باوري کړي او وېره
 یې کمه کړي. نرمښت او ستاینه، او د امکان تر حده

 خوندیتوب او وړاندوینې برابرول ښایي د دوي لپاره ډېر
 .ګټور وي

 وېره او اندیښنه ښایي د خوب اړوندو ستونزو المل
 وګرځي لکه خپسۍ او په کټ کې متیازې کول. په یاد
 ولرئ چې د دې چارو کنترولول ستونزمن کار دی او

 ډېره مهمه ده چې خلک د دې لپاره نرمه تګالره غوره
 کړي او د دې په څرګندولو سره ماشوم د ال زیاتې
 اندیښنې سره مخ نه کړي چې یادې ستونزې تاسو

 .ځوروي

 که چېرته دوي په بستره کې متیازې کوي، نو هغه
 ښکاره بدلونونه وګورئ چې تاسو یې رامنځ ته کوئ.

 د بېلګې په توګه، آیا دوي  د شپې له جګیدلو څخه
 ډارېږي چې متیازو ته د باندې ووځي؟ د ماښام او ویده

 کیدلو د وختونو د عادتونو بدلولو په اړه فکر وکړئ.
 ډاډه اوسئ چې دوي د ورځې په جریان کې کافي

 څښاک کوي، ځکه چې دا کار پر مثانه باندې اغېز
 کوي. د ورځې په جریان کې د څښاک محدودول ښایي
 د دې احتمال لوړ کړي چې دوي د شپې په بستره کې

  .متیازې وکړي
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 د تاوتریخوالي تجربه کول یا مشاهده کول ښایي په ماشومانو کې د دې ډول چلند د څرګندولو احتمال زیات کړي. ځینې
 وختونه ښایي یو شی دوي ته یو کار ور یاد کړي چې دوي یې خپه کړي دي، او دا چاره ښایي د دې سبب وګرځي چې

 .دوي یرغلیز چلند څرګند کړي. دوي ښایي خپله هغه یرغل بېرته څرګند کړي چې دوي مشاهده کړی دی

 جنګ کول او یرغل/
تیری

 یو له تر ټولو عامو بدلونونو څخه چې میندې او پلرونه
 یې د شخړې په حالت کې مشاهده کوي او بدلولی یې شي
 په جنګونو او یرغلي لوبې او چلند کې زیاتوالی دی. دا د
 هغو بدلونونو په وړاندې غبرګون دی چې ماشوم تجربه
 کړي دي، او لیدلي یې دي، خو د میندو او پلرونو لپاره

 اندېښنې راپورته کوونکي دي. هغه ځای چې تاسو په کې
 اوسېږئ، او هغه تجربې چې ماشوم لرلې دي، د دوي پر

 .چلند باندې اغېز لرلی شي
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 په کورنۍ کې د جنګونو او یرغل/تیري د مخنیوي غوره الره دا ده چې روښانه اصول وضع کړل شي چې څه ته اجازه
 شته او څه ته نشته. د دې اصولو لیکل او له ماشومانو سره یې بحث کول د څرګندولو ښه الره ده چې اصول څه دي. د
 دې ویل چې تاسو له خپل ماشوم څخه څه کول غواړئ، ډېر مهم دي. د بېلګې په توګه د “جنګ مه کوئ” ویلو پر ځای
 تاسو داسې څه ویلی شئ لکه “له نورو خلکو سره له تماس یا لګیدو څخه ځان وساتئ “ یا، د “چغې مه وهئ” پر ځای
 داسې مثبته جمله کارولی شئ لکه “په کراره خبرې وکړئ”. په محتاط ډول د دې اصولو پلي کول، او د ماشومانو له

 خوا د امر منلو لپاره د دوي ستایل، له ماشومانو سره مرسته کوي چې زده کړي چې تاسو له دوي څخه د څه ډول چلند
 .تمه کوئ

 کله چې ماشومان جنګ کوي، لومړی لومړیتوب دا دی چې د ماشومانو په خوندیتوب باوري شئ. که ستاسو تر څارنې
 الندې ماشومان جنګ کوي، په ټینګه ورته ووایئ چې سمدالسه جنګ بس کړي، او بیا ورته په روښانه توګه ووایئ چې

 .باید څه وکړي

 که ستاسو تر څارنې الندې ماشوم د یو بل چا له ماشوم سره جنګ کوي، تاسو باید مداخله وکړئ او خپل ماشوم وساتئ.
 بیا باید تاسو د هغه بل ماشوم له مور یا پالر سره خبرې وکړئ چې ماشومان څنګه مدیریت کړئ. ستاسو ماشوم ستاسو

 ساتنې ته اړتیا لري، خو تاسو باید اجازه ورنکړئ چې نورو ماشومانو ته زیان ورسوي او دوي باید د خپل چلند لپاره
 .روښانه حدود ولري

 د پالونکو/ ساتونکو لپاره ډېره مهمه ده چې د دې تګالرې په کارولو کې عادالنه اوسي چې د ماشومانو ترمنځ شخړې
 هوارې کړي. که ماشومان غټ وي، نو وروسته یو وخت کې چې تاسو دواړه ښه ارام یاست، د یو وخت ټاکل چې د
 جنګ په اړه په کې بحث وکړئ، ډېر ګټور کار دی. د جنګ د پېښیدلو دالیلو باندې پوهیدل به څارونکي د دې جوګه

 .کړي چې ښه مناسب نصیحت وکړي

 کله چې ستاسو ماشوم آرام وي نو د اهمیت لرونکو موضوعاتو په توګه ستاسو د عقایدو او ارزښتونو تشریح کول به
 مرسته وکړي چې دوي د چلند او غبرګون د مناسبو الرو چارو په اړه ښه پوهاوی ترالسه کړي. په پراخ چاپېلایر کې
 د خطرونو په ګوته کول او د امکان تر حده له نږدې د لوبو څارل، چې له نورو کورنیو سره د شریکولو د هوکړې له

 .الرې هم کیدای شي، د زیان رسوونکو فعالیتونو د خطر په راکمولو کې مرسته کولی شي
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 د عادي کړنو یا
 ورځنیو کارونو ساتل

یا دوام ورکول

 کله چې تاسو په حرکت کې یاست، نو د عادي کړنو ساتل
 ستونزمن وي. کله چې مو کورنۍ ستره وي، دا خبره

 ښایي ال ډېر صدق وکړي. که څه هم ژوند په دې شیبو
 کې ستونزمن وي، خو عادتونه مرسته کولی شي. دوي
 له تاسو سره مرسته کولی شي چې تاسو ته ژوند ټول
 جوړښت درکړي. د دې حس چې په راتلونکي کې به

 څه پېښېږي له ماشومانو سره مرسته کولی شي چې ښه
 .خوندي احساس وکړي

هڅه وکړئ چې د امکان تر حده ورځني عادي کارونه جاري وساتئ

 د بېلګې په توګه، که چېرته تاسو د یو پالن له مخې د خوب وخت ټاکلی شئ، دا چاره له ماشومانو سره په ښه خوب
 کې مرسته کوي. د هر ماسخوتن لپاره وخت پالن کړئ چې تاسو کله غواړئ ماشوم مو ویده شي. څومره چې شونې

 وي، فکر وکړئ چې تاسو څه کولی شئ، چې ورته کارونه هر ماسخوتن په یو منظم ترتیب کې تکرار کړل شي، چې
 ستاسو ماشوم ښه منظم او د خوب لپاره چمتو اوسي. د بېلګې په توګه، د شریکې ناستې لپاره وخت ټاکل، د کیسو ویل

 .یا د سندرو زمزمه کول د دې کار ترسره کولو لپاره ښې طریقې کیدلی شي

 ماشومان وهڅوئ چې د ښوونځي کار وکړي )لیک لوست، ریاضي(، که څه هم په دې وخت کې ښوونځي پرانیستي نه
 وي. دا چاره به له دوي سره په زده کړه کې مرسته وکړي، او د راتلونکي هیلې به ورکړي. تاسو کولی شئ له شاوخوا

 .کورنیو څخه مرسته وغواړئ که چېرته دوي څه مرسته کولی شي
  .متیازې وکړي
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 لوبې کول له ماشومانو سره په استراحت کې مرستهد لوبو کولو هڅول
 کوي. همدا ډول دا د دوي لپاره یو فرصت دی چې له

 تېر او اوسني فشار او تجربو څخه ووځي او د راتلونکي
 لپاره چمتو شي. ماشوم وهڅوئ چې له تاسو، خپلو

 خویندو او ورونو یا نورو ماشومانو سره لوبې وکړي. دا
 .کار د دوي د ژوند په عادي کولو کې مرسته کوي

 تاسو له ماشوم سره د لوبې لپاره په وخت پیدا کولو سره، د دوي په وده کې مرسته کوئ. همدا ډول د لوبو لپاره، یا
 که ماشومان غټ وي، د خبرو لپاره یو څو دقیقې وخت بېلول، له تاسو سره په ښو اړیکو جوړولو کې مرسته کوي.
 کله چې تاسو له ماشوم سره لوبې کوئ، هڅه وکړئ چې وګورئ چې دوي څه کوي او لېوالتیا ښیي، نه دا چې هڅه

 وکړئ دوي ته ووایئ چې څه وکړي. ماشومان په دې خوشالېږي چې دوي تاسو ته وویلی شي چې د بدلون لپاره باید
 څه وکړل شي! دوي پرېږدئ چې تاسو ته الرښوونې وکړي چې تاسو څنګه له دوي سره په لوبو کې مرسته کولی شئ.
 دوي ته ووایئ چې ستاسو د دوي په لوبو کې څه خوښېږي. د بېلګې په توګه تاسو ویلی شئ “زما ستاسو دا رسم شوی

.“عکس خوښېږي. ته یې راته لږ تشرېح کړه

 میندو او پلرونو موږ ته د ماشومانو په لوبو کې د بدلونونو اړوندو اندېښنو په اړه ویلي دي. ښایي دا د تاوتریخوالي
 لرونکي عمل یا هغو صحنو له امله وي چې دوي لیدلي یا یې په اړه اوریدلي دي. که تاسو په دې اړه اندېښنه لرئ،

 هڅه وکړئ چې بدیل فعالیتونه ومومئ چې تاسو یې وړاندیز کولی شئ یا دوي راجلبولی شئ چې برخه په کې واخلي.
 .له نورو میندو او پلرونو سره یوځای کیدل په دې برخه کې ګټور تمامیدلی شي

 د تنکیو ځوانانو لپاره عادي خبره ده چې له تاسو څخه یو څه وخت لرې اوسي. پر دې پوهیدل چې دوي له چا سره
 دي، څه کوي او کله به بېرته راځي د دوي د خوندي ساتلو مهمه برخه ده. له خپلو ماشومانو سره په دې اړه خبرې

 .وکړئ او هڅه وکړئ چې یوې هوکړې ته ورسېږئ
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 د استراحت الرې
چارې

 مهمه ده چې تاسو د داسې کارونو په کولو وخت تېر
 کړئ چې له تاسو سره مرسته وکړي تر څو د ارام

 احساس وکړئ. د دې لپاره چې په سمه توګه له خپلو
 ماشومانو ساتنه وکړئ، تاسو باید د خپل ځان په خیال

 ساتلو باندې وخت مصرف کړئ. د ځینې خلکو لپاره دا
 چاره د دیني او ټولنیزو فعالیتونو ترسره کول، او د ځینو

 نورو لپاره ښایي په لوستلو یا قدم وهلو باندې له ځان سره
.وخت تېرول وي

 ستاسو د ساه اخیستلو طریقه ستاسو پر ټول بدن اغېز لري، کله چې تاسو اندېښمن او خپه یاست، ستاسو بدن تر فشار
 الندې وي او ساه اخیستل مو چټک کېږي. تاسو د ساه اخیستلو له الرو چارو کار اخیستلی شئ چې له تاسو سره په
 ارامیدلو کې مرسته وکړي چې کله تر سټرس الندې یا اندېښمن یاست. پوره، ژوره ساه اخیستنه د خپګان راکمولو،

 .استراحت احساسولو، او سټرس کمولو ښه الره ده

 :د ژورې ساه اخیستلو د تمرینولو لپاره، تاسو الندې کارونه کولی شئ

 ستاسو ماشومان هم د ساه اخیستلو  د دې الرو چارو له زده کړې څخه ګټه اخیستلی شي او چې کله تر سټرس الندې وي
 یا په تشویش کې وي کارولی یې شي. تاسو ښایي دوي ته د ژورې ساه اخیستلو ور زده کول او ورسره په ګډه تمرینول

 .خوښ کړئ

 په پیل کې خپل السونه له تشو څخه ښکته کړئ، او ورغوي مو پورته خواته مخ کړئ. د پوزې له الرې ساه واخلئ او
 په کراره مو السونه پورته کړئ. کله چې مو السونه تر اوږو ورسیدل، ودرېږئ. بېرته ساه د خولې له الرې وباسئ او

 .السونه مو په کراره سره بېرته ښکته کړئ

.تر ټولو مهم شی چې باید تاسو یې وکړئ له خېټې څخه ژوره ساه اخیستل دي

 د دوه یا درې دقیقو لپاره دا چاره تمرین کړئ. څومره چې یې په کراره کولی شئ او څومره چې ژورې ساه اخیستلو ته
 .پام کوئ، هومره به تاسو راحت احساس کوئ
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 وساتس هنورظن اد ېچ ورل هلیه ږوم
يسوا روټګ هراپل

 میندو او پلرونو موږ ته ویلي دي چې شخړه، بېځایه توب، او په کمو سرچینو لرونکو سیمو کې ژوند  هر څه
 ستونزمنوي. پخپله د دې خبرې پخلی کول چې تاسو په ستونزمن حالت کې ایسار یاست، ښایي له تاسو سره مرسته

 .وکړي چې داسې شیبې پیدا کړئ چې وکولی شئ پر دې معلوماتو عمل وکړئ

 په یاد ولرئ چې وېرې، تشویشونه او خپګان په بشپړه توګه د هغو تجربو په وړاندې طبیعي عکس العمل دی چې تاسو
 او ستاسو ماشومانو لیدلي، او ښایي ال یې هم تجربه کوي. دا غبرګونونه د شخړې، او هغو تاوانونو په پایله کې چې تاسو

 تجربه کړي دي، سټرس رامنځ ته کوي. د امکان تر حده هڅه کول چې له ماشومانو سره د مینې او پاملرنې له الرې
 سټرس راکم کړل شي، د دوي اندېښنو ته غوږ نیول، د عادتونو ساتل او خوندور او ساعت تېري فعالیتونه هغه مهم

  .کارونه دي چې تاسو یې کولی شئ

 ډېری کورنۍ په دې ستونزمنو فعالیتونو کې ژوند کوي او په ګډه کار کول تاسو پیاوړي کوي. مثبت فکر کول له تاسو
 .سره مرسته کولی شي، او د راتلونکي لپاره هیلې درکولی شي
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 دا کوچنی کتاب )کتابګوټی( د پروفیسور راچیل کالم، ډاکټرې اعلی الخاني او ډاکټر کیم کارټرایټ له خوا تالیف
 .شوی دی

 له دې کتابګوټي سره مل د خبرو اترو ډلې دوه ساعته د پاورپواینټ پریزنټېشن، چې په دې کتابګوټي کې شامل
 معلومات په کې ګام پر ګام تشریح شوي، د روزونکو لپاره د السرسي وړ دي چې د څارونکو/ ساتونکو ډلې
  .رهنمایي کوي. د هغو کسانو لپاره یادښتونه هم د السرسي وړ دي چې د خبرو اترو ډلو ته تدریس ورکوي

 :دا او د کورنۍ د مهارتونو نورې وړیا د السرسي وړ سرچینې له دې ځایه ښکته کولی شئ

http://research.bmh.manchester.ac.uk/pfrg

۲۰۱۷

ټول انځورونه سیلویا البا کښلي دي


