ﻣﺎ ﻣﺎﺷوم وړﮐﺗون ﺗﮫ را ﯽ
ﻟړﻟﯾﮏ
وړﮐﺗون ﺗﮫ ﮫ راﻏﻼﺳت
وړﮐﺗون ﯾﻌﻧﯽ د زده ﮐړی او ﺗﺟرﺑﯽ ﺎی
ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﻧ ﮫ زده ﮐړه ﮐوي

د اﺗرﯾش ﺳﻔﻠﯽ وﻻﯾت ﮐﯽ ﭘﮫ وړﮐﺗوﻧوﻧو ﮐﯽ د زدﮐړی ﭘرو راﻣوﻧﮫ
ﭘﮫ وړﮐﺗون ﮐﯽ د اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﻠﯾم زدﮐړه
ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ او د وﻟﻧﯾزو اړﯾﮑو ﺎﻧ ﮫ
اﺧﻼﻗﯾﺎت .دﯾن او ﺗوﻟﻧﮫ
ژﺑﮫ او اړﯾﮑﯽ ﺳﺎﺗل

ﮑﻠﯽ ھﻧروﻧﮫ او ﺧﻼﻗﯾت
طﺑﯾﻌت او ﺗﺧﻧﯾﮏ
ﭘﮫ وړﮐﺗون ﮐﯥ د ﻣرﺑﯾﺎﻧو ﺗﯾم
د ﺎری او ﮐﻠﯾواﻟو ادارو ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ
د وړﮐﺗون ﭘوری ﻣرﺑوطﮫ ﭘو ﺗﻧﯽ
ﺳرﭼﯾﻧﯽ

راﻧو واﻟدﯾﻧو
وړﮐﺗون ﯾوه ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺑﺎ ارز ﺗﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ده ﭼﮫ ﺗﺎﺳﯽ ﺳره ﺳﺗﺎﺳﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ ﺗرﺑﯾﮫ او
ﺳﺎﺗﻧﮫ ﮐﯽ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوی .د وړﮐﺗون اﺳﺗﺎدان ﭘﮫ ﭘوره ﻣﺳوﻟﯾت او ﮐو ښ ﺳﺗﺎﺳﯽ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو
ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوی ھﻐوی ﭘﮫ ډﯾره ﻣﯾﻧﮫ او ﺣﺳﺎﺳﯾت ﭘﮫ ﻟﻣړ ﯾو ﮐﻠﻧو ﮐﯽ ﺳﺗﺎﺳﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو
ﺳﺎﺗﻧﮫ ﮐوی.
د اﺗرﯾش ﺳﻔﻠﯽ وړﮐﺗوﻧوﻧﮫ ﻻﻧدی ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺧدﻣﺎﺗو ﭘﮫ ﻟرﻟو ﺳره ﺳﺗﺎﺳﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺧدﻣت
ﮐوی ﻟﮑﮫ د ﺳﮭﺎر ﻟﺧوا ﭘﮫ وړﯾﺎ ﺗو ﮫ وړﮐﺗون  -ﺗرﺑوی او ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﭘرو راﻣوﻧﮫ؛ ﭘﮫ وﻟو
ﺎﯾوﻧو ﮐﯽ د اﻧ ﻠﯾﺳﯽ ژﺑﯽ زده ﮐړه ﭘﮫ ﺳرﺣدی ﺎﯾوﻧوﮐﯽ د ﭼﮏ ﺳﻠواﮐﯽ او ﻣﺟﺎری
ژﺑﯽ زده ﮐړه او ھﻣدا راز د ﺧﭘل ﻣﻧ ﯽ ﻓرھﻧ وﻧو ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ او ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﺧدﻣﺎت.
زﻣوﻧږ ول ﮐو ښ او ﭘﺎم ﺳﺗﺎﺳﯽ د ﻣﺎﺷوم درﺷد او ﺗرﺑﯾﻲ ﭘوری ﺗړﻟﯽ دی ﭼﮫ د ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ
ﻣﺧﺗﻠو وﺳﺎﺋﻠو ﻟﮫ ﻻری د ﺗﺟرﺑوی او وﻟﻧﯾز ﺑرﺧورد ﻣﻣﮑن ﮐوﻟو او د ﻧورو ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺗﺟرﺑو
ﻣﻼﺗړ ﮐوی.
ﺗﺎﺳﯽ واﻟدﯾن ﮐوﻻی ﺷﯽ ﭼﮫ ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﺳره د ھﻐﮫ د وړﮐﺗون ﭘﮫ ﻣوده ﮐﯽ د ھﻐﮫ د رﺷد
او ﺗرﺑﯾﯽ ﭘﮫ وﻟو ﻣراﺣﻠو ﮐﯽ دھﻐوی د ﻗدرت و اﺳﺗﻌدادوﻧو ﭘﮫ ﭘر ﻣﺧﺗﮏ ﮐﯽ ﻣرﺳﺗﮫ
وﮐړی او ﻓﻌﺎﻟﮫ وﻧډه واﺧﻠﯽ د دﻏﮫ ﺑروﺷور ﻣوﺧﮫ ﺗﺎﺳﯽ ﺗﮫ د وړﮐﺗون د اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ
ﻣﻌﻠوات در ﮐول دی ﻟﮫ دی ﺎﯾﮫ د وﻟو ﻣﺳؤﻟﯾﻧو اوﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﺧﮫ ﭼﮫ زﻣوﻧږ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو

ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوی ﻣﻧﻧﮫ ﮐوم زه ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﮫ راﺗﻠوﻧﮑﯽ او ﻧﯾﮑﺑﺧﺗﮫ وﺧت
ﻏوارم
ﺑﺎرﺑﺎر ﺷوارﺗز
د وﻻﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧده
د ﮐورﻧﯽ ﭘﮫ ﭼﺎروﮐﯽ وﻟﻧﯾز و ﻣﺳﺎﺋﻠو او ﭘﮫ وﻻﯾت ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯾم

وړﮐﺗون ﺗﮫ ﮫ راﻏﻼﺳت
د ھر ﮐﺎر ﭘﮫ ﭘﯾل ﮐﯽ ﯾو ﺟﺎدو ﭘت دی ) ھرﻣﺎن ھﺳﮫ(
وړﮐﺗون ﺗﮫ ﻧﻧوﺗل د ژوﻧد د ﯾوی ﻧوی ﻣرﺣﻠﯽ ﺷروع ده ﭼﮫ د ﻧوو ﺗﺟرﺑو ﺳره ﻣل دی او
ﺳﺗﺎﺳﯽ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ د ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻣﺣﭔطوﻧو ﺳره اﺷﻧﺎﺋﯽ ورﺑﺧ ﯽ ﻟﮫ ﮐوره ﺗر ﻣﺣﯾط
ﭘوری ﺗﻠل او وړﮐﺗون ﺳره اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺳﺗﺎﺳﯽ ﻟﮫ ﻣﺎﺷوم ﺧﮫ ډﯾر ﮐو ښ ﻏواړی.
ﺳﺗﺎﺳﯽ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﭘوره وﺧت ﻏواړی ﺗر و وﺷﯽ ﮐوﻻی د ﻧوی ﻧﺎ اﺷﻧﺎ ﻣﺣﯾط ﺳره اوﻟﮫ
ﻧوی ﻣوﻗﻌﯾت اوﻟﮫ ﻧوﯾو ﭘرو راﻣوﻧو ﺳره ﻋﺎدت ﺷﯽ ﺳﺗﺎﺳﯽ ﻣﺎﺷوم ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﮫ وﺧت ﻟﭘﺎره
د ﺧﭘل ژوﻧد ﻟﮫ ﻣﮭﻣو ﮐﺳﺎﻧو ﺧﮫ ﻟری ﺷﯽ ﻟﮫ ﻧوﯾو ﻣﺷراﻧو او ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره ﺑﻠدﺷﯽ او
ﻧوی رواﺑط ﭘﮫ ﺧﭘل ژوﻧد ﮐﯽ ﯾﻧ ﮐړی ﺳﺗﺎﺳﯽ ﺑﭼﯽ ﻟﮫ ﻟری ﻧوی ﻣﺣﯾط ﺳره اﺷﻧﺎ ﮐﯾږی
او ﭘﮫ ﺧﭘل ﮐﺎروﻧو ﮐﯽ ﻻ اﺳﺗﻘﻼل ﺗﮫ ﻣﺎﯾل ﮐﯾږی
ﺳﺗﺎﺳﯽ د ﺑﭼو د ﺷﺧﺻﯽ اﺳﺗﻘﻼل ﭘﮫ ﻻره ﮐﯽ دﻏﮫ ﯾو ﺑﺎ ارز ﺗﮫ ﻗدم دی ﭘﮫ ﻧوی ﻣﺣﯾط ﮐﯽ
د ﻟﻣړﯾو ﻗدﻣوﻧو او ﻟﻣړﯾو ﺑر ﺧوردوﻧو ﻟﭘﺎره ﮫ ده د ﺑﻠدﺗﯾﺎ ﻟﻧډ ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ د وړﮐﺗون د ﻣدﯾر
ﺳره ﯾﻧ ﮐړی ﺗﺎﺳو ﮐوﻻی ﺷﯽ ﭘﮫ ﺧﭘﻠو ﺑﭼﯾو ﺑﺎﻧدی ﻟﻣړی اﻏﯾزی و وری او وړﮐﺗون
ﺗﮫ ھو وواﯾﺎﺳت ھﻐﮫ ﮫ ﭼﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ورﺗﮫ د وړﮐون ﭘﮫ ﻟﻣړﯾو ﻣرﺣﻠوﮐﯽ اړﺗﯾﺎ ﻟری ﻟﮫ
ھر ﯾو ﺳره ﺗوﭘﯾر ﻟری ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ وﮐړی د وړﮐﺗون ﻟﮫ اﺳﺗﺎد ﺳره د ھﻐﮫ د ﻋﺎدت ﮐﯾدﻟو او د
ھﻐﮫ دﺑوﺗﻠﻠو ﭘﮫ اړه ﺧﺑری وﮐړی ﺗر و ﺳﺗﺎﺳﯽ ﻣﺎﺷوﻣﺎن اﻋﺗﻣﺎد او اطﻣﯾﻧﺎن ﻻس ﺗﮫ
راوړی او ﺗﺎﺳﯽ ھم ﻣطﻣن ﺷﯽ ﭼﮫ ﺳﺗﺎﺳﯽ ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ راﺣت ﮐﯽ دی.
وړﮐﺗون د ﺗﺟرﺑﯽ او زده ﮐړی ﺎی:
وړﮐﺗون د  2.5ﺧﮫ ﺗرﺷﭘږو  6ﮐﻠﻧو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﯾوه ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻣوﺳﺳﮫ ده ﭼﯽ ﺗﺎﺳﯽ د
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ ﺗرﺑﯾﮫ ﮐﯽ ﺗﺷوﯾﻘوی او ﻣﻼﺗړ ﮐوی
زﻣوږ ﻟﭘﺎره ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﮫ ھر ﻣﺎﺷوم د ﺧﭘﻠو ﺧﺎﺻو اﺳﺗﻌدادوﻧو او ﻗﺎﺑﻠﯾﺗوﻧو ﺳره د ﺧﭘل
ﭘرﻣﺧﺗﮏ ﭘﮫ ﻻره ﮐﯽ ﺗﺷوﯾق او ﺗﻘوﯾﮫ ﺷﯽ د ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﮐﺎر او د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﻣﻼﺗړ او ﻣرﺳﺗﯽ

ﺑﻧﺳټ د وﻻﯾت ﭘﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﭘرو راﻣوﻧو ﮐﯥ ﭘﮫ رول ﻟرﻟوﮐﯽ دی ﭘﮫ ﯾوه ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﭼﺎﭘ﷼ ﮐﯽ
د ﺗوﻟو ﺗﺷوﯾﻘﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو ﺳره د اﺣﺳﺎﺳﺎﺗو او وﻟﻧﯾزو رواﺑطو -اﺧﻼق او ﺗوﻟﻧﮫ -ژﺑﮫ او
اړﯾﮑﯽ -ﺣرﮐت او ﺗﻧدرﺳﺗﯽ -ﮑﻠﯽ ھﻧروﻧﮫ او ﺧﻼﻗﯾت او ھﻣدا راز طﺑﯾﻌت او ﺗﺧﻧﯾﮏ
ﺑﺎﯾد وﻟو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ ﭘﮫ ﻟوړه ﮐﭼﮫ ﺑراﺑر ﺷﯽ د ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ وﺳﺎﺋﻠو ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾﺗﮫ ﻟوﺑو او د ﺗوﻟو
ﻣﺧﺗﻠﻔو ﺑﺎ ارز ﺗﮫ وﺳﺎﺋو ﭘﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ودﻟو ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﺗﺷوﯾﻘﯾږی ﺎﻧوﻧﮫ د ﻣﺧﺗﻠﻔو
ﻣوﺿوﻋﺎﺗو ﺳره ﻣﺷﻐوﻟوی او ﭘﮫ دﻏﮫ ﯾر ﺧﭘﻠو اړﯾﮑو ﺗﮫ ﭘر اﺧﺗﯾﺎر ورﮐوی دﻏﮫ ﮐﺎر
ﻣوﻧږ ﺗﮫ دﯾر از ت ﻟری ﭼﮫ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ ﺧﭘﻠو ﮐړﻧوﮐﯽ ﭘﮫ ھﺎﻏﮫ ﮐﭼﮫ ﻣﻼﺗړ وﮐړ ﺗر و
ھﻐوی ﯽ او زﯾﺎﺗﯽ ﺗﺟرﺑﯽ ﭘﮫ ازاده او ﻓﻌﺎﻟﮫ ﺗو ﮫ ﻻس ﺗﮫ راوړی او ﭘﮫ ﺧﭘل زور او
طﺎﻗت اﻓﺗﺧﺎر وﮐړی او وﻏواړی ﭼﯽ ﻻ ﻧور ھم ﮫ زده ﮐړی ﭘﻠ ﻧﮫ ھﻐوی ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ
ﮐوی ﭼﮫ ﻧور ﮫ ھم زده ﮐړی ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره ﭘﮫ زده ﮐړه ﮐﯽ ﻟﮫ ﺧﭘﻠو ھﻣ وﻟو ﻟﺧوا
ﻣرﺳﺗﮫ ﮐﯾږی ډﯾری ﻣﮭم او ﺑﻧﺳ ﯾز ﻣوﺿوﻋﺎت ﭘﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﭼﺎروﮐﯽ ﻟﮑﮫ ﺗوﺟﮫ -د ﺗﻣرﮐز
اړﺗﯾﺎ -وﻟﻧﯾزی اړﯾﮑﯽ د ﺧﭘل ﺣﺎﻟت ﺧﮫ ﺑﺎ ﺧﺑری او د ﻧورو د ﺣﺎﻟت ﻣراﻋت ور زده
ﮐوی.
زﻣوﻧږ د روزﻧﯽ وړاﻧد ﯾزوﻧو درا ر ﯾدﻟو ﮑﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو اﺳﺗﻌدادوﻧﮫ وړﺗﯾﺎ وی او
ﺎﻧ ری اړﺗﯾﺎوی دی ﺳﺗﺎﺳﯽ دی ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﻗدرت ﮑﯽ او د زدﮐړی ﭘړاوﻧﮫ ﺳﺗﺎﺳﯽ او
دھﻐوی ﻟﭘﺎره د زده ﮐړی ﻟﮫ ﭘو ﺳره د ﮐﺗﻧﯽ وړ دی.
ﭘﮫ وړﮐﺗون ﮐﯽ د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻓرھﻧ وﻧو ﺳره د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو رﺳﯾدل د ﯾوی و ﻓرھﻧ ﯽ وﻟﻧﯽ او
د و ﺑودﻧﮫ وﮐړی اﻣﮑﺎن ﻟری زﻣوﻧږ ﻟﭘﺎره ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﮫ ﭘﮫ وړﮐﺗون ﮐﯽ ﺳﺗﺎﺳﯽ ﻣﺎﺷوم د
آراﻣﺗﯾﺎ اﺣﺳﺎس وﮐړی او د ﺧﭘﻠو اﺳﺗﻌداد وﻧو و دی ﻟﭘﺎره ﮫ ﺷراﯾط و ﻣوﻣﻲ.
ﻣﺎﺷوﻣﺎن رﻧ ﮫ زده ﮐړه ﮐوی:
ﻟوی ھﻧر ھﻣﺎﻏﮫ دی ﭼﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﮐوم ﮐﺎر ﮐول ﻏواړی ھﻐﮫ زده ﮐړی او ھﻐﮫ ﭘﮫ ﻟوﺑﮫ
ﺗﺑدﯾل ﮐړی )ﺟﺎن ﻣوﮐﮫ(
د ﺗﻌﻠﯾم ﺑﻧﺳټ د زده ﮐړی د ﭘروﺳﯽ ﭘړاوﻧﮫ ﺟوړوی ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ﭘﻠ ﻧﯽ ﻟﮫ ﻻری – د
ازﻣوﯾﻧﯽ ارﺗﯾﺎ ﭘﺧﭘﻠﮫ ﻻﻣل ﮐﯾدل دزدﮐړی ﻟﮫ ﻻری ﯾزوﻧو د ﮐﺷف ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ د ﺑﯾﻠ و ﺧﮫ
زدﮐړه او د ﺗرﺗﯾت ﺷوی ﻟوﺑﯽ ﺧﮫ زدﮐړه ﻧوی ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﭘوھﮫ او ﺗﺟرﺑﮫ د ﺎن او ﭼﺎﭘ﷼
ﭘﮫ اړه ﻻس ﺗﮫ راوړی دﻏﮫ ﮐﺎر د ﺗوﻟﻧﯽ او اﺳﺗﻌدادوﻧو ﭘﮫ اړه د ھﻐوی وﻟﯾدﻟو دی دودی
ﻻﻣل ر ﯽ
ﭘﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﭼﺎرو ﮐﯽ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﻟﮫ وﻧ ﯽ ﺧﮫ ﻣﺧﮑﯽ د وړﺗﯾﺎو ﭘروده وی د زده ﮐړی
ﭘروﺳﮫ ﭘﮫ ﻟﻣړﯾو ﮐﻠﻧوﮐﯽ ﺧو را ﻣﮭﻣﮫ وی او ﻟوﺑﯽ د زدﮐړی ارز ﺗﻧﺎﮐﮫ ﺷﮑل ﺟوړوی د
زدﮐړی ﭘروﺳﯽ ﻟﮫ ﻣﮭﻣو د ﻻﯾﻠو ﺧﮫ ﭘوھﻧﮫ ھم د ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ راز ﺟوړوی د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو
اړﯾﮑﯽ

د ھﻐوی ﭘﮫ ﭼﺎﭘ﷼ ﮐﯽ ﻟﮫ ﻣﺷراﻧو ﺳره دی دﻏﮫ ﮐﺎر د دی ﻻﻣل ﺷﯽ ﭼﯽ ﻣﺎﺷوم د ﻧوﯾو
ﮐﺎروﻧو ﺳره د ﮑر ﭼﻣﺗو واﻟﯽ وﻟری او اﻋﺗﻣﺎد او ﺑﯽ ﭘرواﯾﯽ ﺳره د ﺧﯾل ﭼﺎﭘ﷼ ﺳره
ﮑروﮐړی.
زدﮐړه ﯾو ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﮐﺎر دی :
د دی ﻟﭘﺎره ﭼﯽ ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ ﮫ ﺗو ﮫ ﻧوی ﯾزوﻧﮫ زده ﮐړی ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ ﯾزوﻧﮫ د ﻣﻌﻠوﻣو
ﯾزوﻧو ﺳره د اﺗړی ﭘﮫ زدﮐړه ﮐﯽ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ زړه ﭘوری ﻣﯾﻧﮫ ﻟری دزدﮐړی ﺗوﮐﯽ ﺑﺎﯾد د
ﻣﺎﺷوم د ﻣﯾﻧﯽ ﺳره ﺳﻣون وﺧوری زدﮐړه ﭘﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯽ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟری ﺧو وﻣره ﭼﮫ د ﯾوی
ﻣوﺿوع ﺳره ﭘﮫ ﺧﻼﺻﮫ ﺗو ﮫ ﺎن ﻣﺷﻐول ﮐړو ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﻣو ﻻزﯾﺎﺗﮫ ﺟﻠﯾږی او ﭘﮫ ﮫ
ﺗو ﮫ ﻣﺳﺎﺋل زړه ﺗﮫ ﺳﭘﺎرو.
زدﮐړه ﺗﺷوﯾق ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟری ھﻠﮫ ﭼﮫ ﻣوﻧږ زدﮐړو ﮐوو ﭼﯽ د ﻣﺳﻌﻠﯽ ﻧو ت ﻏټ دی.

ﭘوھﻧﯽ:
د ﭘوھﻧﯽ وده زﻣوﻧږ د وړﺗﯾﺎوو ﮑر د ژوﻧد د وﻟو ﻣﺳﺎﯾﻠو ﺳره ﺗﺷﮑﯾﻠوی.
د ﺷﺑﮑﯽ ﭘوھﻧﯽ ھدف ﭘوھﮫ وړﺗﯾﺎوی او ﻗﺎﺑﻠﯾﺗوﻧﮫ دی ﭼﮫ ھر اﻧﺳﺎن د زدﮐړی ﺑرﺳﯾره
ورﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟری ﺗر و وﺷﯽ ﮐوﻟﯽ ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو زاﯾﻧو ﮐﯽ د ﻋﻣل وړﺗﯾﺎ وﻟری.
ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﭘﮫ ﯾوه اﻏﯾزﻣﻧﯽ اړﯾﮑﯽ د ﺗﺷوﯾﻘوﻧﮑﯽ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺳره د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﭘوھﻧو د ﺷﺧﺻﯽ
ﭘوھﻧﯽ وﻟﻧﯾزی ﭘوھﻧﯽ او د ﻧورو ﻣﺳﺎﯾﻠو د ﭘوھﯾدﻟو ﺳره ﻻس رﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐوی د ﺷﺧﺻﯽ
ﭘوھﻧﯽ ﺧﮫ ھدف د ﺧﭘل ﺎن ﭘﮫ اړه ﻣﺛﺑت ﭘﯾزﻧد ﻠوی ،ﺷﺧﺻﯽ اﺳﺗﻘﻼل
وﻟﻧﯾزه ﭘوھﮫ :دا ﭘدی ﻣﻌﻧﯽ ﭼﯽ ﭘﮫ وﻟﻧﯾزو ﻣﺳﺎﻟو ﮐﯽ د ﺗﻔﺎوت او ﻋﻣل ﺗوان وﻟرو ،د
دﻏﯽ ﮐﺎر ﺑﻧﺳټ ﺗﺟرﺑﮫ ،د ﯾوی ډﻟ ﯽ ﺳره ﺗړاو او د ھﻐﯽ ﻣﺳوﻟﯾت ﻣﻧل دی .ھﻣدا راز د
ھﻣﻧوﻋﮫ ﭘﮫ وړاﻧدی ﮫ ﻧظر ﻟرل ،ﻧورو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ،د ﻗواﻧﯾﻧو ﺳره ﭘﮫ ﮫ ﺗو ﮫ وړاﻧدی
ﮐﯾدل دﻏﮫ ول د وﻟﻧﯾزی ﭘوھﯽ ﻣوﺿوﻋﺎت ل ﮐﯾږی.
د ﻣﺳﺎﺋﻠو ﭘوھﮫ :ﯾﻌﻧﯽ د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻣﺳﺎﺋﻠو ﭘﮫ وړاﻧدی د ﻋﻣل او ﻗﺿﺎوت وړﺗﯾﺎ د ﻣﺳﺎﺋﻠو او
ﻣﺧﺗﻠﻔو ﯾزوﻧو ﺧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ھﻣدا راز د ﻣﺳﺎﺋﻠو ﭘﮫ اړه ﭘو ﺗﻧﯽ روﯾ ﻧﯽ د ﻣﺳﺎﺋﻠو د
ﭘوھﯽ ﺑﻧﺳټ ل ﮐﯾږی.
د زدﮐړی ﭘوھﮫ :ﭘﮫ اوﻟﮫ درﺟﮫ ﮐﯽ د ﺎن ﭘوھﺎوی ﭘورﺗﮫ ﺗﻠل د ﺎن ﭘوھﺎوی ﭘﮫ ﭘروﺳﮫ
ﮐﯽ ډﯾر ﮫ آﻏﯾز ﻟری.

ﭘراﺧﮫ ﭘوھﮫ :د ﺑﯾﺎ ﭘﮫ ﯾﺎد راوړﻟو وړﺗﯾﺎ د ﺷﺧﺻﯽ ﭘر ﻣﺧﺗﻠﻠو ﻣرﺣﻠﮫ ل ﮐﯾږی او ﭘﮫ
ﻣﺧﺗﻠﻔو ﺎﯾوﻧو ﮐﯽ د ھﻐﯽ ﺧﮫ ﮫ اﺧﯾﺳﺗل دﻏﮫ ﭘوھﮫ ﻣوﻧږ ﺗﮫ وړﺗﯾﺎ را ﺑﺧ ﯽ ﺗر و
ﺳﺧﺗو ﻣﺳﺎﺋﻠو ﺗﮫ ﺑﯾﺎ راو ر و.
د اﺗرﯾش ﺳﻔﻠﯽ وﻻﯾت ﮐﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﭘرو راﻣوﻧﮫ:
ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﭘرو رام:
ﭘﮫ وړﮐﺗون ﮐﯽ د ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﮐﺎروﻧو ودﻧﮫ ﺧو را ﻣﮭم ﻻﻣل ﭘﮫ ﺗﻌﻠﯾم او د ﺗﻌﻠﯾم ﭘﮫ ﭘروﺳﮫ ﮐﯽ
دی.
د ﮐﺎری ﺣرﻓوی ﮐﺎروﻧو ﻟﭘﺎره ﯾوه ﻻر ود ،ﺗﻌﻠﯾم ﻟﭘﺎره ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ ﺎﯾﯽ.
د ﺗرﺑﯾوی ﻣﯾﺗودوﻧو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﮐﺎروﻧو ﮐﯽ ﺎﻧﺗﮫ طرﯾﻘﯽ او ﻻری
د وړﮐﺗون او ﻣدرﺳﯽ ﭘﮫ ﻣﻧ ﮐﯽ د ﻣﺎﺷوم ﻟﭘﺎره ﯾو ﭘول دی.
ﻻﻧدﻧﯽ ﺑﯾﻠ ﯽ او ﺗوﺿﯾﺣﺎت ورﮐړل ﺷوی د زدﮐړی ﭘﮫ ﺑﺧﺷوﻧو ﭘوھﯾده ﻧوﻣوﻧﮫ اﺧﯾﺳﺗل
ﺷوی ﭼﯽ رﻧ ﮫ وﺷوو ﮐوﻻی د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ رﺷد او ﺗرﺑﯾﮫ ﮐﯽ ﺗری اﺳﺗﻔﺎده وﮐړو.
 -1ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺑرﺧﮫ :اﺣﺳﺎﺳﺎت او وﻟﻧﯾزی اړﯾﮑﯽ  11ﺻﻔﺣﮫ
 -2د اﺧﻼﻗﯾﺎﺗو ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺑرﺧﮫ :دﯾن او وﻟﻧﮫ  13ﺻﻔﺣﮫ
 -3د ژﺑﯽ د زدﮐړی او د اړﯾﮑو ﯾﻧ وﻟو ﺑرﺧﮫ
 -4د ﺻﺣت او ﺗﻧدرﺳﺗﯽ د زدﮐړی ﺑرﺧﮫ
ﭘﮫ وړﮐﺗون ﮐﯽ د زدﮐړی ﺑﺳﺗﮫ.
ﻟوی ھﻧر ھﻣﺎﻏﮫ دی ھر ھﻐﮫ ﮫ ﭼﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﯾﯽ ﺳرﺗﮫ رﺳوی ﭘﮫ ﻟوﺑو ﺗﺑدﯾل ﮐړو )ﺟﺎن
ﻟوﮐﮫ(.
د ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺑﺳﺗﯽ ﺧﮫ ھدف ﮫ دی؟
د زدﮐړی ﺑﺳﺗﮫ ﺳﺗﺎﺳﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د رﺷد ﻣرﺣﻠﯽ ،زدﮐړی ھﻣدا راز وړﺗﯾﺎوی او د
ﻗدرت ﻧﻘطﯽ را وﻟوی او ﺎﯾﯽ.
د ﺗﻌﻠﯾم ﺑﺳﺗﮫ ﻟﮫ ﮫ ﯾزوﻧو ﺟوړه ﺷوی؟
د ﺗﻌﻠﯾم ﺑﺳﺗﮫ د ﺗﮑﺎﻣل رﺷد ،د ﺗﯾر ﮐﺎل ﺑﺳﺗﮫ او ﻟﮫ ﻧﯾز ﺧزاﻧﯽ ﺧﮫ ﺟوړه ده.
د ﺗﮑﺎﻣل او رﺷد دوﺳﯾﮫ

وړﺗﯾﺎوی ،اﺳﺗﻌدادوﻧﮫ او ﺳﺗﺎﺳﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د رﺷد ﻣراﺣل را وﻟوی.
د زدﮐړی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣرﺣﻠﯽ او د ﻓﮑر ﭘر ﻣﺧﺗﻠل ﺗﺷوﯾﻘوی.
د زدﮐړی طرﯾﻘﯽ ﭘﮫ وﺗﮫ ﮐوی.
ﺳﺗﺎﺳﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﮫ ﻻری د وړﮐﺗون ﻣﻌﻠم ﺳره ﯾو ﺎی د ﮐﺎل ﭘﮫ اوږدوﮐﯽ را ول
ﻟﯾړی.
وړﮐﺗون ﭘﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺻﻧف ﮐﯽ د ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻟﭘﺎره ﭘوره ﻣﺎﺣول  ،ﺗﺻوﯾروﻧﮫ او ﺗوﺿﯾﺣﺎت د
ھﻐﮫ ﮫ ﭘﮫ اړه ﭼﮫ ﺳﺗﺎﺳﯽ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﺟرﺑﮫ ﮐړی او ورﺗﮫ ﻣﮭم دی ﺷﺗون ﻟری ھﻣدا راز د
ھﻐﮫ ﮫ ﻟﭘﺎره ﭼﮫ ﺑﯾﺎن ﮐړی او زده ﮐړی وی ،ﺳﺗﺎﺳﯽ ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮫ ﭼﮫ زده ﮐړی او
ﮐوﻻی ﺷﯽ ﭼﮫ ﺳرﺗﮫ ﯾﯽ رﺳوی اﻓﺗﺧﺎر ﮐوی.
ﺳﺗﺎ ﻣﺎﺷوم د ﺧﭘﻠو ھﻣﺻﻧﻔﺎﻧو ﭘﮫ ﻟﯾدﻟو ﺑﮫ وری ﭼﮫ ﮫ ﯾﯽ ﺧو ﯾږی او د ھﻐوی ﺧﮫ
ﺧوﺷﺣﺎﻟﯾږی ﺧوښ ﺷﯽ ﭼﯽ ﮫ ﯾزوﻧﮫ ﯾﯽ ﭘﯾدا ﮐړی ﮫ ﮐوﻻی ﺷﯽ او ﭘﮫ ﮫ اﻓﺗﺧﺎر
ﮐوی .ﮐﮫ ﻏواړی ﭼﮫ د دی دوﺳﯾﯽ ﭘﮫ ﺟوړوﻟو ﮐﯽ ﺑرﺧﮫ وﻟری ﭘﮫ دﻏﮫ ﺗرﺗﯾب ﻋﮑﺳوﻧﮫ او
ﺻﻔﺣﯽ ﭼﮫ ﺧﭘﻠو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره ﯾﯽ ﺟوړوی ﭘﮑﯽ ﮐﯾږدی.
ﭘﮫ وړﮐﺗون ﮐﯽ دزدﮐړی ﺑﺳﺗﮫ
ﻟوی ھﻧر ھﻣﺎﻏﮫ دی ھر ھﻐﮫ ﮫ ھم ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﺋﻲ ﺳر ﺗﮫ رﺳول ﭘﮫ ﻟوﺑو ﺗﺑدﯾل ﮐړو)ﺟﺎن
ﻟوﮐﮫ(
د ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺧﮫ ھدف ﮫ دی ؟
د زدﮐړی ﺑﺳﺗﮫ ﺳﺗﺎﺳﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎن د رﺷد وﺻﻠﯽ زدﮐړی ھﻣدا راز وړﺗﯾﺎ دی او د ﻗدرت
ﻧﻘطﯽ را وﻟوی او ﺎﺋﻲ
د ﺗﻌﻠﯾم ﺑﺳﺗﮫ ﻟﮫ ﮫ ﺧﯾزوﻧو ﺟوړه ﺷوی.
د ﺗﻌﻠﯾم ﺑﺳﺗﮫ د ﺗﮑﺎﻣل رﺷد دﯾر ﮐﺎل ﺑﺳﺗﮫ او ﻟﮫ ﻧﯾز ﺧزاﻧﯽ ﺧﮫ ﺟوړه ده
د ﺗﮑﺎﻣل او رﺷد دوﺳﯾﮫ
وړﺗﯾﺎ دی اﺳﻌدادوﻧﮫ او ﺳﺗﺎﺳﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د رﺷد ﻣراﺣل را وﻟوی
د زدﮐړی ﻣﺧﺗﻠف ﻣرﺣﻠﯽ او د ﻓﮑر ﻣﺧﺗﻠل ﺗﺷوﯾﻘوی
دزدﮐړی طرﯾﻘﯽ ﭘﮫ وﺗﮫ ﮐوی

ﺳﺗﺎﺳﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﮫ ﻻری د وړﮐﺗون د ﻣﻌﻠم ﺳره ﯾو ﺎی د ﮐﺎل ﭘﮫ اږدو ﮐﯽ را وﻟﯾږی
وړﮐﺗون ﭘﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺻﻧف ﮐﯽ د ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻟﭘﺎره ﭘوره ﻣﺎﺣول ﺗﺻوﯾروﻧﮫ او ﺗوﺿﯾﺣﺎت د ھﻐﮫ
ﮫ ﭘﮫ اره ﭼﮫ ﺳﺗﺎﺳﯽ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﺟرﺑﮫ ﮐری او ورﺗﮫ ﻣﮭم وی ﺷﺗون ﻟری ھﻣدا راز ھﻐﮫ
ﮫ ﻟﭘﺎره ﭼﮫ ﺑﯾﺎن ﮐړی او زده ﮐړی وی ﺳﺗﺎﺳﯽ ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮫ ﭼﮫ زده ﮐړی او
ﮐوﻻی ﺷﯽ ھم ﺳرﺗﮫ ﯾﯽ ورﺳوی اﻓﺗﺧﺎر ﮐوی
ﺳﺗﺎ ﻣﺎﺷوم د ﺧﭘﻠو ھﻣﺻﻧﻔﯾﺎﻧو ﭘﮫ ﻟﯾدﻟو ﺑﮫ وری ﭼﮫ ﮫ ﯾﯽ ﺧو ﯾږی او دھﻐوی ﺧﮫ
ﺧوﺷﺣﺎﻟږی ﺧوښ ﺷﯽ ﭼﯽ ﮫ ﯾزوﻧﮫ ﭘﯾدا ﮐړی ﮫ ﮐوﻻی ﺷﯽ او ﭘﮫ ﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﮐوی
ﮐﮫ ﻏواړی ﭼﯽ د دوﺳﯾﯽ ﭘﮫ ﺟوړوﻟو ﮐﯽ ﺑرﺧﮫ وﻟری ﭘﮫ دﻏﮫ ﺗرﺗﯾب ﻋﮑﺳوﻧﮫ او ﺻﻔﺣﯽ
ﭼﮫ ﺧﭘﻠو ﻣﺎﺷواﻧو ﺳره ﯾﯽ ﺟوړوی ﭘﮑﯽ ﮐﯾږدی.
د وړﮐﺗون ﭘﮫ آﺧری ﮐﺎل ﮐﯽ ﻣدرﺳﯽ ﺗﮫ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﮫ ورﻧﻧوﺗﻠو ﺧﮫ ﻣﺧﮑﯽ ﮐﻼﺳور د
اﻧﺗﻘﺎل ﺳﻧد ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوی دﻏﮫ ﺳﻧد د ﻣﺎﺷوم اﻧﺗﻘﺎل د وړﮐﺗون ﺧﮫ ﻣدرﺳﯽ ﺗﮫ او د ﻣدرﺳﯽ
ﻟﭘﺎره ﺗﯾﺎری ﭘﮫ وﺗﮫ ﮐوی دﻏﮫ ﺳﻧد ﮐوﻟﯽ ﺷﯽ ﭼﯽ ﺳﺗﺎﺳﯽ ﺳره ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑﯽ ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻣﯾﻧو
ﺳره ﭘﮫ ﺧﺑرو ﮐﯽ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړی .ﺗﺎﺳﯽ واﻟدﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻧﯾﺳﯽ ﭼﮫ د ﺧﭘﻠو ﻣﺎﺷواﻧو ﭘﮫ اړه د
ھﻐوی د ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠو ﭘﮫ اړه ﻣدرﺳﯽ ﺗﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ورﮐړی.
ﭘﮫ وړﮐﺗون ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺑﺳﺗﮫ
ﭘﮫ وړﮐﺗون ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﻟﮫ ﮫ ﻟﭘﺎره؟
ﺳﺗﺎﺳﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره.
ﺳﺗﺎﺳﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د رﺷد ﻟﭘﺎره ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐﯾږی او د ھﻐوی ﺳره ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﭘړاووﻧو او
ﺎﻧ و ﮐﯽ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐﯾږی.
ﺳﺗﺎﺳﯽ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺧﭘﻠﯽ اړﯾﮑﯽ او د ﻗدرت ﻧﻘطﯽ ﭘﮫ وﺗﮫ ﮐوی.
د ھﻐوی ﻓﮑری وړﺗﯾﺎ ﭘﯾﺎوړی ﮐﯾږی او د ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠو ﻣﺧﺗﻠف اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﮫ وﺗﮫ ﮐﯾږی.
ﺳﺗﺎﺳﯽ ﺑﭼﯽ ﺗﺷوﯾﻘﯾږی ﭼﮫ ﺧﭘل اﻓﮑﺎر او ﺗﺟرﺑﯽ ﺑﯾﺎن ﮐړی او د ﻧورو ﺳره د ھﻐوی ﭘﮫ
ﺣواﻟﮫ ﺧﺑری وﮐړی.
ﺳﺗﺎﺳﯽ ﻟﭘﺎره د واﻟدﯾﻧو ﭘﮫ ﺻﻔت:
ﺗﺎﺳﯽ د ﺧﭘﻠو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د روزﻣره ژوﻧد ﭘﮫ اړه ﮫ ﻟﯾد ﻟوری ﻟرﻟﯽ ﺷﯽ او ﭘﮫ وړﮐﺗون ﮐﯽ
د ھﻐوی د زدﮐړی ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﮫ ﻧظر ﻻﺳﺗﮫ راوړی ﺷﯽ.

ﭘﮫ وړﮐﺗون ﮐﯽ ﺗﺎﺳﯽ ﮐوﻻی ﺷﯽ د ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﮐﺎر ﭘﮫ اړه ډﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی.
ﺗﺎﺳﯽ د ﺧﭘﻠو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ډﯾر ﻣرﺳﺗﯽ ﮐوﻟو اﻣﮑﺎن ﻟری.
ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﮐوﻻی ﺷﯽ ﭼﯽ د ﻣﻌﻠﯾﻣﯾﻧو ﺳره ﺳﺗﺎ د ﺧﺑرو اﺗرو ﻣﮭﻣﮫ ارز ﺗﻧﺎﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ
وی .
د اﺣﺳﺎﺳﺎﺗو او وﻟﻧﯾزو اړﯾﮑو ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺎﻧ ﮫ
ھﻐﮫ ﮫ ﭼﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوی
د ﻣﺎﺷوﻣﺗوب ﻟﻣړی ﻣرﺣﻠﮫ د اروا ﭘوھﻧﯽ ﻟﮫ ﻧظره د رﺷد ﻣﮭم وﻗت دی ﭼﮫ ﮐﯾدای ﭘﮫ ھﻐﮫ
وﻗت ﮐﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ اړﺗﯾﺎوی وروزل ﺷﯽ.
وړﮐﺗون ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ دا اﻣﮑﺎن ورﮐوی ﭼﮫ د ﮐورﻧﯽ ﺧﮫ ﻟری ﭘﮫ ﯾوه وﻟﻧﮫ ﮐﯽ ورﺳﯾږی
او ﺎن د ﻧورو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻣﻧ ﮐﯽ اﻣﺗﺣﺎن ﮐړی ھﻐوی ﭘدی ﺑﮭﯾر ﮐﯽ ﻓرﺻﺗوﻧﮫ او ﻧوی
ﻟوﺑﯽ زده ﮐوی ﭼﮫ ﺧﭘل اﺣﺳﺎﺳﺎت او ﻋواطف ﻗﺎﺑو ﮐړی.
ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﺧﺑری ﮐوی ،ﺧﺎﻧدی او دﻋوا ﮐوی ﺗر و د ژوﻧد ﺑﻧﺳ وﻧﮫ او ﻗواﻧﯾن زده ﮐړی
ھﻐوی داﺳﯽ ﻻری زده ﮐوی د ﻧورو ﺳره د ﻣرﺳﺗﯽ ﭘﮫ دی ﻻره ﮐﯽ ﺧﭘل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺣل
ﮐړی ھﻐوی د ﺧﭘل ﺎن ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ او ﻧور ﭼﯽ ددوی ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻓﮑر ﮐوی زده ﮐوی.
د وﻟﻧﯾز اﺣﺳﺎﺳﺎﺗو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د اﺳﺎﺳﯽ ﭘوھﯽ ﻟﮫ ﻣﻧ ﮫ ﮐوﻻی ﺷو دا ﻻﻧدی ﻣوارد ذﮐر ﮐړو:
د اړﯾﮑو د ﺳﺎﺗﻠو وړﺗﯾﺎ ،ﺷﺧﺻﯽ ﮐﻧﺗرول ،د ﻧورو د ﺣﺎل رﻋﺎﯾت ،ﺎن ودﻧﮫ او ﺑﮭر
ودﻧﮫ.
وړﮐﺗون ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوی ﺗر و ﭘﮫ ﯾوه وﻟﻧﯾز ﻣﺣﻔوظ ﭼﺎﭘ﷼ ﮐﯽ د ھﻐوی د
ﺷﺧﺻﯽ او اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘراﺧﺗﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺷﺗون وﻟری.
ﻣﺎﺷوم ﻟﭘﺎره د ھﻐﮫ وﻟﻧﯾزه زده ﮐړه د ھﻐﮫ د اراﻣﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره ﻣﮭم اﺳﺎﺳﯽ دی .دﻏﮫ ﮐﺎر د ھﻐﮫ
د زده ﮐړی ﮫ ﮐﺎر او ھﻣداراز د ھﻐﮫ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﺎﻧ و ﮐﯽ ﻣﮭم اﺳﺎس ل
ﮐﯾږی.

د اﺣﺳﺎﺳﺎﺗو او وﻟﻧﯾزو اړﯾﮑو زده ﮐړی ﺎﻧ ﮫ
د ﺗﺟرﺑﯽ ﻟﮫ ﻻری ﭘﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ او اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺎﻧ ﮫ ﮐﯽ زده ﮐړه
· ﭘﮫ ﺧﭘﻠو اﺣﺳﺎﺳﺎﺗو ﺎن ﭘوھول
· ﺧﭘل اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻗﺎﺑو ﮐول

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ﯾ و ﺎی و ا ﻟ ﯽ
اﻋﺗﻣﺎد ﮐول او اﻏﯾزﻣن ﮐﯾدل
ﺷﺧﺻﯽ اﺳﺗﻘﻼل او ﺎن ﭘوھﯾدﻟو ﺗﮫ رﺳﯾدل
ﺣد او ﺳرﺣد ﺎﮐل او د ﻧﮫ وﯾﻠو وړﺗﯾﺎ
ﻣرﺳﺗﮫ ﮐول او ﻣرﺳﺗﮫ ﻣﻧل
د اﺧﺗﻼﻓﺎﺗو ﺣﻠول
ﻣواﻓﻘﯽ ﺗﮫ رﺳﯾدل
د ﻧورو ﺳره د ژوﻧد اﺻول او ﻗواﻋد ﺎﮐل او د ھﻐﯽ ﻣراﻋت ﮐول
د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﭘړاوﻧو ﺧﮫ ﺗﯾرﯾدل
ﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ او ﺳ ړی ﮐوﻧﮑﯽ ﺣﺎﻻت ﭘﮫ ﺧﭘل ﺗوان ﻟری ﮐول

د اﺧﻼﻗو د زده ﮐړی ﺑرﺧﮫ – دﯾن او وﻟﻧﮫ
ھر وک ﮫ ﻧﺎ ﮫ د ﯾوﺑل ﭘﮫ ﯾر وی – ﻟږ ﮫ د ﺑل ﭼﺎ ﭘﮫ ﺷﺎن وی ول ﻧﮫ
ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﭘﮫ وړﮐﺗون ﮐﯽ ﭘﮫ وﻟﻧﮫ ﮐﯽ د ارز ﺗوﻧو او ﻗواﻧﯾﻧو ﺳره ﮑر ﮐﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐوی او
ھﻣداراز د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو ﺳره د ھﻐوی زده ﮐړی ﭘﮫ ﺗوﭘﯾر دﯾﻧﯽ ،رواﺟوﻧو او ﻣﺷﺧﺻو وړﺗﯾﺎو
ﺳره ﺑﻠدﯾږی.
ﻓردی ارز ﺗوﻧﮫ د ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺑﻧﺳټ او ﭘﺎﯾﮫ او د اﻧﺳﺎﻧو ﯾون دی .ﭘﮫ وړﮐﺗون ﮐﯽ ﻣﺎﺷوﻣﺎن
د ارز ﺗوﻧو ﯾوه ﻧوی ﺳﯾﺳﺗم ﺳره اﺷﻧﺎ ﮐﯾږی ﭼﮫ دﻏﮫ ﺳﯾﺳﺗم د ھﻐوی ﭘﮫ ﮐور ﮐﯽ ﺗوﭘﯾر
ﻟری ﭘﮫ دﻏﮫ ﺗرﺗﯾب ھﻐوی ﻧوی از ﺗوﻧﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐوی .ﮐﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ھﻐوی ﮐورﻧﯽ
ارز ﺗوﻧو ﺳره ﺟدی وﻧﯾﺳو او وﻣﻧو ھﻐوی د ﻧوی ارز ﺗوﻧو او ﺗﻔﮑر ﻟﭘﺎره ﮫ اﻣﺎد ﯽ
ﺎﯾﯽ ﻧو ﭘدی ﺗرﺗﯾب ﯾو اﺳﺎﺳﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻔﺎھم ﻣﻧ ﺗﮫ را ﻲ.
ﯾو ﺎی ﮐﯾدل او ﯾو ﻣو ﻲ ﮐﯾدل ﺗﻌﻠﯾم او ﺗرﺑﯾﮫ د وﻟو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره د ﺧﭘﻠﯽ ﺗﺟرﺑﯽ اﻣﮑﺎن
د ﯾوی ارز ﺗﻧﺎﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺗر ﻋﻧوان د ھﻐوی وﻟو ﺧواﺻو او اﺳﺗﻌدادوﻧو اﻣﮑﺎن ﻣﻧ ﺗﮫ
راوړی د اﺣﺗرام ﭘﮫ دی ﺳرﺷﺎر ﭼﺎﭘرﯾﺎن ﮐﯽ د ﺗوﭘﯾروﻧو ﺳره ﺳره ﮐوﻻی ﺷو د ﯾواﻟﯽ
اﺣﺳﺎس ﻣﻧ ﺗﮫ راﺷﯽ.
د اﻣﺗﺣﺎن ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻧﯾوﻟو ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻣﺷﺗرﮐو اﺷﮑﺎﻟو ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﮐوﻻی ﺷﯽ د ﺧﭘل
ﭼﺎﭘ﷼ ﺗﮫ ﭘﮫ ﺷﮑل ورﮐوﻟو ﮐﯽ ﻣﺳؤﻟﯾت وﻟری ھﻐوی دا زده ﮐوی ﭼﯽ ﺧﭘل ﺷﺧﺻﯽ ﻧظر
وﻟری ﻧور وﻣﻧﯽ د ﺧﭘﻠو او ﻧورو ﺣﻘوﻗو ﻟﭘﺎره ھ ﮫ وﻟری.

د اﺧﻼﻗو د زدﮐړی ﺑرﺧﮫ – دﯾن او وﻟﻧﮫ
د اﺧﻼﻗو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯽ د ﺗﺟرﺑﯽ ﻟﮫ ﻟﯾﺎری زده ﮐړه – دﯾن او وﻟﻧﮫ
·
·
·
·
·
·
·
·

د دی زده ﮐړه ﭼﮫ ول اﻧﺳﺎﻧﺎن ﭘﮫ ﯾو اﻧدازه ارز ت ﻟری
ﺗﻧوع ﺗﮫ ﺑډاﯾﻧﯽ او ارز ت ﺗر ﻋﻧوان ﮐﺗل
ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎډﻟوﻧو ﺗﺟرﺑﮫ ﮐول ﻟﮑﮫ د ﻧﺎرﯾﻧﮫ او ﯾﻧﮫ رول ﻟرل
د دﻣوﮐراﺳﯽ ﯾون وﻟﯾد ﺗﺟرﺑﮫ ﮐول
ﭘﮫ وﻟﻧﯾزو ﺗﺻﺎﻣﯾﻣو ﮐﯽ دﻧده اﺧﯾﺳﺗل
وﻟﻧﯾز ﺗﺻﺎﻣﯾم ﻣﻧل او د ﻟ ﮑﯾو ﺧﮫ ﺳﺎﺗﻧﮫ
دﯾﻧﯽ ﺟﺷﻧوﻧﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐول او د اﻧﺟﯾل ﻟﮫ ﻗﺻو ﺳره ﺑﻠدﯾدل
د ﻣﺧﺗﻠﻔو ادﯾﺎﻧو او ﻓرھﻧ وﻧو ﺳره د ﭘراخ ﻟﯾد ﺳره ﺗﻌﺎﻣل او ﺗوﭘﯾروﻧو ﺗﮫ ﺗوﺟﮫ

د ژﺑﯽ د زدﮐړی ﺑرﺧﮫ او د اړﯾﮑو ﯾﻧ ول.
ژﺑﮫ د اﻓﮑﺎرو ﺟﺎﻣﮫ ده )ﺳﺎﻣوﺋل ﺟﺎﻧﺳون(
ژﺑﮫ د زدﮐړی او اړﯾﮑو ﯾﻧ وﻟو ﭼﺎﺑﯽ ده د وړﮐﺗون ﻣﻌﻠم د ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ وﺳﺎﯾﻠو ﭘﮫ ودﻟو ﭘﮫ
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﮐﯽ د ژﺑﯽ د زدﮐړی وړﺗﯾﺎ ﻟوړوی.
او ﭘدی ﻻره ﮐﯽ د ور ﻧﯾو ﻓرﺻﺗوﻧو ﺧﮫ ﮫ اﺧﻠﯽ ﭘدی ﻻره ﮐﯽ د ﻣﺷراﻧو او ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو
ﺗر ﻣﻧ ﺧﺑری اﺗری دﯾر ارز ت ﻟری .او ﭘدی ﺳره ﮐوﻻی ﺷﯽ د ھﻐوی ﻣﯾﻧﮫ اواړﺗﯾﺎوی
ﻣﻌﻠوﻣﯽ ﮐړی او ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره ﭘﮫ ﺧﭘل ﺷﺧﺻﯽ رﺷد ﮐﯽ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړی د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو او
ﻣﺷراﻧو ﺗر ﻣﻧ وﻟﻧﯾزی ﻣﺛﺑﺗﯽ اړﯾﮑﯽ ھﻣدا راز د اطﻣﯾﻧﺎن اﺣﺳﺎس د ھﻐوی دزدﮐړی
ﻟﭘﺎره ﺧو ارز ت ﻟری د ژﺑﯽ د ﺑډاﯾﻧﯽ ﻟﭘﺎره ﯽ وﺳﯾﻠﯽ ور ﻧﯽ ﮐﺎروﻧوﮐﯽ ﻓﻌﺎﻟﮫ وﻧډه
اﺧﯾﺳﺗل ﭘﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﺷﮑل وی .
د ﻟﺗراﺳﯽ ﺗوری ) ادﺑﯾﺎﺗﯽ -ادﺑﯽ( د ھﻐو وﻟو ﺗﺟرﺑو او وړﺗﯾﺎ وو ﭘوری ﺷﺎﻣﻠﮫ ده ﭼﮫ
ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ﮐﺗﺎب ﺳره د ﮐﯾﺳﮫ ﻟﯾﮑﻠو او ﻣﺧﮑﯽ دزدﮐړی ﺧﮫ د ﻟﯾﮑﻠو او ﻟوﺳﺗﻠو ﺳره ﯾﯽ
ﻟری.وړﮐﺗون د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره د ﻣﺗوﻧو ﺳره د ﺑرﺧورد ﮫ ﭼﺎﭘ﷼ د ﻋﻣر ﺳره ﻣﻧﺎﺳب
ﮐﺗﺎﺑوﻧﮫ وړاﻧدی ﮐوی.
زده ﮐړه ﮐﯽ ﻟﯾﮑل او ﻟوﺳﺗل ارز ﺗﻧﺎک وی ﺗر و ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ژﺑﯽ ﭘﮫ ﺟوړ ت ﭘوه ﺷﯽ د
ژﺑﯽ ﺗﻘوﯾﮫ ﻻﻧدی ﻣوارد ھم راﻧﻐﺎړی:

ﻣﺧﺗﻠف ﺗوری اورﯾدل د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗو ﮫ) :د آ ﺣرف ﭘﮫ ﻧوم ﮐﯽ آﻧﺎ ،آﻧﺗون ،ﻟﯾزا؟(
ﯾری ﺗﺷﺧﯾﺻول :د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗو ﮫ وان ﺣﻣﺎم او د ﮐﺎج وﻧﮫ ھم ﭘﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ ژﺑﮫ ﮐﯽ ﯾوﺷﺎن
دی.
ﮐﻠﻣﯽ ﭘﮫ و ﺑرﺧو وﯾﺷل )ﻟﮑﮫ ﺳﺎﺑﯾﻧﮫ ،ﺳﺎ – ﺑﯽ – ﻧﮫ (
و ژﺑﯽ ﻟرل :د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﻣړی ژﺑﮫ ډﯾره ﻣﮭﻣﮫ ده د ﯾوی ﮐورﻧﯽ ژﺑﮫ ډﯾر ارز ت ﻟری
ﮑﮫ ﭼﯽ اوﻟﮫ ژﺑﮫ او ھوﯾت ﯾو ﺑل ﺳره ﺗړﻟﯽ وی.
د دوھﻣﯽ ژﺑﯽ ﭘﮫ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﮫ ﺗو ﮫ زده ﮐړه د اوﻟﯽ ژﺑﯽ ﭘوری ﺗړﻟﯽ وی ددی ﻟﭘﺎره اړﯾﻧﮫ ده
ﭼﯽ اوﻟﯽ ژﺑﯽ ﺗﮫ ﭘراﺧﺗﯾﺎ ورﮐړو د ﻣﺎﺷوﻣواﻟﯽ ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻋﻣروﻧو ﮐﯽ د ﻧورو ژﺑو ﺳره
ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐﯾدل د ھﻐوی زده ﮐړه ﭘﮫ دﻏﯽ ﭘړاو ﮐﯽ د ژوﻧد ﻣﮭﻣﮫ ﺳرﭼﯾﻧﮫ ﺑﻠل ﮐﯾږی.

د ژﺑﯽ د زدﮐړه ﺑرﺧﮫ او د اړﯾﮑو ﯾﻧ ول
د ﺗﺟرﺑو ﻟﮫ ﻟﯾﺎری زدﮐړه د ژﺑﯽ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯽ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

د دوھﻣﯽ ژﺑﯽ زدﮐړه ﭘﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﺷﮑل د ﻟوﺑو او د ﺗﺟرﺑﯽ د ﺗﻘوﯾﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎری او د
ھﻐﯽ ﻣﻼﺗړ.
ﻧور ژﺑو ﺗﮫ اﺣﺗرام او ارز ت ورﮐول
د ژﺑﯽ د ﻟﯾﮏ او وﯾﻠو ﺳره اﺷﻧﺎﯾﯽ ﭘﯾدا ﮐول
ﭘﮫ ﻟﻐﺎﺗو ﺎن ﭘوھول او د ﺗﻌرﯾف ﮐوﻟو وړﺗﯾﺎ ﭘﯾﺎوړی ﮐول
د ﻟوﺳت ﺳره ﻣﯾﻧﮫ ﭘﯾﺎوړی ﮐول
د ﻣﺗﻧوﻧو ﭘوھﯾدل او دھﻐﯽ ﻣﻌﻧﯽ ﺎﻧﯽ
د ﻟﯾﮏ او ﮐﻠﻣو ﺳره ﻣﯾﻧﮫ
د اورﯾدﻟو ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ د ﭘوھﯽ ﭘﯾﺎوړﺗﯾﺎ
د ژﺑﯽ ﭘوھﯾدو ﺟوړ ت – د ژﺑﯽ ﻟﮫ ﻓرﻣﮫ ﭘوھﺎوی – اوازوﻧﮫ او ﯾری ﺗﺷﺧﯾﺻول
د ﻋﺎﻣﮫ اړﯾﮑو ﻟﮫ وﺳﺎﯾﻠو ﺧﮫ ﮫ اﺧﯾﺳﺗل

دﺗﺣرک او ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﺑرﺧﮫ:
ﺗﺣرک او ﺗﻔﮑر ﯾو اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑل دی ) رد.ﺷﻔر(

ﺗﺣرک د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﺎن ودﻧﯽ او د ھﻐوی د ﮐړﻧو اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑل دی .دﻏﮫ ﮐﺎر د
زدﮐړی د وړﺗﯾﺎوو ﭘﮫ ﭼوﮐﺎت ﮐﯽ – اﺣﺳﺎﺳﯽ ،وﻟﻧﯾز او اړﯾﮑو ﮐﯽ ﻣﮭم رول ﻟری .د
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو زدﮐړه د ﺗﺣرک او ادراک ﻟﮫ ﻟﯾﺎری ﭘﮫ ﭘوره وﻟو ھواﺳو ﺳر ﺗﮫ رﺳږی.
وړﮐﺗون ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو طرﯾﻘو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ د ﺗﺣرک اﻣﮑﺎن ور ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐوی ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻟوﺑو
او اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو ھﻐوی ﺗﺣرک ﺗﮫ ﺗﺷوﯾﻘوی.
ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﻟﮫ ﺧﭘل ﺑدن ﻟﮫ ﻟﯾﺎری دﻧﯾﺎ ﻧﮫ اړﺗﯾﺎ اﺣﺳﺎﺳوی او درﮐوی .ﯾﻌﻧﯽ ډﯾر ﯾزوﻧﮫ
اﻧﺗﺧﺎﺑول د ھﻐوی ﺗﻌﺑﯾر ﮐول او دھﻐوی ھﺿﻣول :ﭘدﻏﯽ وﺳﯾﻠﯽ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﮐوﻻی ﺷﯽ
وﻟﯽ وړﺗﯾﺎوی د ﻻری ﺗﻌﯾﻧوﻟوﮐﯽ ﺗﻘوﯾﮫ ﮐړی .ھﻣداراز د ﺧﭘل ﺷﺧﺻﯾت او ﺧﻼﻗﯾت ﭘﮫ
ﮑﺎره ﮐوﻟو ﮐﯽ ھم دﻏﮫ ﮐﺎر دﺗﻔﮑر او ﭼﻠﻧد ﭘﮫ ﺟوړ ت ﮐﯽ ﻣﺷﺧص وی.
ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ﺗﺣرک ﻟﮫ ﻟﯾﺎری ﺑدﻧﯽ وړﺗﯾﺎ او د ﺗوان د ﺗﺣﻣل او ھﻣداراز د ﺧﭘل ﺎن د
ﻻر وﻧﯽ او د وا ﻧوﻧو د اﺣﺳﺎﺳوﻟو ﭘوھﮫ ﻟوړه ﺑﯾﺎﯾﯽ .ھﻐوی د ﺗﻣرﯾﻧوﻧو ﻟﮫ ﻟﯾﺎری د وړو
او ﻏ و ﺣرﮐﺎﺗو ﻟﭘﺎره د ﺧﭘل ﺎن ﻟﭘﺎره اﺣﺳﺎﺳوی او زده ﮐوی او د ھﻐوی د ﺑدن ﭘﮫ اړه
ﭘوھﮫ ﭘﮫ ھﻣﯾﺷﻧﯽ ﺗو ﮫ رﺷد ﭘﯾدا ﮐول.
ﭘﮫ وړﮐﺗون ﮐﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﺗرﺑﯾﮫ د ﺑدﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﺗﻣرﯾﻧﺎﺗو ﭘﮫ ﻟرﻟو ﺳره –
ﺳﺎﻟﻣﮫ ﺗﻐذﯾﮫ او ﭘدی ﭘوھﯾدل – ﭼﮫ ﮐوم ﯾزوﻧﮫ زﻣوﻧږ د ﺑدن ﻟﭘﺎره ور دی او رﻧ ﮫ
ﺎن ﺳﺎﻟم وﺳﺎﺗو ﺷﺎﻣل وی.
د ﺳﭘورت او ﺗﻧدرﺳﺗﯽ د زدﮐړی ﺑرﺧﮫ
د ﺳﭘورت ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ د ﺗﺟرﺑو ﻟﮫ ﻟﯾﺎری زدﮐړه
·
·
·
·
·
·

د ﺧﭘل ﺑدن ﭘﮫ اړه ﭘوھﮫ او اﺣﺳﺎس او د ھﻐﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐول
د ﺳﭘورت ﺳره ﻣﯾﻧﮫ
ﺧﭘل ﺣد او ﺳرﺣد ﭘﯾژﻧدل
د ﺑدن وړﺗﯾﺎ او ﭼﺎﻻﮐﯽ او د ﺧﭘل وﺟود اﻣﺗﺣﺎﻧول )واړه او ﻏټ ﺣرﮐﺎت – د
ﻋﮑس اﻟﻌﻣل وړﺗﯾﺎ ﻟرل -د ﺑدﻧﯽ ﺗﻌﺎدل وړﺗﯾﺎوی او داﺳﯽ ﻧور(
د ﺧﭘل ﺑدن ﭘﮫ اړه ﻣﺛﺑت ﻧظر ﻟرل
ﮐوم ﯾزوﻧﮫ ﭼﯽ د ﺑدن ﻟﭘﺎره ور دی ﭘﮫ ھﻐﯽ ﭘوھﯾدل.

د ﮑﻠﯽ ھﻧروﻧو او ﺧﻼﻗﯾت د زدﮐړی ﺑرﺧﮫ
ﻣﺎﺷوﻣﺎن د راﺗﻠوﻧﮑﯽ ﻣﮭﻧدﺳﺎن دی.
د ﮑﻠﯽ ھﻧروﻧو زدﮐړه ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ﺧﭘﻠو اﻓﮑﺎرو ﻋﻘﺎﯾدو او ﺧﯾﺎﻟوﻧو ﭘﮫ ﮑﺎره ﮐوﻟو
واﮐﻣن ﮐوی ،وړﮐﺗون د ﺗﻌﻠﯾم ﻟﭘﺎره ﯾوه ﻣﺷوق ﭼﺎﭘ﷼ وړاﻧدی ﮐوی ﺗر و ﻣﺎﺷوﻣﺎن
وﺷﯽ ﮐوﻻی ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺎی ﮐﯽ د ﺧﭘل ﺧﻼﻗﯾت ﺗوان ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﺳﺎﺣو ﮐﯽ ﻟﮫ اﻧ ور،
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﺳﭘورﺗﯽ ،ژﺑﻧﯽ او ھﻣداراز ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﮐﺎروﻧو ﮐﯽ و ﺎﯾﯽ.
ھره ھﻧری و ﮫ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺟرﺑﯽ ﯾو ﺟز او د ھﻐوی د ﺷﺧﺻﯾت رﺷد ل
ﮐﯾږی ،ھﻧر د ژﺑﯽ ﺧﮫ آﺧوا د اړﯾﮑو ﯾﻧ وﻟو وﺳﯾﻠﮫ ده ھﻧر د ﺷﺎوﺧوا ﻧړی ﭘﮫ اړه د
ﭘو ﺗﻧﯽ ﻟﮫ ﻻری ﻣﻧ ﺗﺎ را ﯽ .ھﻣداراز ھﻧر ﺎﻧﺗﮫ د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯽ او ﺎﻧﺗﮫ د اﺷﮑﺎﻟو د
اﻣﺗﺣﺎﻧوﻧو او ﻣﺧﺗﻠﻔو ﺗوﮐو ﻟﮫ ﻻری ﻣﻧ ﺗﮫ ار ﯽ.
ﭘﮫ وړﮐﺗون ﮐﯽ د ھﻧری ﮐﺎروﻧو ﺳره د ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐﯾدﻟو اﻣﮑﺎن – ھﻧر ﻣﻧدان ﺧﭘل ﻓرھﻧ ﯽ
وﺳﺎﯾل ﻧور ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻓرھﻧ وﻧو ﺧﮫ اﺧﻠﯽ.
ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ﯾو ﺧﺎﻟق ﺑﮭﯾر ﻟﮫ ﻻری ﺧﭘل آﻏﯾز ﺗﺟرﺑﮫ ﮐوی ﭼﯽ دﻏﮫ ﮐﺎر ھم د ھﻐوی ﭘﮫ
رﺷد ﮐﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﻟری.
د ﻣﻌﻣﺎری او ﻓﺿﺎ طراﺣﯽ ھﻧر:
اﻧﺳﺎﻧﺎن داﺳﯽ ﺟﺎﭘ﷼ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟری ﭼﮫ د ﺣواﺳو او اﺣﺳﺎﺳﺎﺗو ﻟﭘﺎره ﺟﺎﻟب او ﻣﺷوق وی.
ﻣﻌﻣﺎری ھﻧر ﻋﻠم ،ﺗﻌﻠﯾم او ﺗرﺑﯾﮫ ﮐوﻻی ﺷﯽ ﭘﮫ دﻏﮫ ﭘروﺳﮫ ﮐﯽ ﻣﮭم رول وﻟوﺑوی.
ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﮐوﻻی ﺷﯽ ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو وﺧﺗوﻧو او ﭘداﺳﯽ ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯽ ﭼﮫ اړﯾﮑﯽ ﻣﻧ ﺗﮫ راوړﻟو
ﭘﮫ ﻣﻧظﻣﮫ او ﺳﺎده طراﺣﯽ ﭘﮫ اراﻣﮫ ﺣرﮐت وﮐړی .ھﻐوی ﺣرف ددی ﺳره ﭼﮫ وړﮐﺗون د
ﺳﯾﺳﺗم او ﻗواﻧﯾﻧو ﺳره ﺑﻠد ﺷﯽ ﻧو ﭘﮫ وړﮐﺗون ﮐﯽ ﺑﮫ اراﻣﮫ ﭘﮫ ﮐرﮐت را ﯽ دﻏﮫ ﻓﺿﺎ ﻟﮑﮫ
د ھﻐوی د درﯾم ﻣرﺑﯽ ﭘﮫ ﯾر ده.
د ﮑﻠﯽ ھﻧروﻧو او ﺧﻼﻗﯾت د زدﮐړی ﺑرﺧﮫ
د ﮑﻠﯽ ھﻧروﻧو او ﺧﻼﻗﯾت ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯽ د ﺗﺟرﺑﯽ ﻟﮫ ﻻری زدﮐړه.
·
·
·
·
·

د ﺷﺧﺻﯾت د ﮑﺎره ﮐوﻟو ﻟﮫ وړﺗﯾﺎ ﺧﮫ ﭘوھﮫ
ﺧﭘل وړﺗﯾﺎوی ﮐﺷﻔول
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره د ﺧﯾﺎﻟوﻧو او ﺧﻼﻗﯾت ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ﻓﺿﺎ
ھﻧری ﮐﺎروﻧﮫ ﭘﮫ ډﻟﮫ اﯾز ﺗو ﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐول
ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ﮑﻠﯽ ھﻧروﻧو ﭘﮫ ﭘوھﯾدو ﻻره ودل

· د ﻣوﺳﯾﻘﯽ او ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳره د ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐﯾدﻟو اﻣﮑﺎن ﻣﻧل

د طﺑﯾﻌت او ﺗﺧﻧﯾﮏ د زدﮐړی ﺑرﺧﮫ
ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ﺧﭘل ﭼﺎﭘ﷼ اطراﻓو ﺗﮫ ﭘراﺧﺗﯾﺎ ورﮐوی
ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﭘﻠ ﻧﮫ ﮐوی ھﻐوی ﻏواړی اﮐﺗﺷﺎف وﮐړی ،اﻣﺗﺣﺎن وﮐړی ،ﻧو ت وﮐړی ،ﺟوړ
ﮐړی او ﺧﭘﻠو ﭘو ﺗﻧو ﺗﮫ واﺑوﻧﮫ ﭘﯾدا ﮐړی .د وړﮐﺗون ھدف داده ﭼﮫ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو طﺑﯾﻌﯽ
ﭘﻠ ﻧﮫ د اﻋدادو ،طﺑﯾﻌت او ﺗﺧﻧﯾﮏ ﻟﭘﺎره د ھﻣداراز ﻟﮫ ﻓزﯾﮑﯽ او ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻣﺳﺎﯾﻠو ﺧﮫ ﮫ
واﺧﻠﯽ او د ھﻐوی ﭘوھﮫ ﭘدی ھﮑﻠﮫ ﭘﯾﺎوړی او دﻏﮫ ﻣﺑﺎﺣث ژر زده ﮐړی.
د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘو ﺗﻧﯽ ﭼﮫ ﭘﮫ وﻟﯽ ﭘﯾﻠﯾږی د طﺑﯾﻌﯽ او ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺣﻘﺎﯾﻘو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻟﮑﮫ وﻟﯽ زﯾړه
زرﻏوﻧﮫ ﭘﯾدا ﺷوی؟  -وﻟﯽ ﯾﻧﯽ ﯾزوﻧﮫ د ﭘوری ﻧ ﯽ ،ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﻏواړی دﻏﮫ ور ﻧﯽ
ﺣﻘﺎﯾﻘو ﺑﺎﻧدی ﭘوه ﺷﯽ ھﻐوی ﭘدی ھﮑﻠﮫ د ﺧﺎﺻو ﺣﺎﻻﺗو ﺳره ﺗړﻟﯽ وی ﻟﮑﮫ ﺧﭘل ﺣواس.
ﻣﺎﺷوم د اﻣﺗﺣﺎن ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ ھﻣداراز د ﻣﺷﺎھدی ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﻣﻘﺎﺷق ﭼﮫ د ﺗﺟرﺑﯽ او ﯾﺎ
د ﻏﯾر ﺗﺟرﺑﯽ وړ وی د طﺑﯾﻌﯽ ﻋﻠوﻣو د ﻣﺳﺎﯾﻠو ﺳره ارﺗﺑﺎط ﭘﯾدا ﮐوی .ھﻐﮫ د طﺑﯾﻌﯽ
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ،ﻓزﯾﮑﯽ او ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺣﻘﺎﯾﻘو ﻗواﻧﯾن زده ﮐوی.
ﮐﮫ ﭼﯾرﺗﮫ ﻣﺎﺷوم د ﺧﭘﻠو ﭘو ﺗﻧو ژر واب ﺗر ﻻﺳﮫ ﻧﮑړی ﺑﻠﮑﯽ ھﻐﮫ ﺗﮫ وﺧت ورﮐړل
ﺷﯽ ﭼﯽ ﭘﺧﭘﻠﮫ واﺑوﻧﮫ ﭘﯾداﮐړی د ﻋﻣر ﺗر آﺧره ﺑﮫ دﻏﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘﮫ ﯾﺎد وﻟری ھﻣداراز د
ھﻐﮫ د ﭘﻠ ﻧﯽ روح د ھﻐﮫ د روﺳﺗﻧﯾو ﭘو ﺗﻧو او ﻣﺷﺎھدو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ آﯾﻧده ﮐﯽ ﻣﻧ ﺗﮫ را ﻲ.
د ﺗﺟرﺑﯽ ﻟﮫ ﻟﯾﺎری او د طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺳﺎﯾﻠو ﺳره د ﺗﻌﺎﻣل او ﭼﺎﭘ﷼ ﺳره ﻣﺎﺷوم د ﺧﭘل ارز ت
د اھﻣﯾت او د ﭼﺎﭘ﷼ ﺳره د ﺗوازن ﭘﯾدا ﮐوﻟو ﺣﺳﺎﺳﯾت درک ﭘﯾدا ﮐوی .ﻣﺎﺷوم ﺗﺟرﺑﮫ
ﮐوی ﭼﮫ طﺑﯾﻌت او ﭼﺎﭘ﷼ د ﺎروﻧﮑﯽ او ﺳﺎﺗوﻧﮑﯽ وظﯾﻔﮫ ﻟری او ھر وک ﻣوظف دی
ﺧﭘل رول د ھﻐﯽ د ﺳﺎﺗﻧﯽ ﻟﯾﺎری د روﺳﺗﯽ ﻧﺳﻠوﻧو ﻟﭘﺎره ﺳرﺗﮫ ورﺳوی.

د طﺑﯾﻌت او ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺑرﺧﮫ زدﮐړه
د ﺗﺟرﺑو ﻟﮫ ﻟﯾﺎری د طﺑﯾﻌت او ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯽ زدﮐړه
· طﺑﯾﻌت ﺗﺟرﺑﮫ ﮐول
· طﺑﯾﻌﯽ ﺟرﯾﺎﻧوﻧو ﺑﺎﻧدی ﭘوھﯾدل
· د طﺑﯾﻌت او ﭼﺎﭘ﷼ ﭘدی ﻋﻧوان ﻣﻧل ﭼﮫ ھر ﮫ ﺳﺎﺗﻧﯽ او ارز ت ﻟری

·
·
·
·
·

د ﻟوﺑو ﻟﮫ ﻟﯾﺎری طﺑﯾﻌﯽ ،ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ او ﻓزﯾﮑﯽ ﻗواﻧﯾﻧو ﺑﺎﻧدی ﭘوھﯾدل
د رﯾﺎﺿﯽ ﻗواﻧﯾﻧو ﻟﻣړﻧﯽ زدﮐړی ﻟﮑﮫ
د اﻧدازو او ﻣرا ﻧوﻧو ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
د اړﯾﮑو ﭘوھﯾدل ﭘﮫ ﻓﺿﺎ او ﭼﺎﭘ﷼ ﮐﯽ
د اﻋدادی ﻟﻐﺎﺗو او اﻋدادو اﻧدازو ﺗﮫ ارﺗﺑﺎط ورﮐول

د وړﮐﺗون د ﺗﻌﻠﯾﻣﻧو ﯾم
د وړﮐﺗون ﻣدﯾر ﻣوظف دی ﭼﮫ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﯽ د ﺗﻌﻠﯾم او اداری ﻟﮫ ﻟﺣﺎظﮫ اداره ﮐړی او د
وړﮐﺗون د وﻟو اﺟراﯾوی ﮐﺎروﻧو ﺳرﺗﮫ رﺳوﻟﯽ ﻣﺳوﻟﯾت ﻟری.
وړﮐﺗون ﻣﻌﻠم ﭼﮫ د ﯾوی ډﻟﯽ ﻣﺳوﻟﯾت ﻟری د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د اړﺗﯾﺎو و او د اړﺗﯾﺎو ﺳره ﺑراﺑر و
ﺗﺟرﺑو او ﻣﺧﺗﻠﻔو زدﮐړو اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑراﺑروی  .د ھدﻓﻣﻧدو ﮐﺎروﻧو ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ د
ﺷﺧﺻﯽ ودی د اﻋﺗﻣﺎد ﺧﮫ ﭘﮫ ډک ﭼﺎﭘ﷼ ﮐﯽ ﭘﮫ ﮫ ﺗو ﮫ ﻣررﺳﺗﮫ او ھﻣﮑﺎری ﮐوی.
د ﻣﺎﺷوم ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻧﮑﯽ او ﺑل د ﻣﻌﻠم ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﮐﺎړوﻧو ﺧﮫ ﻣﻼﺗړ ﮐوی .
د وړﮐﺗون ﺎﻧ ړو ﮐﺎروﻧو ﻣﻌﻠم د وړﮐﺗون د ﻣﻌﻠم ﺳره ﺳره ﯾو ﺎی د ﻣﺎﺷوم ﺗوب د ژﺑﯽ د
زدﮐړی ﭼﮫ ﭘﮫ ﻧورو ﻓرھﻧ وﻧو ﮐﯽ رﯾ ﮫ ﻟری ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوی .دﻏﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎن د ﺗﺟرﺑﯽ ﻟﮫ
ﻟﭘﺎری د ﺧﭘﻠﮫ و ژﺑﯽ ﯾوه ﻣﻧﻠﯽ ﺷوی ﺑزﺧﮫ ﭘﮫ ډﻟﮫ ﮐﯽ وﯾﻧﯽ او ﭘدی ﺗرﺗﯾب د ﻧورو ژﺑو د
زدﮐړه اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﮐﯽ ﭘﯾﺎوړی ﮐﯾږی.
د ﺎرواﻟﯽ ﻣﺳوﻟﯾت
ﺎرواﻟﯽ د وړﮐﺗون د ﺳﺎﺗﻧﯽ او ﻻﻧدی ﻧور ﻣﺳوﻟﯾﺗوﻧﮫ ﻟری
·
·
·
·
·
·
·
·

د ﻣﺎﺷوم ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﮫ
د ﻣﺎﺷوم ﻣل او ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ﻣﻘررول
د ﺗﻌﻣﯾر ﺟوړول او ﭘﮫ وړﮐﺗون ﮐﯽ د ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ رﺳﺎﺋﻠو ﺑراﺑرول
د وړﮐﺗون د ﮐﺎری ﺳﺎﻋﺗون ﺗﻌﯾﻧول ھﻐﮫ ھم ﺳﺗﺎﺳﯽ د واﻟدﯾﻧو د اړﺗﯾﺎوو ﺳره ﺳم
د اوړی ﭘﮫ رﺧﺻﺗﯾو ﮐﯽ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ
د ﻏرﻣﻧﯽ ډوډی ﺧوړﻟو ﺳﯾﺳﺗم
د ﻣﺻﺎرﻓو ﻻس راوړل او ﺗﻌﯾﻧول
ﻗراردادوﻧﮫ او ﻻزﻣﯽ ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﯽ ﭘﮫ ﺧﺎﺻو او ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻣواردو ﻟﮑﮫ د ﺧﺎﺻو
ﻏو ﺗﻧو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ اړه.

