
دولس شیان چې والدین

یې د روږدي کیدو مخه

نيولو لپاره کولی شي



لکه �ن�ه چې موږ د نورو طبي شرایطو پروړاندې د ن�و
�ر�ندیدو دمخه محافظت رامین�ته کوو، دا اړینه ده چې موږ

د �وان� �خه دمخه د روږدي کیدو ناروغ� پروړاندې د خپلو
ماشومانو محافظتي عوامل پیاوړي کول پیل ک�و، او د

وضعیت �خه دمخه کله چې دوی ته مخدره توکي یا الکول

وړاندیز کی�ي.

 
دا اوزار ک� د مخنیوي ساینس په ساده ستراتیژیو کې ژباړي

چې والدین او پالونکي په بوخت ور�ني ژوند کې شاملولی

شي، تر�و هغه �ه وک�و چې موږ کولی شو خپل ماشومان په

راتلونکي ژوند کې د روږدي کیدو �خه وژغورو.

�ی�نه رو�انه ده ، له خپلو ماشومانو سره ژر او ډیر وختونه د
الکول، تمباکو، چرس، نسخې درملو او نورو موادو کارولو

خطرونو په اړه خبرې وک�ئ. دا یو �ل خبرې نه دي، بلکې

روانې خبرې اترې دي چې د وخت په تیریدو سره به بدلون

ومومي.

 
ه�ه وک�ئ دا په آرام� ترتیباتو کې راولئ چیرې چې هر�وک

په آزاده تو�ه خبرې کولی شي، لکه د ډوډۍ پرمهال، د ت� په
وخت کې، یا په مو�ر کې. د �وانانو موادو کارولو په اړه خبرې

کول کارول نه زیاتوي، په حقیقت کې، بالکل د دي برعکس.

ژر او ډیری وختونه
خبرې وک�ئ

د روږدي کیدو په اړه خبرې کول سخت کیدی شي. د موادو
سره ستاسو د اړیکو په اړه فکر کولو لپاره یو �ه وخت ونیسئ،
او ایا ستاسو کورن� د روږدي کیدو تاریخ لري. که تاسو د خپل

ماشوم په مخ کې الکول و��ئ، دا یو فرصت دی چې د

لویانو او تنکي دماغونو ترمن� توپیرونه تشریح ک�ي، او ولې دا
د دوی لپاره خورا مهم دی چې د مادو کارول و�ن�وي تر �و

چې د دوی دماغ په شلو کلونو کې بشپ� شوی نه وي.

 
هغه ماشومان چې مور او پالر یې د مخدره توکو او الکول

کارولو خطرونو په اړه خبرې کوي پن�وس سلنه د دې موادو
کارولو احتمال کم دی.[1]

 

پیژندنه

صحي فعالیتونو مالت�

وک�ئ

دوه مهم فکتورونه چې د ماشومانو د روږدي کیدو خطر کموي
"صحي ت�او" او " �ولنیز �کیلتیا" دي، کوم چې د احساس کولو
لپاره په زړه پورې کلمې دي چې تاسو یې یاست او په مثبت

فعالیتونو کې بوخت یاست.

 
که چیرې دا سپورت وي، کلیسا، میوزیک، ډرامه، رضاکارانه،

یا سرفین�، ماشومان �ه کار کوي کله چې دوی بوخت
ساتل کی�ي او د سالمې �ولنې برخه احساس کوي. دا په �وته

کوي چې دا غیر نصابي د بیا پیل کولو په اړه ل� دي او د خوندي

ساتلو لپاره محافظتي فکتورونو رامین�ته کولو په اړه ډیر �ه
دي!
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د مادې کارولو اختالل د پراختیا مخنیوي کې کلیدي عنصر د مخدره توکو او الکول کارولو پیل کولو عمر �ن�ول دي، په
�ان��ي تو�ه پداسې حال کې چې د �وان دماغ الهم وده کوي. خپلو ماشومانو ته یاد�يرنه وک�ئ چې تاسو له دوی �خه د

الکول یا مخدره توکو کارولو تمه نه لرئ، او د دې توقعاتو په اړه رو�انه اوسئ.

 
فکر مه کوئ چې دوی پوهی�ي چې تاسو �ه فکر کوئ. له اتیا سلنې �خه زیات ماشومان چې عمرونه یې له لسو �خه تر اتلسو

کلونو پورې دي وايي چې د دوی والدین د الکول ��لو یا نه ��لو په پریک�ه کې تر�ولو لوی تاثیر لري. [2]

د هی� کارونې رو�انه توقعات تنظیم ک�ئ

د کلیدي پیغام رسولو تمرین وک�ئ چې ستاسو ماشومان یې په خطرناکو شرایطو کې کارولی شي. د مثال په تو�ه،
ستاسو د ماشومانو سره خبرې اترې چې �ن�ه د مل�رو یا نورو لخوا وړاندیزونو ته �واب ووایی چې �ن�ه د مخدره توکو

��لو یا کارولو لپاره �ان��ي �وابونه کولی شي د �وانانو چمتو کولو کې مرسته وک�ي. �وابونه لکه "نه مننه، زه یوه لوبه

لرم،" یا "نه، م�ر زه به اوبه واخلم" د دوی سره د ستونزمن �ولنیزو شرایطو اداره کولو کې مرسته کولی شي. حتی پرې�دئ
چې دوی تاسو مالمت ک�ي. "زما مور او پالر سخت دي، موږ باید واقعیا صحتمند واوسو."

د انکار کولو مهارتونه تمرین ک�ئ
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مخې د انکار مهارتونه

رو�انه پایلې رامین�ته

ک�ئ
ستاسو په کورن� کې د موادو کارولو سمدستي پایلو په اړه

رو�انه، ثابت او مشخص اوسئ.. د دې پر �ای چې ووایې

"تاسو به پ� ک�لي شئ" یا "تاسو به په لویه ستونزه کې
یاست"، مشخص اوسئ: که تاسو الکول یا مخدره توکي

کاروئ، نو تاسو به د _____ وخت لپاره _____ پایله ولرئ. په

بل اړخ کې، په یاد ولرئ چې خپل ماشوم ته د صحي چلند او

مثبت پریک�ې کولو لپاره انعام ورک�ئ.

3

نه مننه.

 

نه، زه نه ��م.

نه، زه مخدره نه کوم.

 

.نه، زه �اکل شوی چلونکی یم.

.نه، زه زه د �یم �خه معطل کیدی شم

.نن شپه نه، زه یوه لویه لوبه لرم

.نه، زما مور او پالر سخت دي

.نه، زما مور او پالر زما د مخدره توکو ازموینه کوي

.نه، زما کوچ د دې شيانو په اړه سخت دی

 

نه، م�ر زه کولی شم اوبه واخلم؟

..نه، م�ر را�ئ چې بل �ه وک�و

 

نه، تاسو ولې  پهدې موادو پسي خندا کوئ؟

نه، ما فکر کاوه چې موږ مل�ري یو؟

ساده

 

اعالميه

 

 

عذرونه

 

 

 

 

 

 

بدیلونه

 

 

بیرته را�ر�ول

ک��وري بېل�ه
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والدین چې خپلو تنکیو �وانانو ته د الکول برابرول یا عرضه

کوي، �ینې وختونه د "�ولنیز کوربه توب" په نوم یادی�ي،د

�وانانو الکول کارول ، او همدارن�ه نور ناامنه چلندونه
زیاتوي. [3]

د �وانانو ��ل نا�زیر ندي. موادو ته د السرسي محدودولو
لپاره �امونه پورته ک�ئ، په �ولنیز کوربه توب کې برخه مه
اخلئ، او نورو والدینو ته یادونه وک�ئ چې د �وانو موادو

دا ستاسو دنده نهکارول خطرناک دي مهمه نده چې چیرې پی�ی�ي.
ده چې تفریح     ک�ئ

خپلو �وانانو ته الکول یا
مخدره مواد مه ورکوئ

دا زړه را�کونکې ده چې غواړي له خپلو ماشومانو سره
مل�ري شي، م�ر هغه �ه چې دوی ورته ډیره اړتیا لري مور

او پالر دي چې د واضح توقعاتو په �اکلو او د حساب ورکونې
له الرې په خوندي تو�ه د بالغ کیدو لپاره د دوی الر�ود او

مالت� وک�ي. دا مهمه ده چې ماشومانو ته خبر ورک�ئ چې که

دوی �ان په خطرناک حالت کې ومومي، دوی باید تل د

هوساینې احساس وک�ي چې موږ ته زن� ووهئ چې راشئ

دوی پورته ک�و.

 

دا د پوهیدو وړ ده چې فکر وک�ئ چې ماشومان به د یو �ه
کولو لپاره خوندي وي که چیرې موږ هلته د دوی �ارنه وک�و،

م�ر دا د موادو کارولو ته پراختیا نه ورکوي.

داسې �کاري چې ماشومان موږ ته ل� اړتیا لري لکه �ن�ه

چې دوی لوی کی�ي، م�ر د �وان� په اوږدو کې بوخت پاتې

کیدل خورا مهم دي. د خپلو ماشومانو په ژوند کې دخیل

اوسئ.

په خپله �ولنه کې د نورو والدینو سره اړیکې جوړې ک�ئ او د
دوی سره کار وک�ئ تر�و د دې په اړه نظر وساتئ چې

�وانان چیرې را�ولی�ي او �ه کوي.

 
نور والدین خبر ک�ئ چې ستاسو ماشوم په هی� حالت کې د
موادو کارولو اجازه نلري، او د الکول او مخدره توکو کارولو په

اړه د دوی د کور قواعدو په اړه پو�تنه وک�ئ. د خپلو
ماشومانو سره د دې خبرو اترو په اړه روڼ اوسئ- دا ممکنه

ده چې دوی ته ازادي ورک�ئ، پداسې حال کې چې د دوی د
خوندي ساتلو لپاره خپله دنده ترسره کوئ.

ن�دې پاملرنه وک�ئ
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�ی�نې �یې چې د کورن� غ�و او عزیزانو سره د وخت مصرف

کول - د خو�ې فعالیتونو سره ت�ل یا ستاسو د ور�و په اړه

خبرې کول - اوږدمهاله مثبت اغیزه لري او صحي اړیکه

پیاوړې کوي (حتی که ستاسو �وانان ادعا وک�ي چې دوی به

بل �ه وک�ي.(

د کیفیت وخت باور رامین�ته کوي او اړیکې پیاوړې کوي، کوم
چې احتمال زیاتوي که ستاسو �وانان د مادې کارولو یا بلې

مسلې سره مبارزه پیل ک�ي، دوی به د مشورې او مالت� لپاره

تاسو ته راتلو کې ډیر راحته احساس وک�ي.

د کورن� وخت په
پام کې ونیسئ

د شپې �ه خوب کول د ذهني او فزیکي روغتیا لپاره خورا
مهم دي - په �ان��ي تو�ه د �وان� په کلونو کې کله چې دماغ

د ودې او پراختیا له داسې مهم پ�او �خه تیری�ي.

په خپل کور کې خوب ته لوم�یتوب ورک�ئ او داسې الرې
ومومئ چې ډاډ ترالسه ک�ئ چې ستاسو ماشوم کافي اندازه

استراحت کوي، لکه د ر�ا کولو الر�وونو پلي کول کله چې

مناسب وي یا د خوب �خه مخکې د سکرین السرسي کم

ک�ئ. د خوب نشتوالی ممکن د یوې لویې معاملې په �یر نه

�کاري، م�ر د وخت په تیریدو سره دا جدي روغتیایی شرایط

رامین�ته کولی شي او ستاسو �وانان د موادو کارولو لپاره ډیر

حساسولی شي.

 
له شپ�و �خه تر دولسو کلونو پورې په هره شپه کې له نهو

�خه تر دولسو ساعتونو خوب ته اړتیا لري، پداسې حال کې

چې تنکي �وانان باید هره شپه له اتو �خه تر لسو ساعتونو

.خوب وک�ي
 

خوب ته لوم�یتوب

ورک�ئ
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د مل�رو لخوا فشار د تنکیو �وانانو لپاره ستونزمن کیدی شي چې ت� رات� وک�ي، که دا د الکول ��لو په محفل کې وي، په
مو�ر کې د یو چا سره ��ل یا مخدره توکي کاروي، یا د مل�رو سره نور خطرناک حالتونه. مخکې له دې د تی�تې پالن ترتیب

کول ستاسو د �وانانو سره د ستونزمن حالت �خه وتلو کې مرسته کولی شي.

د خپلو �وانانو سره د مل�ري فشار او ستونزمن سناریو�انو په اړه خبرې اترې پیل ک�ئ. په ��ه د تی�تې پالن جوړ ک�ئ،، یو
پ� کوډ چې دوی مور او پالر یا ساتونکي ته متن استولی شي تر�و سمدالسه د بالغ لخوا اوچت شي او له وضعیت �خه

و�ي. �ینو دې ته د ایکس ستراتیژي بللې، او والدین ته د ایکس متن ک�ئ. نورو د کوډ کلمې یا ایموجي په اړه پریک�ه ک�ې

چې دا په �وته کوي چې دوی د دوی د وتلو پالن کې مرستې ته اړتیا لري، که سوشي، یا اناناس یا بل موافقه شوي پیغام.

دوی ته اجازه ورک�ئ پوه شئ چې که دوی په یوه حالت کې د کوم دلیل لپاره ناخو�ه احساس کوي، دوی د وتلو الره لري.

د تی�تې پالن سره خپل �وان سره
مرسته وک�ئ
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د موادو کارولو اختالالت د وخت په تیریدو سره خرابی�ي. د وخته درملنه د اوږدمهاله بیا رغونې چانس �ه پیل کوي.
ډیری کورنیو ته په غلط ډول ویل شوي چې "د ډبرې الندې انتظار وک�ئ" او دا چې د دوی مینه وال باید د کار کولو لپاره د

درملنې لپاره چمتووالی احساس ک�ي. دا نظر چې موږ باید د درملنې په ل�ه کې د ناروغ� د خرابیدو انتظار وک�و خطرناک

دی. تصور وک�ئ که موږ د سرطان درملنې لپاره �لورم پ�او ته انتظار وک�و. د لسیزو �ی�نو ثابته ک�ې چې �ومره ژر چې د

یو کس درملنه کی�ي، د دوی پایلې �ه کی�ي — او دا درملنه د ناروغانو لپاره هماغسې کار کوي چې د بهرني �واکونو
لخوا درملنه پیل کولو ته اړ دي لکه �ن�ه چې دا د هغه چا لپاره کوي چې پخپله درملنې ته ه�وي.

ژر مداخله وک�ئ

ن�ې او عالیم

●د کوم �ر�ند دلیل لپاره مختلف چلند کول، لکه د وتلو عمل، په مکرر ډول ست�ی یا خپ�ان، یا د�مني
●په هغو فعالیتونو کې بي لیوالتیا چې پخوا د خو�ې وړ و

●د پیسو ضایع کول، د قیمتي شیانو ورکیدل، او پور اخیستل
●په ور�ني ژوند کې بدلون

●په عمومي روغتیا، حفظ الصحه، مخنیوي او د غا�ونو پاملرنې کې د دلچسپي له السه ورکول
●په مزاج کې بدلون

●په وزن او شکل کې بدلون
●د وزن، خواړلو یا د خوب کولو عادتونو کې بدلون

●په �وون�ي کې د فعالیت کم�ت
●د مل�رو په ډله کې بدلون
●د تلیفون په اړه محرمیت

●په یو وخت کې د ساعتونو لپاره د ورکیدو تمایل
●د اړیکو خرابیدل

●د خبرو اترو په وخت کې شتون نلرل
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DSM-5
د دماغي اختالالتو د تشخیص او احصایې الر�ود، پن�مه نسخه، یا DSM-5، د رواني روغتیا په اړه د امریکايي

د رواني ناروغیو �ولنې د سرو زرو معیاري متن دی چې د سل�ونو رواني روغتیا متخصصینو لخوا جوړ شوی. 

 

 دا کتابچهد لسیزو �ی�نو پراساس د مادې کارولو اختالالتو لپاره یوولس معیارونه یا ن�ې لري.

 

په DSM 5 کې د موادو کارولو اختالالتو ن�ې په �لورو ک��وریو کې را�ي: ضعیف کن�رول؛ �ولنیزې ستونزې؛

خطرناک استعمال، او فزیکي انحصار.

 

 DSM-5 د لسیزو �ی�نو پراساس د موادو کارولو اختالالتو لپاره یوولس معیارونه لري.

ضعیف کن�رول

د یوې مادې ډیر کارول یا

د هدف �خه ډیر �له

 

د کارولو کمول یا بندول

غواړي م�ر نشي کولی

 

د مسؤلیتونو او اړیکو

غفلت

 

د هغو فعالیتونو

پری�ودل کوم چې دوی

د دوی د موادو کارولو

له امله پاملرنه کوله

 

په کور، �وون�ي یا کار

کې د دندو بشپ�ولو

توان نلرل

 

د ورته تاثیر ترالسه کولو

لپاره ډیر موادو ته اړتیا

 

د وتلو ن�ې درلودل کله چې

ماده نه کارول کی�ي

د ن�و ک��ورۍ

�ولنیزې ستونزې

په خطرناکو ترتیباتو

کې کارول

 

د پیژندل شوي

ستونزو سره سره

دوامدار کارول

 

 

خطرناک استعمال فزیکي انحصار
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