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څنګه غصه اداره کړو
موږ نشو کولی په اسانۍ سره کنټرول کړو چې څنګه موږ احساس کوو ، او ځینې احساسات واقعیا

 اداره کول سخت دي.
دا عادي خبره ده چي غصه ولرو، حتی ځیني وخت ډیره غصه.

موږ غصه کیږو کله چې زموږ
هیله یا اراده پوره نه شي یا کله چې شیان زموږ

د توقع خالف وي.
په هرصورت، موږ باید احساساتو ته اجازه ورنکړو چې موږ کنټرول کړي، نو 

د مثال په توګه موږ خپل ځان یا نورو ته د قهر، خفګان یا 
بی حوصیله کیدو له امله زیان نه اړوو.

د خپل قهر څخه خبر اوسئ او
په خوندي ډول یې څرګندول د ښه ذهني روغتیا  یوه مهمه برخه ده.

که تاسو اکثرا د قهر احساس وکړئ یا
د غصي کنټرول سره ستونزه لرئ، نو ډیری شیان شتون لري چې تاسو یې کولی شئ

 په سالم ډول یې حل کړئ.

غصه څنګه کنټرول کړو؟

1. ګام   غصه وپیژنئ:

ستاسو زړه درزیږي  �
تاسو غاښونه کښیکاږئ  �

تاسو خوله کېږئ  �
تاسو چیغي وهئ  �
تاسو کنځا کوئ  �

تاسو شیان، نور خلک، څاروي وهئ  �
تاسو دلیل وایاست  �

تاسو داسې احساس کوئ لکه څنګه چې نور په دوامداره توګه تاسو برید کوي یا تاسو هڅوي  �
تاسو په لنډمهاله توګه د ټوکي احساس له السه ورکوئ  �

تاسو ګړندي خبرې پیل کوئ او تاسو په بد مزاج کې یاست  �
تاسو انتقاد کوئ او ډیر په نورو برید کوئ، تاسو نشئ کولی چا ته غوږ شئ  �

حتی هغه خلک چې تاسو ته نږدې وي.
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2. ګام     کوم څه چي ستاسو د غصي المل کیږي پري پوه شئ

د غصې کولو ډیر دلیلونه شتون لري، او کله ناکله عادي خبره ده چې تاسو
 د یو چا چلند لپاره غصه کیږئ.

په هرصورت، که تاسو ډاډه نه یاست چې ولې
 مو پر یو چا برید وکړ، د هغه څه په اړه فکر وکړئ چې د ورځې په اوږدو کې څه پیښ شوي

 چې تاسو ته یې د دومره غصې احساس درکړ.
که تاسو په ژوند کې د یوې سختې دورې څخه تیریږئ،

نو دا خورا مهم دي چې د خپل قهر سره مخ شئ 
ترڅو دا ستاسو روغتیا او نورو خلکو سره اړیکو باندې ویجاړونکې

پایلې ونلري.

قهر د یو شمیر نورو احساساتو څرګندولو یا غبرګون کولو زموږ الره ده،
لکه:

خپګان  �
شرم یا ذلت  �

حسد  �
ټپونه یا غم  �

د وضعیت کنټرول کولو کې د نه توانیدلو احساس  �
کمزورۍ یا ویره  �

د غیر عادالنه چلند احساس  �
د غلط فهمۍ یا پاملرنې نشتوالی احساس  �

تر اسټرس الندي احساس کول  �
د کورنۍ، ټولنې یا هویت سره د اړیکې له السه ورکولو احساس.  �

3. ګام     تر 10 پورې حساب وکړئ، ژوره ساه واخلئ، د ودانۍ شاوخوا ته الړشئ ،
وقفه واخلئ، شاوخوا وګرځئ، بل څه وکړئ!

کله چې تاسو غصه یاست، لږترلږه د 3 دقیقو لپاره په بل څه تمرکز وکړئ.
تاسو به وګورئ، د ډیري غصي پرځای دا به تاسو سره مرسته وکړي چې ارامه شئ، ښه غبرګون وکړئ.

4. ګام     د یوچا سره خبري وکړئ
د نورو سره خبري کول به تاسو ارامه کړي.

5. ګام     د ارامه کیدو لپاره وخت پریږدئ
که تاسو پوهیږئ چې څه کول غواړئ، څه شي خوند اخلئ، کله چې په قهر شئ.
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که چیري غصه دوام وکړي
قهر زیان رسونکی دی که چیرې دا د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي او که دا په دوامداره توګه شتون ولري.

دا چي تاسو تر اسټرس الندي یاست احتمالي نښي دادي:
تاسو په بد مزاج کې یاست  �

تاسو خپل ځان یا نورو ته زیان رسولو سره خپله غصه څرګندوی  �
هرڅه خورا ستونزمن، ستړي یا بې مزه ښکاري  �

تاسو د ګوښه کیدو احساس کوئ، تاسو فکر کوئ چې هیڅ څوک تاسو نه درک کوي او  �
چي ستاسو د غصي المل کیږي

تاسو ډیری وختونه غواړئ شیان وغورځئ ، ویشتل یا ویجاړ کړئ  �
کوچني شیان چې دمخه یې تاسو ځورولي ندي اوس په اسانۍ سره تاسو بد مزاج کې اچولی شئ  �

تاسو په نورو مسخري کوئ.  �
دا ټول هغه نښې دي چې ښیي تاسو د نا راحتۍ، نا امیدۍ یا ځوریدلو احساس کوئ.

ځیني وختونه
قهر د یوې ټاکلې پیښې سمدستي غبرګون دی، او ځینې وختونه

دا د وخت په تیریدو سره راټولیږي.
هر څه چې المل وي، د نورو غصه کول یا د قهر احساس کول باید

تاسو ته ګواښ درکړي چې یو څه غلط دي.
که غصه د اوږدي مودي لپاره پاتي شي او

 تاسو ته په ورځني ژوند کې ګډوډي را مینځته کړي، نو د ستړي مشیو/ پناه غوښتنې مرکز کې د یوه مسلکي 
سره خبرې وکړئ -

 یو ارواپوه، یو ډاکټر، یو ټولنیز کارکوونکی او داسې نور.

د حل الرو باندي فکر وکړئ

موږ نشو کولی تل هغه شیان بدل کړو چې موږ غصه کوو، مګر موږ کولی شو
غبرګون ډول بدل کړو.

کله چې هرڅه ارام شي،
د خپل قهر څرګندولو او حلولو الرو په اړه فکر وکړئ.

له ځانه داسې پوښتنې وکړئ لکه:

څنګه کولی شم وضعیت په سوله ایز ډول حل کړم؟
څنګه یو بل څوک به د دې وضعیت په اړه احساس وکړي؟
زه به یو ملګري ته څه ووایم که دوی زما په ځای کې وی؟

نور خلک څه کوي کله چې دوی په قهر شي؟
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دا مهمه ده چي پوه شو

قهر ستاسو د خوښۍ یا مثبت احساس کولو مخه نیسي، ځکه چې
 ستاسو

منفي احساسات هرڅه بندوي.
که تاسو خپله غصه په مثبت ډول ونلرئ،

نو دا به یوازې د وخت په اوږدو کې راټول شي او ستاسو په
لومړني احساس بدل شي.

قهر کیدی شي د ډیری لوی ستونزو نښه وي.
که شیان تاسو ته عجیب بریښي،

که تاسو له خپل قهر څخه ویره لرئ، تاسو فکر کوئ کله چې
نورو ته د خطاب په وخت کې، خپل ځان یا نورو ته فزیکي زیان رسوئ

 نو د ستړي مشیو/ پناه غوښتنې مرکز کې مسلکي شتون لپاره د مرستې لپاره ورشئ - ارواپوه،
ډاکټر، یو ټولنیز کارکوونکی یا د ماشوم د ساتنې موسسې کارکوونکی.

د دې پاڼي مینځپانګه یوازې د لیکوال نظر څرګندوي او د هغه یوازینۍ مسؤلیت دی؛
دا د اروپایی کمیسیون او / یا مصرف کونکو، روغتیا، کرهنې او خواړو اجرایوي ادارې یا د اروپایي اتحادیې کومې بلې ادارې

نظر منعکس کولو لپاره نشي ګڼل کیدای.
د اروپا کمیسیون او اداره د کارولو لپاره کوم مسؤلیت نه مني چې ممکن د هغه معلوماتو څخه جوړ وي

چي پکي شامل دي.






