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1 https://www.india.com/news/india/saarc-video-conference-this-is-what-member-countries-said-about-tackling-
coronavirus-3970972/ 
2 https://www.geo.tv/latest/275184-coronavirus-pakistan-closes-afghan-border-crossing-at-chaman-for-one-week 
3 https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-51921975 
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4 https://www.thenews.com.pk/print/632519-pak-afghan-trade-slips-to-720-4mln-in-july-january 
5 https://www.usip.org/publications/2015/08/future-afghanistan-pakistan-trade-relations 
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6 https://tribune.com.pk/story/996710/afghanistan-pakistan-open-key-economic-trade-talks/ 

https://tribune.com.pk/story/996710/afghanistan-pakistan-open-key-economic-trade-talks/
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7 https://www.thenews.com.pk/print/632519-pak-afghan-trade-slips-to-720-4mln-in-july-january 
8 https://www.foxnews.com/world/un-chief-pushes-coronavirus-cease-fire 

https://www.thenews.com.pk/print/632519-pak-afghan-trade-slips-to-720-4mln-in-july-january
https://www.foxnews.com/world/un-chief-pushes-coronavirus-cease-fire
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 نهیقرنط امیسالم کودکان در ا یها تیمصروف

 

رس برآورد و به  نیدر نخست از ووهان چ روسیو نیود که جهان با بحران کرونا مواجه است. اش یاز صد روز م شیب

نفر  ونیلیکرونا شده اند از دو م روسیکه مصاب به و یسطور مرز کسان نی. در حال نوشنت ادیرس ایدن یگوشه گوشه 

صد و  کیاز  شرتیبحران ب نیا انیانشود. شامر قرب یم هگذشته است و با گذشت هر ساعت همچنان به تعداد آن افزود

 .مقام نخست را دارد کایامر ریو مرگ و م تیهزار در جهان بوده که از نظر مصاب هفتاد و هفت

 شیدر پ روسیو نیمبارزه با ا یبرا یرا یو  هیوقا یندارد متام کشورها راهکارها یمرض کرونا تداو  نکهیا لیدل به

کرده  دایپ وعین باشنده گان شهرها و محالت هستند که مرض کرونا در آن شکرد نهیاز آن قرنط یکیگرفته اند، که 

 نهیکشور را قرنط یاز شهرها یشامر  گرید یپ یکی زین نستانکرونا در کشور، دولت افغا روسیاست. به دنبال انتشار و

 یمراکز آموزش کهیقرار دارد. در حال نهیدر حالت قرنط زین یونیلیشش م ینیمنود که از آن جمله شهر کابل با نفوس تخم

 .کردن شهرها، بسته شده بود نهیقبل از قرنط

چه  دیبا نیها کودک از رفنت به مکتب بازمانده اند، والد ونیلیکرونا م روسیو شرتیاز انتشار ب یر یجلوگ لیکه به دل حال

در امان نگهدارند و از  ینیاز خانه نش یاشن یها بیشان را از آس یطرف اوالدها کیرا به انجام برسانند تا از  یکارها
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 یتالش صورت گرفته تا راهکارها لیتحل نیغافل منانند. در ا زیآنان ن هیو ترب میاز تعل نهیقرنط یدر روزها گریجانب د

 :متخصصان امور ارائه گردد یها دگاهیبا استفاده از د یمناسب یو صح یمیتعل ،یحیتفر

 شاد در خانواده یفضا جادیا

قرار داده  یو روان یاقتصاد یدر افغانستان مردم را تحت فشار جد ژهیوجود ندارد که بحران کرونا در جهان به و یشک 

 یعیطب دیبا نیآورند. ا یلقمه نان بدست م کیکنند و شبانه  یاز مردم کشور ما روزانه کار م یادیاست. چون تعداد ز

  .دیایب انیتحمل انسان ها پا زانیحوصله ها کمرت شود و م یدتصاو فشار اق ییجو اختناق کرونا نیباشد که در چن

گردد.  جادیاطفال ا ژهیخانواده به و یمتام اعضا یشاد در خانه برا یفضا کیتا  ردیصورت گ دیخاطر، تالش با نیا به

 یها بیآس تواند یم نیشود که ا یاطفال و کودکان کمرت م یتحمل ماندن در خانه برا ییفضا نیچن جادیبدون ا رایز

(اما، رتریهم د دیزود و شا یلیخ دیگزرد)شا یبحران م نیداشته باشد. ا یشان در پ یرا برا یو روح یجسم یجد

. ازاردیرا ب شانیمانده و ا یتواند سال ها در روح و جسم کودکان باق یم نهیقرنط انیعدم توجه به کودکان در جر بیآس

در خانه در  نبل، از بود رندیقرار نگ دیفشار و تهد رینها اطفال در خانه زمفهوم است که نه ت نیشاد به ا یفضا جادیا

 .شان لذت بربند یخانواده ها یکنار اعضا

 سالم یها تیمصروف

 یو جسم یاست که بخاطر سالمت روح یمواجه شده اند، حتم دیحالت جد کیکودکان با  نهیقرنط امیدر ا نکهیاز ا 

سامل درون  یها تی. مرصوفردیصورت گ یتوجه کاف ،یتیو ترب یمیتعل لیمسا شان در کنار یحیتفر لیشان به مسا

جا به چند منونه  نیباشد، که در ا یم نهیشاد نگهداشنت کودکان در دوران قرنط یبرا یدیاز ابزار مهم و کل یکی یخانگ

 :شود اشاره کرد یم ریز

نرساند.  بیشان آس یبرا یبوده و از نظر جسامن که مناسب سن آنها یالبته ورزش د،یبا کودکان در خانه ورزش کن 

 کیصورت کودکان از  نیدر ا د،یرا برگزار کرده و قصدا مسابقه را به نفع شان به امتام برسان یمسابقه ورزش شانیبا ا

 یم یو بزرگ یشان حس شاد یاحساس برنده شدن در مسابقه برا گریبرند و از جانب د یطرف از مسابقه کردن لذت م

 .دهد



 

 

9 

 ونیزیمشاهده تلو نکهی. از ادیرا متاشا کن یونیزیتلو یکانال ها یتیو ترب دیمف یمشرتکا با کودکان برنامه ها 

است که به اطفال عادت  یفرصت خوب نهیقرنط امیاطفال داشته باشد، ا یتواند برا یرا م یادیز یمثبت و منف راتیتاث

 ی. همچنان الزم است که بطور مکرر توجه کودکان به جنبه هانندینب را یز یو چه چ ندیرا متاشا منا یز یداده شوند چه چ

 .برنامه ها جلب شود یتیمثبت وترب

شان  یطرف برا کیخانه از   یکودکان در کارها یر یخانه کودکان را سهم داده شود. چون سهم گ یدر کارها 

 .شوند یم دهیورز شرتیب زیخانه ن یدر مورد کارها گریکند و از جانب د یم جادیا یر یپذ تیحس مسئول

کودکان  یسبب وقت پر  یکار از طرف نیبا معنا مطرح شود. ا یها ستانیو قصه گفته شده و چ یفکاه شانیبا ا 

 .اموزندیشان ب یبرا میمستق ریبه طور غ یادیز یزهایتواند چ یم گریشود و از جانب د یم

کار نه تنها  نیچون ا ،یشته باشد و هم جنبه آموزشدا یحیشود که هم جنبه تفر یکودکان طراح یبرا ییکارها 

واقع  دیتواند مف یشان م یاستعداد ها ییو شگوفا یبارور  یشود بل، برا یو ماللت کودکان من یسبب خسته گ نکهیا

 .شود

 یاوقات آموزش میتقس بیترت

. ندیصنف باالتر ارتقا منا کیخواهند زودتر به  یاز کودکان در دوران مکتب م یار یوجود ندارد که بس یشک نیا در

اند.  دهیرا در کودکان بوجود آورده باشد که از دروس شان به عقب افت شیتشو نیا دیشا نهیقرنط جادیبحران کرونا و ا

اوقات  می. بعد تقسندیرا از ذهن کودکان شان دور منا سو اسرت  شیتشو نیاست که ا نیا نیوالد فهیوظ نینخست

که  دیمنا یعمل یمتام طور  یداده و آن را با حوصله مند بیکوکان ترت هیبقت با سن و سورا در مطا یتیو ترب یمیتعل

 :اند نهایکودکان ما گردند؛ ا ی نهیقرنط امیاوقات ا میکه شامل تقس یکودکان نشود. موارد مهم یسبب خسته گ

داده شود.  تیال تر اولودر صنوف با ایمیو ک کیوفر ات،یاضیمکاتب مانند زبان، ر یاساس یبه آموزش کتب درس 

 نیرود و هم آموزش مضام یم نیمکتب از ب یاز عقب افتادن درس ها یصورت هم اسرتس شاگردان ناش نیکه در ا

 .شان را حل خواهد ساخت ادیمذکور در دوران مکتب مشکل ز
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قصص  ،یالنب رتیشود، از جمله س سیشاگردان تدر یبرا یاسالم یمتبد یدروس،کتاب ها نیبر عالوه ا 

کتاب انتخاب شده و  کی یاسالم یکتاب ها انیاست که از م نی. منظور ایگر ید یاسالم و کتاب ها یمباد ا،یاألنب

 .توان استمداد جست یعرصه م نیدر زینمکاتب  یاسالم امتیگردد، از کتب تعل حیکودکان به زبان ساده ترش یبرا

. ردیبه آن توجه صورت گ دیحتامً با نهیقرنط امیست که در اا ییها زیاز چ یکیآزاد،  یکودکان به مطالعه  قیتشو 

ساده و  یداستان یتوان از کتاب ها یشود م یدهند م یعالقه نشان م یلیخ یداستان یکودکان به کتاب ها نکهیاز ا

  .کودک سود فراوان برد اتیاب

 یاعضا نیو دوستانه در ب یمیصم یفضا جادیبخاطر ا دیمانند وقت رصف طعام با یفرصت اجتامعات خانوادگ 

شان،  یگفنت برا دیمف یمناز؛ چند جمله  یمناز جامعت با کودکان و پس از ادا ی. اداردیمورد استفاده قرار گ لیفام

 .در قبال داشته باشد یخوب یتیتواند فوائد ترب یم

بخاطر  یدلچسپ یتیترب -یمیعلتواند به عنوان مورد ت یم نییپا ی هیبا سو یو ذهن یبراه انداخنت مسابقات معلومات 

  .به کار گرفته شود نهیقرنط امیکودکان در ا تیمرصوف

 یبهداشت آموزش

 لیدر مورد مسا دیکودکان را با امیا نیباشد. در نهیقرنط امیکودکان در ا یها تیاز مرصوف یبخش دیبا یبهداشت آموزش

کار  نیبه آن توجه نشان دهند. مفاد کوتاه مدت ا شان مانده و ادیبه  یادیز انیکه سال میآموزش ده یطور  یبهداشت

کند و در دراز مدت هم کشور را در  یکمک م یامراض سار  ریو سا اکرون رسیها را در مبارزه با و لیآنست که ما فام

 تواندیدر سطح خانواده ها؛ م یمسائل بهداشت تیرساند. رعا یم یار یجامعه سامل و صحت مند  کیداشنت  یراستا

 .کم سازد یمل یبودجه  یآورده و فشار آن را رو  نییرا در مجموع پا یرمانمصارف د

مربوط به  یها لیکرونا در رسخط اخبار جهان قرار دارد. مبالغه در اخبار و تحل روسیروزها موضوع انتشار و نیا در

نوع اخبار  نیاز ااندازد چه رسد به کودکان. دور نگهداشنت کودکان  یهراس را در دل بزرگ ساالن م یکرونا حت

در رابطه به مرض کرونا و عوامل انتشار آن داشته  ییها یآگاه دیباشد. کودکان ما با یم یاتیح یها، امر  لیوتحل
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صدمه برساند، چون  یتواند اطفال را از لحاظ روح یمرض م نیمربوط به ا ییها لیباشند، اما مبالغه در اخبار و تحل

 .را ندارد یادیمقاومت ز ییاخبار بد توانا روح و روان کودکان در برابر تحمل

استفاده از نقاب و دستکش در صورت  گران،یبا د کیشسنت بار، بار دست ها، اجتناب از دست دادن و متاس نزد 

 یبه اطفال و نوجوانان تذکر داده شود تا به آن پابند دیاند که بار، بار و به تکرار با ییها زیاز خانه، چ رونیرفنت به ب

 .ندیمنا یجد

 جهینت

برند و از رفنت آموزشگاه ها و مکاتب باز  یبرس م نهیکرونا در قرنط روسیانتشار و لیتن از کودکان به دل ونیلیم نکهیا از

به خرچ  شرتیتوجه ب یو صح یتیترب ،یمیتعل ،یحینسبت کودکان شان در ابعاد تفر نیمانده اند، الزم است که والد

و از منظر  دهیگرد عیشود که اوقات اطفال ضا یباعث م نهیکودکان در زمان قرنط دهند. چون عدم توجه درست به

 .دوام کند یادیز انیسال دیها شا بیآس نیاز یببنند. بعض بیآس یو جسم یروح

مثبت  یها تیکودکان به فعال یمرصوف ساز  ،یتیو ترب یمیاوقات تعل میکردن تقس بیشاد در خانه، ترت یفضا جادیا

 .ندیبه آنها توجه منا دیبا نهیقرنط امیمحرتم در ا نیاند که والد یاز موارد یصح یو آموزش ها

 


